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1. 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. 

La definició declarativa recollida al PNJCat 2020 atorga un seguit de característiques al període 
de la joventut, que es poden concretar en: 

Al llarg de 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 el Pla Local de Joventut 
de Sallent. 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 mantindrà 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 hem treballat fonamentalment amb la població d’entre 12 i 29 anys. 

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. Per altra banda, les oportunitats de 
desenvolupament de les persones joves estan estretament vinculades amb el seu context 
social, econòmic, cultural, etc. Tot un seguit d’elements relacionats entre si 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 
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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’empoderament i d’incorporació en la vida cívica del municipi. La construcció d’una ciutadania 
activa, cohesionada i crítica és un element imprescindible per a assolir majors cotes de llibertat 
i d’igualtat, i en aquest sentit les actuacions desenvolupades des de l’Àrea de Joventut han 
d’estar destinades a impulsar o reforçar iniciatives encarades al foment d’aquest paper actiu 
dels i de les 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: 

 

� Transició a la vida adulta.  
 

� Participació i cohesió social.  
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2. EL DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 

A través de la diagnosi, ha estat possible realitzar una primera aproximació a la realitat de les 
persones joves del municipi. La informació recollida en aquesta primera part del Pla Local de 
Joventut ha configurat la base de les línies estratègiques i de les actuacions que es recolliran 
en el disseny del document. De manera específica, els plantejaments desenvolupats en aquest 
disseny configuren el full de ruta de les polítiques de joventut al llarg dels pròxims anys. De la 
mateixa manera que en el cas de la diagnosi, les polítiques i propostes recollides en el disseny 
es divideixen en eixos prioritaris, amb l’objectiu de definir les principals línies d’actuació dels 
propers anys. En el cas de Sallent, les grans línies d’actuació definides són:  
 

� Transició a la vida adulta.  
� Participació i cohesió social.  

 

Les accions que integren les línies estratègiques del disseny i que exposarem a continuació, 
deriven del treball analític que s’ha desenvolupat fins arribar a aquest punt, però també es 
vinculen a altres aspectes de la realitat dels i les joves de Sallent 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. 
 
Per altra banda, hem definit la Missió, Visió i Valors del Programa de Joventut. Aquests tres 
elements han d’estructurar l’essència del Programa: allò que és, allò que vol ser, i els valors 
que guien la seva actuació. Aquests elements configuren possiblement la part més reflexiva del 
disseny, però són importants per tal de no perdre de vista la raó de ser i els objectius finals del 
Programa. 
 
 

2.1. ESTRUCTURA I METODOLOGIA DEL DISSENY  
 
Durant la fase del disseny s’ha plantejat com es desenvoluparan les polítiques de joventut al 
llarg del període de vigència d’aquest Pla Local. Durant aquesta fase del document, es 
definiran les dues línies estratègiques que hem mencionat, i que parteixen dels eixos 
d’actuació prioritària que s’han definit i que recullen i materialitzen la Missió, Visió i Valors de 
l’Àrea de Joventut, elements que descriurem a continuació. 
Una vegada plantejades 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 de l’Àrea, 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 en la fase de diagnosi, i que han contribuït a configurar aquestes actuacions. 
 
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. 
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2.2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DEL REGIDORIA DE JOVENTUT 
 
 
El primer pas per a configurar les línies estratègiques i les actuacions concretes del disseny del 
Pla Local de Joventut és la definició de la Missió, la Visió i els Valors que ha desenvolupat i vol 
seguir  desenvolupant la Regidoria de Joventut del municipi. Aquests tres elements esdevenen 
fonamentals per a reflexionar sobre quines són o han de ser, les característiques i els objectius 
que defineixin la tasca de l’Àrea de Joventut. Es tracta d’una feina prèvia al desenvolupament 
de les accions concretes, que ens ha d’ajudar a comprendre quina és la naturalesa de la 
regidoria i cap a on cal enfocar l’acció d’aquesta. 
 
 

La Missió de l’Àrea de Joventut 
 
A través del plantejament de la missió volem definir quina és la finalitat de l’Àrea de Joventut, 
descriure la raó de ser de l’organització i orientar la planificació i el funcionament d’aquesta. La 
missió és quelcom atemporal, ampli i general, i ens ajuda a determinar la naturalesa, el camp 
que treballa l’Àrea i apuntar els destinataris. 
 
Seguint aquests criteris, podem dir que l’Àrea de Joventut de Sallent ha de ser el punt de 
referència per a les persones joves del municipi, tant pel que fa als recursos d’orientació i 
acompanyament com als de foment de l’associacionisme juvenil, la cultura i la participació. 
 
Des de l’Àrea s’aposta per un vincle estret amb els i les joves de Sallent i, de manera 
específica, amb l’associacionisme juvenil. De la mateixa manera, es realitza una tasca de 
coordinació amb la resta d’agents vinculats al desenvolupament de les polítiques de joventut al 
municipi. L’Àrea de Joventut és l’eix central en el plantejament i aplicació de les estratègies i 
actuacions concretes que configuren les polítiques de joventut al municipi. 
 
Un altre element que caracteritza la tasca de l’Àrea és la implementació de la perspectiva 
juvenil a la resta de departaments del consistori. 
Així doncs, des de la Regidoria de Joventut té com a missió que Sallent sigui un poble on les 
persones joves puguin desenvolupar el seu projecte vital, tenint en compte les aspiracions i les 
necessitats de cadascú d’ells i elles, oferint informació i acompanyament, fent-los partícips 
actius del progrés social. 
 
 

La Visió de l’Àrea de Joventut 
 
La visió parteix del concepte del jove com a ciutadà de ple dret, en un moment vital de forta 
construcció i transformació de la seva identitat. Cal que se li garanteixi una atenció, 
acompanyament, empoderament i desenvolupament de les seves necessitats com un ésser 
holístic i únic. 
 
Cal fomentar la capacitat de transformació i adaptació de l’Àrea, fent-lo efectiu i útil per a 
respondre a les necessitats i inquietuds canviants de la població jove. Les actuacions del Pla 
han de ser percebudes com a útils per als i les joves de Sallent. 
 
Per assolir aquest propòsit, és fonamental seguir desenvolupant i consolidant el treball 
transversal, implementant una visió interdepartamental de les polítiques de joventut, amb 
l’objectiu d’atendre de manera efectiva i integral les necessitats dels i de les joves. 
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Els Valors de l’Àrea de Joventut 
 
L’actuació de la Regidoria de Joventut es desenvolupa tenint en compte un seguit de valors 
que determinen cap a on cal encarar les polítiques de joventut del municipi. A continuació, 
presentem alguns d’aquests valors: 
 
Inclusió: les polítiques de joventut han de resultar útils per tal de pal�liar els diversos elements 
que poden incrementar el risc d’exclusió social de les persones joves de Sallent. 
Sigui quin sigui l’àmbit de treball d’aquestes polítiques, sempre s’han de dissenyar tenint en 
compte el foment de la igualtat i de la inclusió. 
 
Cooperació: el foment de la cooperació és un element imprescindible per tal de fomentar 
l’empoderament individual i de grup, així com per desenvolupar l’empatia, la solidaritat i el 
sentiment de pertinença. 
 
Participació activa: des l’Àrea de Joventut de Sallent es considera que les persones joves han 
de ser agents actius en el plantejament i desenvolupament de les actuacions i polítiques de 
joventut. Per tant, es treballa des de la perspectiva que els i les joves no són simples usuaris 
dels serveis o activitats, sinó part activa de la seva configuració. 
 
Integralitat: les necessitats de les persones joves estan emmarcades en àmbits temàtics molt 
diversos, com poden ser la formació i l’ocupació, la participació, la cultura, la salut, etc. 
Per tant, és imprescindible desenvolupar unes polítiques de joventut que tinguin en compte 
aquesta naturalesa heterogènia per tal de satisfer de manera efectiva les necessitats dels i de 
les joves. 
 
Transversalitat: la incorporació de la perspectiva juvenil a altres àrees de l’Ajuntament és 
fonamental per tal de generar unes polítiques de joventut  adequades i eficients. La coordinació 
en aquest sentit resulta de gran importància per a impulsar una atenció a les persones joves 
que tingui en compte la diversitat de les seves demandes i necessitats. 
 
Qualitat: la qualitat és un element que depèn de diversos factors, alguns dels quals ja hem 
comentat: capacitat de detectar les necessitats i problemàtiques que cal treballar, disposició de 
recursos suficients per a desenvolupar les actuacions necessàries, consolidació del treball 
interdepartamental, etc. 
 
 
 

2.3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL DISSENY  
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, s’ha tingut en compte la informació recollida a través de la 
diagnosi a l’hora de plantejar els eixos estratègics del disseny. De la mateixa manera, la 
definició de la Missió, Visió i Valors ha esdevingut també  fonamental per a determinar els 
objectius generals i específics de cada un d’aquests eixos. 
 
El Pla Local de Joventut és un element també clau per a descriure el paper concret de la 
Regidoria de Joventut en l’aplicació de les polítiques destinades als i a les joves del municipi. 
De la mateixa manera, determina quins són els mecanismes de coordinació entre l’Àrea de 
Joventut i la resta d’àrees i programes del municipi, així com amb els agents externs a 
l’Ajuntament implicats en el desenvolupament de les polítiques de joventut a Sallent. S’aposta 
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doncs pel desenvolupament i consolidació de la transversalitat, a través de la qual es poden 
abordar les necessitats de les persones joves des d’una perspectiva més àmplia i global. 
 
 
 
Eix 1 – TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA 
 
Aquest primer eix té la finalitat principal de facilitar l’accés de les persones joves als diversos 
recursos d’orientació i assessorament en els processos de transició juvenil que s’ofereixen des 
de l’Àrea de Joventut, així com des d’altres departaments del consistori. 
 
De manera més específica, cal assenyalar que bona part d’aquesta tasca es focalitza en els 
àmbits de la formació i l’ocupació, si bé no es deixen de banda altres qüestions relacionades 
amb l’habitatge o la salut, entre d’altres. 
 
Objectius concrets: 

• Desenvolupar i consolidar una atenció més personalitzada en l’acompanyament de les 
persones joves durant els processos de transició cap a la vida adulta. Oferir una 
atenció individualitzada i adaptada a les demandes i necessitats específiques de cada 
un dels i de les joves. 

• Planificar el paper de l’Equipament juvenil com a punt físic de referència per a les 
persones joves en matèria d’orientació i assessorament. 

• Seguir desenvolupant els recursos destinats a la lluita contra les desigualtats i l’exclusió 
social. Consolidar el treball transversal en aquest àmbit, creant mecanismes de 
coordinació eficients i posant el comú els recursos desenvolupats des dels diversos 
Departaments, i amb les entitats o associacions que treballin amb joves. 

 
 
Eix 2 – PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
La participació és el segon eix estratègic d’aquest  Pla Local de Joventut. Aquesta línia de 
treball es fonamenta sobretot en l’objectiu de consolidar i incrementar la participació de les 
persones joves, així com oferir recursos i disposar d’espais propis per trobar-se i organitzar-se 
segons els seus interessos. 
 
Per altra banda, una altra de les finalitats d’aquest eix és la de generar una oferta cultural i d’oci 
diversa i atractiva per a joves de diferents perfils. Igual d’important és que els joves disposin 
d’oferta cultural, d’activitats i d’oci que els permeti satisfer les seves inquietuds, alhora que els 
permeti relacionar-se i crear vincles amb altres joves i persones del municipi. 
 
Objectius concrets: 

• Posar en funcionament el nou equipament juvenil com a espai de trobada, relació i 
cohesió de les persones joves del municipi. 

• Generar una oferta cultural i d’oci adequada a les demandes i als interessos de la 
població jove del municipi. Seguint criteris de descentralització i diversificació de les 
activitats i potenciant l’empoderament de les persones joves. 

• Ampliació i consolidació dels recursos de suport a les entitats juvenils. Foment de la 
implicació de les persones joves al món associatiu. 

• Creació de canals de participació regulars i efectius, que estipulin mecanismes de 
retorn de les aportacions realitzades i siguin percebuts com a quelcom útil per a les 
persones joves. 
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• Millorar la incidència entre els sectors de la població jove més allunyats de 
l’administració. Treballar per millorar la comunicació entre les persones joves i el 
consistori. 

 
 
 

2.4. LES PROPOSTES AMB RELACIÓ ALS EIXOS  
 
 
El procés participatiu ja iniciat durant la diagnosi va generar un espai de recollida de propostes, 
destinades a donar resposta a les  necessitats detectades. A continuació detallem aquestes 
propostes segons els dos grans eixos i amb relació als diferents àmbits d’actuació.  
 
 
Eix 1 – TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA 
 
Educació i nivells d’instrucció 

• Ampliar l’oferta formativa de l’àmbit no formal amb accions que permetin als joves 
l’adquisició de competències vàlides en el mercat de treball del municipi i la comarca, 
com idiomes, informàtica, etc., així com també l’oferta de l’educació artística. 

• Ampliar als cicles formatius de grau mitjà i incloure l’oferta de Batxillerat artístic.  

• Oferir serveis de suport a l’estudiant, com classes optatives de reforç. 

• Establir mecanismes de suport al jovent que vol estudiar a la universitat però no 
poden fer front a la matriculació o el transport. 

• Una sala d’estudi i ampliar horaris de la biblioteca.  

• Per tal millorar les instal�lacions de l’Institut, es comenta la necessitat de més neteja, 
pintar les parets i, en definitiva, dignificar l’espai on els joves aprenen. 

 

Mercat de treball 

• Incrementar el nombre d’activitats dirigides a millorar l’ocupabilitat dels joves, com 
xerrades informatives sobre temes laborals. 

• Ampliar el nombre d’accions per ajudar a la cerca de feina, si cal, amb coordinació 
amb els municipis veïns. 

• Analitzar i centralitzar, en col�laboració amb altres administracions, les ofertes 
laborals del territori (comarca) que poden interessar al jovent. 

• Preveure la possibilitat de crear plans ocupacionals municipals adreçats 
específicament al jovent.  

• Millorar i ampliar determinada oferta formativa en competències laborals, com 
l’elaboració de currículums, parlar en públic, informàtica, etc.  

• Augmentar les ajudes pels joves emprenedors de Sallent. 
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Habitatge 

• Ampliar l’oferta de pisos de protecció oficial amb règim de lloguer. Aquests s’haurien 
d’oferir a preus assequibles per tal que els joves els puguin pagar.  

• Donar ajudes per a la rehabilitació del parc d’habitatges buits de Sallent per tal que 
augmenti l’oferta de pisos disponibles.  

• Ajudes per a l’emancipació de la gent jove. 

• Promoure altres tipus d’accés a l’habitatge, com exemple es posa la masoveria 
urbana 

 
 
Mobilitat 

• Millorar i ampliar la xarxa de transport públic del municipi.  

• Adequar els horaris dels transport públic a l’horari escolar.  

• Baixar els preus del transport públic per tal de facilitar-ne l’accés dels i les joves. 
Establir ajudes o bonificacions per a la gent jove.  

• Promoure i potenciar la mobilitat internacionals, com intercanvis a l’estranger, camps 
de treballs o ofertes laborals.  

 
 
 
Eix 2 – PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Oci i Cultura 

• Creació d’un Espai Jove, que pugui esdevenir un lloc de trobada de la gent jove al 
municipi.  

• Establir una programació estable d’activitats dirigides específicament als joves, on 
s’inclogui activitats de teatre i altres arts escèniques.  

• Ampliar els equipaments destinats a l’oci i lleure per a joves. Posar a disposició dels 
joves una sala polivalent, per tal que es puguin realitzar activitats com teatre, 
concerts, karaokes i altres activitats que puguin ser del seu interès a uns preus 
accessibles.  

• Millorar l’oferta d’oci nocturn per a joves en el poble: festes temàtiques, DJs,  
concerts.  

• Setmana jove amb més actes i activitats.  

• Ampliar l’espai patinable i crear un nou skatepark.  

• Potenciar el treball inter-departamental en l’organització d’activitats dirigides als 
joves. 
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Esports, hàbits saludables i relacions respectuoses 

• Promoure l’esport i l’activitat física, en totes les seves vessants, posant en valor 
pràctiques d’esport inclusiu i alternatiu, com també activitats a l’aire lliure.  

• Habilitar un pavelló i un gimnàs més gran i ampliar-ne l’horari, per evitar saturació i 
que hi hagi espais esportius disponibles per a tothom.  

• Creació d’un espai per fer exercici a l’exterior, un “gimnàs a l’aire lliure”.  

• Fomentar i promoure l’esport femení i crear equips femenins a totes les disciplines 
esportives. Es demana un equip femení de futbol per a noies més joves. 

• Introduir  i potenciar noves disciplines esportives com natació sincronitzada, frontó, 
escalada, vòlei, entre d’altres.  

• Per tal de potenciar l’esport, es proposa fer i ampliar carrils i circuïts per anar en bici i 
caminar, com també augmentar les zones per aparcar bicicletes i patinets. 

• Seguir treballant en programes de prevenció del consum de drogues, començant les 
tasques de prevenció i sensibilització a edats més joves.  

• Potenciar les activitats de sensibilització (xerrades, tallers, accions...) en l’àmbit de 
les relacions respectuoses, sempre posant en valor la diversitat i l’acceptació de la 
diferència i l’establiment de relacions igualitàries. 

• Establir un punt d’informació i assessorament sexual, on els joves puguin anar a 
informar-se.  

• Implementar eines, serveis i recursos que facilitin la igualtat d'oportunitats de les 
persones joves, evitant situacions d'exclusió social. 

• Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, sent aquest un recurs valuós 
pel seu benestar i les seves oportunitats. 

 

Participació i cohesió social 

• Ampliar al personal tècnic en l’àmbit de joventut. Actualment la manca de personal 
no possibilita fer més accions destinades als i les joves de Sallent. 

• Potenciar la figura d’educadors i dinamitzadors per millorar la relació amb els 
mateixos joves i per conèixer les seves necessitats.  

• Millorar la difusió de les polítiques municipals per tal d’arribar a tota la població jove.  
Adaptar-se als nous canals de comunicació utilitzats per aquests, com xarxes socials 
(especialment Instagram). S’han d’establir vies de comunicació que permetin 
assegurar que les activitats participatives dirigides a les persones joves i que arribin 
al màxim número de persones possibles.  

• Establir una xarxa de “comunicadors” dins el col·lectiu de joves per fer xarxa i arribar 

a més població. 

• Afavorir la participació dels joves a l’assemblea oberta del poble. Com promoure 
més espais de comunicació i d’intercanvi amb els habitants de Sallent.  

• Establir vies formals de col�laboració entre els joves i l’administració, establint 
reunions periòdiques per a l’intercanvi d’impressions sobre la marxa del PLJ. 
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2.5. ELS PROGRAMES 
 
És a través de tota la informació recollida fins ara, tant a través de la diagnosi com en el 
plantejament dels eixos estratègics del disseny, que ha estat possible determinar quines han de 
ser les accions concretes que es duran a terme a Sallent en els pròxims anys. Les taules i les 
fitxes que presentarem a continuació tenen com a principal objectiu el d’oferir una resposta 
ordenada a les diverses necessitats detectades. 
 
Seguidament, hem identificat els àmbits que configuren cada un dels eixos estratègics. Cada 
un d’aquests àmbits compta amb un objectiu general, i amb diversos objectius estratègics que 
es treballaran a través de les actuacions concretes. Tot seguit, hem desenvolupat taules resum 
de les principals necessitats recollides en cada un dels àmbits i, a partir d’aquestes necessitats, 
han estat definides les actuacions que es desenvoluparan en el període de vigència del Pla, 
unes accions que seran descrites de manera més detallada a través de les fitxes. 
 
Per acabar, és necessari mencionar que la informació que s’ha incorporat en aquest apartat fa 
referència tant a actuacions que ja s’estan desenvolupant actualment i que es volen mantenir al 
llarg dels pròxims anys, ja que són serveis útils per a les persones joves, com de noves 
iniciatives que es plantegem per primera vegada en aquest document i que responen a les 
noves necessitats detectades i a les propostes  realitzades per part de les persones joves i els 
altres agents vinculats al procés participatiu. A més, cal complementar aquestes actuacions 
amb les que s’impulsen des d’altres departaments del consistori, però que estan igualment 
destinades a la població jove. 
 
 
Eix 1 – TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA 
 
Com ja s’ha mencionat en apartats anteriors del document, l’acompanyament de construcció 
del projecte vital constitueix un dels dos grans eixos estratègics d’aquest Pla Local de Joventut. 
Durant el procés de diagnosi, han estat detectades i recollides necessitats vinculades a la 
formació i a l’ocupació, fonamentalment, però també en altres àmbits com el de la salut. 
A continuació detallem els objectius generals i específics per a cada un dels àmbits d’actuació 
corresponents a aquest eix: 
 
Àmbit 1: Formació 

Objectiu general de l’Àmbit 1: millorar l’èxit educatiu dels joves de Sallent  i la seva 

continuïtat en els estudis. 

Objectius estratègics: 

1) Acompanyar a les persones joves durant el seu itinerari formatiu, especialment aquells i 

aquelles joves amb més dificultats. 

2) Prevenir el fracàs escolar i facilitar la reincorporació al món acadèmic dels joves que l’han 

abandonat prematurament. 

3) Oferir recursos informatius i de formació sobre temàtiques diverses d’interès per a les 

persones joves. 

4) Impulsar la participació dels i de les joves estudiants com a membres actius de la comunitat 

educativa. 
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5) Consolidar la coordinació entre els diversos agents que configuren la comunitat educativa de 

la ciutat, definint objectius i estratègies comunes. 

6) Donar suport a la diversitat de l’alumnat dins el sistema educatiu, donant resposta a les 

diferents necessitats i punts de partida. 

 

Àmbit 2: Ocupació 

Objectiu general de l’Àmbit 2: facilitar l’accés de les persones joves al mercat laboral. 

Objectius estratègics: 

1) Millorar l’ocupabilitat de les persones joves i els recursos de recerca de feina. 

2) Fomentar la formació ocupacional, generant una oferta diversificada de recursos formatius. 

3) Acompanyament de les iniciatives d’autoocupació i emprenedoria juvenil. 

4) Generar espais de referència (físics i virtuals) d’orientació i assessorament en matèria 

d’ocupació, i de recerca de feina. 

5) Fomentar la coordinació entre els diversos agents que treballen qüestions relacionades amb 

l’ocupació juvenil. 

 
 
Àmbit 3: Salut 

Objectiu general de l’Àmbit 3: promoure una vida saludable entre les persones joves. 

Objectius estratègics: 

1) Impulsar hàbits saludables i la prevenció de riscos en qüestions com el consum de drogues, 

la sexualitat, etc. 

2) Promoure la formació i la implicació de les persones joves en el desenvolupament de 

recursos i campanyes de foment de la salut. 

3) Impulsar la coordinació entre els diversos agents que treballen en matèria de salut amb 

persones joves. 

4) Generar espais de referència per als joves a l’hora d’obtenir orientació i assessorament 

sobre temes de salut. 

 

Àmbit 4: Habitatge 

Objectiu general de l’Àmbit 4: promoure “masoveria urbana” 

Objectius estratègics: 

1) Impulsar hàbits saludables 
 
 
Eix 2 – PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
El segon gran eix que ha estat definit  pel desenvolupament del disseny és el de la participació i 
cohesió social. En aquest eix s’hi ha incorporat, sobretot, elements vinculats als àmbits de la 
cohesió social, la participació i l’associacionisme, per una banda, i de la cultura i l’oci, per l’altra. 
 
Durant el procés de diagnosi, s’han plantejat i recollit un seguit de necessitats i  problemàtiques 
relacionades amb els àmbits que configuren aquest eix.  
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A continuació detallem els objectius generals i específics per a cada un dels àmbits d’actuació 
corresponents a aquest eix: 
 
Àmbit 5: Cohesió social 

Objectiu general de l’Àmbit 5: facilitar la inclusió de les persones joves en situació de risc, 

degut a motius diversos. Contemplar la diversitat de situacions personals dels i de les joves per 

tal de fomentar la igualtat d’oportunitats. 

Objectius estratègics: 

1) Prevenir i eradicar les violències que afecten a les persones joves ( assetjament escolar, 

sexual, violència masclista, etc.). 

2) Desenvolupar un espai d’atenció i assessorament sobre qüestions vinculades a l’orientació 

sexual i diversitat de gènere. 

3) Promoure la inclusió de les persones joves amb alguna discapacitat o malaltia mental. 

4) Crear espais per a la integració i atenció de joves amb risc d’exclusió social. 

 

Àmbit 6: Participació i associacionisme 

Objectiu general de l’Àmbit 6: Facilitar i oferir suport a la participació juvenil i al teixit 

associatiu del poble. 

Objectius estratègics: 

1) Generar i consolidar espais destinats a la participació juvenil adaptats a la diversitat de les 

persones joves. 

2) Possibilitar l’accés de les entitats a informació i recursos que siguin útils per a la consolidació 

de la seva activitat. 

3) Facilitar i fomentar la comunicació i coordinació entre les entitats juvenils del municipi. 

4) Potenciar el desenvolupament del treball transversal entre les diverses regidories del 

consistori que treballen amb persones joves 

5) Foment de l’hàbit participatiu, la implicació i el compromís de les persones joves. 

 

Àmbit 7: Oci i cultura 

Objectiu general de l’Àmbit 7: possibilitar l’accés de les persones joves a una oferta d’oci i 

cultura atractiva i assequible. Facilitar el desenvolupament de l’activitat creativa. 

Objectius estratègics: 

1) Fomentar activitats d’oci divers i alternatiu. 

2) Incentivar l’activitat creativa de les persones joves: formació, espais, material, etc. 

3) Generar una oferta cultural i de lleure atractiva i accessible a qualsevol persona jove. 

 

Àmbit 8: la Comunicació 

Objectiu general de l’Àmbit 8: millorar la comunicació entre l’administració local –

especialment el Programa de Joventut- i la població jove del municipi. 

Objectius estratègics: 

1) Desenvolupar una estratègia comunicativa efectiva. 
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2) Consolidar el Programa de Joventut i els seus espais com a referència per a la població jove 

de Sallent. 

3) Fer especial èmfasi entre aquells col�lectius de joves que compten amb un menor contacte 

amb l’administració. Adaptació de la tasca comunicativa als diferents perfils d’edat de les 

persones joves. 

 

 

Taula 1. Programes i actuacions en relació a l’Àrea corresponent 

 

 

EIX PROGRAMA ACTUACIÓ ÀREA 
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1.1. Formació Servei d’orientació i assessorament acadèmic 

individualitzat 

Joventut 

PIDCES  Joventut 

LIDERA’T MÉS ENLLÀ DE L’AULA. COM 

CAMINAR FERM EN L’ADOLESCÈNCIA 

Joventut 

Participació a la Fira de l’Estudiant  Joventut 

Participació a la Trobada de Delegats i 

Delegades 

Joventut 

Preparació per a les proves lliures d’accés a 

CFGM i GESO 

Educació 

Projecte SABANA  Educació 

Servei a la Infància i Adolescència i a les seves 

Famílies 

Serveis Socials 

Escola Municipal de Música Cal Moliner – 

Programa Joves 

Cultura 

1.2. Ocupació Projecte Turn On Promoció Econòmica 

Tallers i activitats de petit format per a la 

promoció de l’ocupació  

Promoció Econòmica 

Plans d’ocupació Programa de Garantia 

Juvenil  

Promoció Econòmica 

1.3. Salut Promoció de la Salut Sexual Joventut 

Promoció de l’oci nocturn saludable - NitsQ Joventut 

Elaboració de campanyes de promoció d’hàbits 

saludables a l’institut a través del PIDCES. 

Joventut 

Programa Salut i Escola  CAP 

Colònies esportives  Esports 

Torneig de futbol sala d’estiu infantil i adult  Esports 

Cros Escolar Esports 
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1.4. Habitatge Accessibilitat a l’habitatge   Joventut 

Creació d’un projecte d’habitatge cooperatiu Serveis Tècnics 

P
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S
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C
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2.1. Cohesió Social Implementació de Punt Lila en les festes d’oci 

nocturn  

Joventut - Igualtat 

Tallers a les tutories (PIDCES) Joventut  

Activitats d’atenció i assessorament sobre 

qüestions vinculades a l’orientació sexual i la 

diversitat de gènere.  

Joventut - Igualtat 

2.2. Mobilitat 

Internacional 

Assessorament de les opcions de mobilitat 

Internacional 

Joventut 

Creació d’una beca per facilitar la participació 

de les persones joves en programes de 

mobilitat internacional 

Joventut 

Creació d’un Camp de treball a Sallent per a 

joves menors de 18 anys 

Joventut 

2.3. Participació i 

associacionisme 

Posada en marxa d’un Consell d’adolescents Joventut 

Posada en marxa d’un Consell de Joves Joventut 

Projecte Corresponsals (PIDCES) Joventut 

Posada en marxa del nou Equipament Juvenil Joventut 

Taula Tècnica Comarcal de Joventut  Joventut 

Assessorament i suport a entitats i col�lectius 

juvenils 

Joventut 

2.4. Oci i cultura Promoure activitats d’oci i lleure per a joves  Joventut 

Promoure l’Equipament Juvenil com a espai 

d’oci i lleure per als joves de Sallent 

Joventut 

Projectes Educatius des de Fàbrica Vella Espai 

Cultural 

Cultura 

Programació d’espectacles per a públic jove Cultura 

2.5. Comunicació – 

estratègies 

Promoure les noves formes de comunicació a 

través de les xarxes socials i WhatsApp 

Joventut 

Crear formes de comunicació als joves 

depenent de l’edat 

Joventut 
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Fitxes de les actuacions de l’Eix 1: Transició a la vida adulta 

Programa : Formació 

 

 
 

ACTUACIÓ:  SERVEI D’ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT ACADÈMIC INDIVIDUALITZAT 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FACILITAR I AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT FORMATIU DE LES PERSONES JOVES 
DEL MUNICIPI 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Desenvolupar recursos d’orientació i assessorament relacionats amb l’àmbit de la formació. 
 

Oferir una atenció personalitzada a les persones usuàries, fent especial èmfasi en l’orientació 
respecte als itineraris formatius, la resolució de dubtes relacionats amb la formació, etc. 

 
Establir canals de coordinació amb les àrees que treballen aspectes vinculats amb la formació. 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 15 i 29 anys 
 

DESCRIPCIÓ 

Oferir el recurs d’acompanyament en matèria de formació. És necessari generar un espai físic de 
referència (Espai Jove) des d’on cal desenvolupar les següents accions: 
 

1) Establir un espai físic (Espai Jove) d’informació sobre temes d’interès juvenil en matèria 
de formació, ja sigui formal o no formal. 
 

2) Realitzar accions d’assessorament formatiu individualitzat a les persones joves per tal 
d’orientar situacions i problemàtiques específiques, mitjançant l’atenció presencial 
individualitzada i especialitzada. 

 
3) Consolidar la coordinació entre els diversos agents que configuren la comunitat educativa 

del municipi, definint objectius i estratègies comunes. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                     
Implementació X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Avaluació    X    X    X    X    X 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espai Jove 
 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut – Regidoria d’Educació - Coordinador/a Pedagògic/a de l’INS Llobregat 
 
Mecanismes de coordinació 
Reunions periòdiques amb els agents implicats per establir estratègies i accions a desenvolupar 
sempre que sigui necessari. 
 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Registre d’usuaris que han realitzat consultes en matèria de formació (formal i no formal). 
2- Anàlisi de les demandes de consulta. 
3- Grau de satisfacció de les persones usuàries – avaluació qualitativa 
Metodologia  
Registre de dades quantitatives i qualitatives mensuals. incorporació en la memòria anual de l’Àrea 
de Joventut. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, etc.) i canals de comunicació físics 
(cartelleria, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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ACTUACIÓ:  PIDCES 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

OFERIR RECURSOS INFORMATIUS I DE FORMACIÓ SOBRE TEMÀTIQUES DIVERSES 
D’INTERÈS PER A LES PERSONES JOVES. 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Fer arribar informació als joves sobre diferents àmbits de la seva vida amb l’objectiu de treballar 
per la igualtat d’oportunitats a través de la informació i la dinamització.  
 
Fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre els joves dins el seu àmbit més proper 
i durant tot el procés de formació i desenvolupament personal. 
 
Potenciar els mecanismes de participació tot contribuint a la creació i consolidació d’associacions i 
grups juvenils i la vinculació de joves a entitats ja existents. 
 
Promoure la realització d’activitats, per part dels joves, de difusió i creació cultural, esportives, 
formatives i de temps lliure. 
 
Prevenir conductes i hàbits de risc a través de la informació 
 

DESTINATARIS 
 
Adolescents i joves de 12 a 18 anys 
 

DESCRIPCIÓ 

El PIDCES consta de dos eixos a partir dels quals es vertebren les actuacions que es porten a 
terme a través del programa: la informació i la dinamització. La informació es concreta en un Punt 
d’Informació a l’hora de l’esbarjo i la dinamització en les activitats a l’aula del catàleg PIDCES i 
altres activitats fora de l’aula, amb la finalitat última de promoure la joventut tot just en la seva 
primera etapa: l’adolescència 

Aquest és un espai d'atenció presencial estable a l'institut que posa a l'abast dels i les joves 
recursos informatius d'interès i accions i estratègies que promouen experiències de participació, 
tant en el mateix centre com en el seu entorn més proper. 

L'atenció presencial es concreta en un dia a la setmana durant l'hora del pati, tot i que les 
intervencions normalment són moltes més (formació i coordinació de delegats/es, organització de 
campanyes informatives, activitats de dinamització, etc.). 

A banda, els delegats, delegades, sotsdelegats i sotsdelegades de cada grup classe, passen pel 
Punt al Pati setmanalment a recollir informació que s’ha elaborat i/o classificat des de l’Àrea de 
Joventut,  per tal que la traspassin als seus companys de l’aula sent així Corresponsals de la 
Informació.  

Les detallem a continuació: 

o Punt d’Informació a l’hora del pati (divendres de 10 a 10:20 H) 

o Tallers a les aules dels àmbits següents: 

� Cohesió de grup. 

� Sentit crític davant la informació que es rep per les xarxes i canals 
d’informació diversos (Conceptes d’objectivitat i subjectivitat). 

� Salut Sexual. Desmentim els mites! 

� Consum d’alcohol, drogues i conducció. 

� Altres. 

o Coordinació d’altres tallers/activitats que s’ofereixen des d’altres administracions 
(Consell Comarcal, Diputació de Barcelona,...) al centre. 

� Tallers de mobilitat Internacional – Servei de Voluntariat Europeu del CCB. 

� Trobada de Delegats del Bages i el Moianès. 

� Tallers de dinamització de delegats i delegades com a treball de continuïtat 
a la Trobada de Delegats i Delegades del Bages i el Moianès. 
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� Taller i activitats promogudes per l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania del CCB. 

� Fira de l’Estudiant a Manresa. 

Aquesta actuació està implementada de nou des del curs 2017-2018.  
 

TEMPORALITZACIÓ 

  2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                     
Implementació X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Avaluació  X    X    X    X    X   

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
INS Llobregat 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut / INS Llobregat 
Mecanismes de coordinació 
Reunions periòdiques amb els agents implicats per establir estratègies i accions a desenvolupar 
sempre que sigui necessari i a final de curs la reunió de tancament amb l’entrega de la memòria 
de l’actuació. 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Punt al pati: registre de consultes i autoconsultes. 
2- Dinamització de la informació: assistència setmanal dels i les joves delegats/des i 

sotsdelegats/des o també anomenats Corresponsals. Grau de satisfacció de la informació 
tramesa per part dels  Corresponsals – avaluació qualitativa. 

3- Tallers a les tutories: nombre de tallers realitzats al centre. Grau de satisfacció dels joves 
usuaris dels tallers – avaluació qualitativa. 

Metodologia  
Registre de dades quantitatives i qualitatives mensuals. incorporació en la memòria anual de l’Àrea 
de Joventut. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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ACTUACIÓ:  LIDERA’T MÉS ENLLÀ DE L’AULA. COM CAMINAR FERM EN L’ADOLESCÈNCIA 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

ACOMPANYAR A LES PERSONES JOVES  

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Desenvolupar l’autoconeixement per a una bona gestió de les pròpies emocions. Prendre 
consciència de les emocions ens permetrà prendre decisions encertades en aquesta etapa plena 
d’incerteses. 
 
Facilitar espais de reflexió i posada en comú per a vehicular les incerteses i les preocupacions 
davant els nous reptes de vida. 
 
Conèixer eines per connectar amb les pròpies motivacions i inquietuds, per poder generar un 
mapa de possibilitats. 
 

DESTINATARIS 
 
Joves de 1r de Batxillerat  
 

DESCRIPCIÓ 

 
Sovint, es diu que l’adolescència és aquella edat en que es deixa de ser un nen però encara no 
s’és adult. De fet, l’adolescència és el trànsit de la infància a l’edat adulta. Durant aquest procés, 
el noi o la noia anirà adquirint una major independència i seguretat en ell mateix, sentint tot i així, 
en molts moments, certa incomprensió envers ell mateix i l’entorn. 
 
Aquestes jornades per a joves pretenen posar èmfasi en prendre consciència de les seves 
preocupacions, punts forts i punts febles i, sobretot, en com connectar amb les seves 
motivacions. En definitiva, tenen l’objectiu d’acompanyar-los a fer-se i respondre's preguntes 
existencials com: qui sóc? què vull aconseguir? què s’espera de mi? com em veig en el futur? 
 
L’objectiu de les jornades és que els i les joves aprenguin i posin en pràctica eines per descobrir-
se i connectar amb ells/elles mateixos/es. Això els/les permetrà transitar aquesta etapa d’una 
manera més còmode i estable des del punt de vista emocional, i començar a posar rumb cap al 
futur que desitgen. 
 
Aquestes jornades van dirigides a l'alumnat de 1r de Batxillerat de l'INS Llobregat de Sallent. En 
aquesta etapa vital, cal prendre decisions que poden influir en el transcurs de la vida i cal 
coneixes bé un mateix per a prendre-la amb tota consciència. 
 
METODOLOGIA: 
EXPERIÈNCIA. La metodologia es basa en la nostra experiència i formació en tècniques de 
desenvolupament personal, dinàmica de grups i d’organitzacions; com l’Assessorament Sistèmic 
Organitzacional, el Coaching, la Programació Neuro Lingüística, el Ludotraining1, el 
Neurolideratge aplicat a la gestió de persones, tècniques en mediació. 
 
LES SESSIONS. Combinem exercicis pràctics i breus reflexions que faciliten la comprensió dels 
objectius a assolir. 
DINÀMIQUES DE GRUP I INDIVIDUALS, amb l’objectiu d’afavorir el creixement i 
desenvolupament dels recursos de cadascun dels/les participants. 
 
L’ENFOCAMENT és idoni per a l’aprenentatge i el canvi, ja que mitjançant l’experimentació a 
través de dinàmiques, allò que sembla difícil es converteix en quelcom senzill i estimulant. 
 
L’ENTORN afavoreix formes de relació noves i diferents a partir d’una millor comprensió d’un 
mateix i de la descoberta d’àrees personals noves i de recursos professionals habitualment per 
descobrir o no prou explorats. 
 
Aquestes sessions es realitzen en horari lectiu durant el 1r trimestre de curs al propi centre 
educatiu. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny   X    X    X    X    X  
Implementació    X    X    X    X    X 
Avaluació     X    X    X    X    
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RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut / Professional de Coaching 
Equipaments 
INS Llobregat 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut / INS Llobregat /  Professional de Coaching 
Mecanismes de coordinació 
Coordinacions amb els diferents agents implicats 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Nombre d’alumnes que han realitzat les sessions 
2- Valoració per part dels alumnes 
3- Valoració per part del centre educatiu 
Metodologia  
Valoració qualitativa per part dels alumnes 
Valoració qualitativa per part del centre educatiu 
Valoració qualitativa per part del Professional 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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ACTUACIÓ:  PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE L’ESTUDIANT 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

ACOMPANYAR A LES PERSONES JOVES DURANT EL SEU ITINERARI FORMATIU. 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Impulsar un espai centralitzat i de referència des d’on oferir orientació relacionada amb els 
diversos itineraris formatius que es poden realitzar al municipi i a la comarca. 

DESTINATARIS 
 
Joves de 4t d’ESO 
 

DESCRIPCIÓ 

Des de l’àrea de joventut de Sallent es dona suport a la Fira de l’Estudiant com a orientadors/es 
acadèmiques a l’estand central de la Fira, que es fa coincidir amb el dia que la visiten els 
estudiants de 4t d’ESO de l’INS Llobregat. 
 
Uns dies abans de la Fira, des de Serveis Territorials d’Ensenyament de la Catalunya Central 
organitzen la Jornada d’Orientació per informar de les novetats anuals del sistema educatiu de 
Catalunya, al qual assistim cada any per poder desenvolupar aquesta funció d’orientadors/es. 
 
Aquesta, alhora, ens permet poder donar un millor servei d’orientació al nostre municipi des del 
Servei d’Informació Juvenil. 
 
Aquesta actuació està implementada des del curs 2017-2018. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                     
Implementació  X    X    X    X    X   
Avaluació   X    X    X    X    X  

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Equipament on es decideixi que sigui la seu de la Fira  

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut / INS Llobregat / Comissió Organitzadora de la Fira 
Mecanismes de coordinació 
Reunions bimensuals amb la Taula Tècnica Comarcal de Joventut del Bages.  

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
4- Nombre de persones joves orientades. 
5- Valoració general per part de la Comissió Organitzadora de la Fira de l’Estudiant. 
Metodologia  
Valoració qualitativa per part dels centres participants a la Fira. 
Valoració qualitativa per part dels orientadors a la Fira. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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ACTUACIÓ:  PARTICIPACIÓ  A LA TROBADA DE DELEGATS I DELEGADES DEL BAGES I 
MOIANÈS 
OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓ DELS I DE LES JOVES ESTUDIANTS COM A MEMBRES 
ACTIUS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA. 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Empoderar a les persones joves que desenvolupen la tasca de delegat i delegada a poder 
desenvolupar la seva tasca amb coneixement i responsabilitat.  
Impulsar la figura del delegat i la delegada a les aules. 

DESTINATARIS Joves de 12 a 18 anys 

DESCRIPCIÓ 

Des del Servei Comarcal de Joventut es posen a l’abast dels municipis les eines perquè es 
puguin desenvolupar polítiques integrals de joventut. Aquest és un projecte adreçat a l’alumnat 
que assumeix el rol de delegat i delegada d’aula i, es concreta en una matinal d’activitats 
adreçades a donar eines i a facilitar la tasca d’aquest alumnat. 
 
La Trobada es duu a terme a finals de novembre, en un municipi del Bages, i en ella es facilita 
la participació de delegats/delegades de tots els centres de secundaria del Bages, convidant 
també a la participació dels delegats i delegades dels centres del Moianès. 
 
Destaquem el paper en la Trobada del professorat i l’alumnat del CFGS d’Animació 
Sociocultural i Turística de l’institut Guillem Catà els quals són els encarregats de les activitats 
que es treballen al llarg del matí. 
 
En aquesta activitat també hi participen els i les professionals de joventut dels municipis de la 
comarca mostrant-se com a referents en el territori. 
 
La trobada de Delegats i Delegades serveix per compartir experiències entre els diferents 
centres participants i posar en comú tasques, valors i estratègies. Aquestes reunions, amb 
periodicitat anual, també són un fòrum per conèixer recursos municipals adreçats a joves que 
els permetran posar en pràctica les seves idees. 
 
Aquesta actuació està implementada des del curs 2017-2018. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                     
Implementació    X    X    X    X    X 
Avaluació  X    X    X    X    X    

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Equipament on es decideixi que sigui la seu de la Fira  

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut / INS Llobregat / Comissió Organitzadora de la Fira 
Mecanismes de coordinació 
Reunions bimensuals amb la Taula Tècnica Comarcal de Joventut del Bages.  

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Nombre de joves participants. 
2- Valoració general per part del Consell Comarcal del Bages com a organitzador de la 

Trobada. 
Metodologia  
Valoració qualitativa dels joves delegats i delegades participants a la Trobada 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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Programa : Salut 

 
 
 

ACTUACIÓ:  PROMOCIÓ DE LA SALUT SEXUAL 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FOMENTAR LES PRÀCTIQUES SALUDABLES I LA PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC 
ENTRE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Establir un punt físic (espai jove) com a servei i assessorament en matèria de salut sexual per a 
la població jove. 
Impulsar activitats i campanyes per fomentar la salut en les relacions afectives entre la població 
jove. 
 

DESTINATARIS Persones joves principalment de 14 a 29 anys 

DESCRIPCIÓ 

Comptar amb recursos permanents d’acompanyament en matèria de salut implementant el 
Servei de Salut Sexual. És necessari generar un espai físic de referència (Espai Jove) des d’on 
desenvolupar les següents accions: 
 

- Espai d’informació i assessorament sobre temes vinculats amb la salut sexual i a la 
coneixença del propi cos: prevenció de conductes de risc, benestar emocional, 
diversitat de gènere, orientació sexual, etc. 

 
- Realitzar accions d’assessorament individualitzat sobre problemes i dubtes vinculats a 

la salut sexual. 
 

- Dispensació gratuïta de preservatius a les persones joves del municipi. 
 

Realització d’activitats i companyes en material de salut sexual. Concretament amb motiu del 
Dia Mundial Contra el VIH que es celebra el dia 1 de desembre. Pels volts d’aquesta data es 
realitza la campanya de sensibilització de MTS mitjançant un punt d’informació al carrer, en el 
que s’ofereix també poder realitzar-se la prova ràpida del VIH gratuïta. Aquesta realitzant-se en 
un espai tancat per tal de garantir la privadesa de les persones usuàries.  
A banda, des del PIDCES també es realitza una activitat de sensibilització dins el Punt al Pati. 
 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                     
Implementació    X    X    X    X    X 
Avaluació X    X    X    X    X    

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut / Entitat Actua Vallés  
Equipaments 
Espais municipals / INS Llobregat 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut / INS Llobregat / Entitat Actua Vallés  
Mecanismes de coordinació 
Coordinació entre els agents implicats mitjançant trobades presencials o bé per correu 
electrònic i telèfon 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Registre de joves atesos des del Servei de Salut Sexual 
2- Nombre de joves participants a l’activitat a l’INS 
3- Nombre de proves realitzades 
Metodologia  
Valoració qualitativa dels usuaris 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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ACTUACIÓ:  PROMOCIÓ DE L’OCI NOCTURN SALUDABLE – NITS Q 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

GENERAR UNA TAULA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL VOLTANT DE L’OCI NOCTURN 
PER TAL D’ENGEGAR INICIATIVES CONSENSUADES PER PART DE TOTS ELS AGENTS 
IMPLICATS 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Impulsar accions i  mesures preventives per a un oci nocturn saludable 
Dotar a la població jove de recursos i informació amb l’objectiu de prevenir conductes de risc 
pròpies del consum d’alcohol en l’àmbit de l’oci nocturn 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 14 i 29 anys 
 

DESCRIPCIÓ 

Des del 2018 l’Àrea de Joventut forma part del grup motor ASACO per dissenyar i establir 
mesures preventives per minimitzar el consum d’alcohol entre la població jove en les festes d’oci 
nocturn, focalitzant la intervenció en la festivitat del Carnaval de Sallent.  
 
En aquesta tasca també es compta amb l’entitat cultural Carrilet com a organització del Carnaval, 
per tal de fer un treball coordinat a l’hora de definir les línies d’intervenció. 
 
Aquesta intervenció compte amb les següents accions: 

- Tallers preventius de consums d’alcohol amb els alumnes de l’INS Llobregat. Aquesta 
acció es realitza la setmana prèvia al Carnaval de Sallent. 

- Intervenció dels Àngels de Nit (Projecte que es lidera des de Joventut del Consell 
Comarcal del Bages).  El projecte d’Àngels de Nit ofereix espais de sensibilització 
relacionats amb les conductes de risc especialment en festes populars. A través 
d’aquesta acció, es generen punts físics en entorns d’oci nocturn on persones joves 
voluntàries realitzen actuacions de prevenció de conductes de risc. Per altra banda, els 
joves voluntaris accedeixen a formacions relacionades amb drogues, sexualitat i 
afectivitat, etc. per a dur a terme aquesta tasca.  
 

Actualment i com hem esmentat anteriorment, aquesta actuació es focalitza en la festivitat del 
Carnaval de Sallent, però a partir del 2021 s’ampliarà també a la Festa Major de Sallent. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny    X    X    X    X    X 
Implementació X    X    X    X    X    
Avaluació  X    X    X    X    X   

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
INS Llobregat – Espais públics de Sallent 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Sub-direcció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya – Agència de Salut 
Pública de la Catalunya Central – Policia Local de Sallent – EAP Sallent –Joventut CCB – Carrilet 
– Regidoria de Cultura – Regidoria de Joventut  
Mecanismes de coordinació 
Reunions de coordinació amb tots els agents implicats en les fases de dissenys i implementació i 
la posterior avaluació. 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Registre d’incidències per part de la Policia Local 
2- Registre d’incidències per part de la Creu Roja i Protecció Civil  
Metodologia  
Memòria anual de l’actuació  

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals i premsa escrita principalment.  
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ACTUACIÓ:  ELABORACIÓ DE CAMPANYES DE PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES A 
L’INSTITUT A TRAVÉS DEL PIDCES 
OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

IMPULSAR HÀBITS SALUDABLES I LA PREVENCIÓ DE RISCOS EN QÜESTIONS COM EL 
CONSUM DE DROGUES, LA SEXUALITAT, LES NOVES TECNOLOGIES, ETC. 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Dissenyar campanyes per l’impuls d’hàbits saludables entre els joves  

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 12 i 18 anys 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Dissenyar campanyes per desenvolupar i consolidar les actuacions en matèria de salut que es 
duran a terme des dels diversos àmbits del PIDCES: el punt al pati, la cartellera, els corresponsals 
i les activitats de tutoria. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny   X    X    X    X    X  
Implementació    X X X  X X X  X X X  X X X  X 
Avaluació       X    X    X    X  

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
INS Llobregat 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut /INS Llobregat 
Mecanismes de coordinació 
Coordinació amb l’institut 
Coordinacions amb agents del territori per gestionar col�laboracions 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
Nombre d’actuacions relacionades amb l’àmbit de la salut que es duen a terme anualment en el 
marc del PIDCES. 
Metodologia  
Recull continuat de dades quantitatives i qualitatives. Incorporació de l’avaluació a la memòria 
anual del Programa PIDCES. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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Programa : Habitatge 

 

 
 

ACTUACIÓ:  ACCESSIBILITAT  A L’HABITATGE  

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

IMPLEMENTACIÓ DE MESURES QUE AFAVOREIXIN L’ACCÉS A L’HABITATGE PER A 
PERSONES JOVES 

OBJECTIU 
OPERATIU 

Crear formules que facilitin a les persones joves emancipar-se i residir al municipi 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 18 i 29 anys 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Des de la Regidoria de Joventut, juntament amb la d’Habitatge, es treballarà per impulsar 
mesures que afavoreixin l’accés a l’habitatge per a persones joves.  
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 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 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espai Jove / Altres equipaments municipals 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut / Regidoria d’Habitatge  
Mecanismes de coordinació 
Reunions de coordinació periòdiques 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
Registre d’usuaris atesos 
Metodologia  
Memòria anual de l’Àrea de Joventut 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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Fitxes de les actuacions de l’Eix 2: Participació i Cohesió Social 
 

Programa : Cohesió Social 

 

ACTUACIÓ:  IMPLEMENTACIÓ D’UN PUNT LILA EN LES FESTES D’OCI NOCTURN 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

PREVENIR I ERADICAR LES VIOLÈNCIES SEXISTES QUE AFECTEN A LES PERSONES 
JOVES EN L’OCI NOCTURN 

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Fomentar la sensibilització i conscienciació en matèria de violència masclista. 
Oferir un servei d’assessorament i suport davant de casos de violències sexistes. 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 12 i 29 anys 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Generar mecanismes i recursos de prevenció de la violència masclistes en totes les seves 
formes. 
Generar un servei específic per a desenvolupar tasques d’orientació, sensibilització i atenció a les 
persones joves. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 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    X 
Implementació     X  X  X  X  X  X  X  X  
Avaluació        X    X    X    X 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espais públics 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut – Regidoria d’Igualtat – Entitats i col�lectius que en vulguin formar part. 
Mecanismes de coordinació 
Coordinacions entre les regidories implicades 
Coordinacions entre els col�lectius implicats en el projecte 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
Registre  d’usuaris atesos 
Metodologia  
Memòria anual de l’Àrea de Joventut 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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ACTUACIÓ:  TALLERS A LES TUTORIES (PIDCES) 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

PREVENIR POSSIBLES CONDUCTES DE RISC DAVANT L’ASSETJAMENT EN QUALSEVOL 
DE LES SEVES FORMES    

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Oferir a l’institut un recurs socioeducatiu per treballar des de l’aula, la prevenció davant de 
qualsevol tipus d’assetjament que es pugui donar a les aules. 
Prevenir i eradicar l’assetjament escolar, sexual, violències masclistes.... 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 12 i 18 anys 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Des de l’Oficina Jove del Bages existeix un banc de recursos pedagògics i socioeducatius. Un 
d’ells és els tallers a les tutories que consta de la fitxa d’activitat i el material necessària per a 
desenvolupar l’activitat a l’aula. La dinamització d’aquesta va a càrrec del personal de joventut de 
cada municipi. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny   X    X    X    X    X  
Implementació    X X X  X X X  X X X  X X X  X 
Avaluació       X    X    X    X  

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
INS Llobregat 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut / INS Llobregat  
Mecanismes de coordinació 
Reunions de coordinació amb la coordinació pedagògica de l’INS Llobregat 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Nombre de tallers realitzats. 
2- Nombre de joves participants en cada un dels tallers. 
3- Avaluació qualitativa dels tallers realitzats, funcionament i utilitat d’aquests per a treballar els 

temes plantejats. 
Metodologia  
Recull continuat de dades quantitatives i qualitatives. Incorporació de l’avaluació a la memòria 
anual de l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 



PLJ SALLENT 2020-2024                                                                                                                            31 

 

ACTUACIÓ:  ACTIVITATS D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT SOBRE QÜESTIONS VINCULADES  
A L’ORIENTACIÓ SEXUAL I A LA DIVERSITAT DE GÈNERE  
OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

DESENVOLUPAR UN ESPAI D’ATENCIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT SOBRE 
QÜESTIONS VINCULADES A L’ORIENTACIÓ SEXUAL. 

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Generar una oferta d’activitats que esdevinguin efectives per fomentar la inclusió de les persones 
joves que es troben en risc d’exclusió social. 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 15 i 29 anys. 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Desenvolupament d’una programació d’activitats d’atenció i assessorament adreçat a les 
persones joves sobre temes LGTBI, dins la programació anual de les activitats de joventut. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny   X X X    X    X    X    
Implementació    X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Avaluació    X    X    X    X    X 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut  
Equipaments 
Espai Jove – Altres equipaments municipals 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut – Regidoria d’Igualtat – Entitats i col�lectius que ofereixen aquest servei 
Mecanismes de coordinació 
Coordinacions entre les regidories implicades 
Coordinacions entre els col�lectius implicats en el projecte 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
Nombre d’inscripcions i assistents a les activitats organitzades 
Metodologia  
Recull continuat de dades quantitatives i qualitatives. Incorporació de l’avaluació a la memòria 
anual de l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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Programa : Mobilitat Internacional 
 

ACTUACIÓ:  ASSESSORAMENT DE LES OPCIONS DE MOBILITAT INTERNACIONAL  

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

OFERIR RECURSOS INFORMATIUS I DE FORMACIÓ SOBRE TEMÀTIQUES DIVERSES  
D’INTERÈS PER A LES PERSONES JOVES. 

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Facilitar la possibilitat de participar en estades a l’estranger, oferint orientació i assessorament 
específics sobre aquesta temàtica, fer l’acompanyament en el procés i derivar a altres serveis si 
s’escau. 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 18 i 29 anys. 
 

DESCRIPCIÓ 

 
A través d’aquesta acció es vol impulsar una assessoria específica per a oferir acompanyament a 
les persones joves que volen participar en estades a l’estranger. Aquest és un servei que s’ofereix 
des de l’Àrea de Joventut i que amb la posada en marxa del nou equipament juvenil es reforçarà la 
seva implementació. 
 

TENPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny X    X    X    X    X    
Implementació X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Avaluació     X    X    X    X    X 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espai Jove 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut – Oficina Jove del Bages – Joventut CCB 
Mecanismes de coordinació 
Coordinacions amb l’Oficina Jove del Bages (Assessoria de Mobilitat Internacional)  i Joventut del 
CCB (Servei de Voluntariat Europeu) 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Registre d’usuaris atesos al llarg de l’any. 
2- Anàlisis dels àmbits de consulta més freqüents. 
3- Grau de satisfacció de les persones usuàries envers el servei obtingut –avaluació qualitativa-. 
Metodologia  
Recull continuat de dades quantitatives i qualitatives. Incorporació de l’avaluació a la memòria 
anual de l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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ACTUACIÓ:   CREACIÓ D’UNA BECA PER FACILITAR LA PARTICIPACIÓ DE LES 
PERSONES JOVES    EN PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL  
OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

OFERIR UNA BECA A LES PERSONES JOVES PER A PODER PARTICIPAR EN 
PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL 

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Facilitar la igualtat d’oportunitats entre les persones joves a participar de programes de mobilitat 
internacional.  
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 18 i 29 anys. 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Crear una beca destinada a fomentar la participació de les persones joves en programes de 
mobilitat internacional. Donant l’oportunitat de realitzar aquesta experiència vital a aquelles 
persones joves amb pocs recursos econòmics, facilitant així la participació en programes 
internacionals. 
Es crearan unes Bases de participació mitjançant el procediment de les quals els joves podran 
sol�licitar la Beca.  
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 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 
Avaluació             X    X    X 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espai Jove 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut  
Mecanismes de coordinació 
Es crearà un òrgan de valoració de les sol�licituds per tal de valorar els requisits segons les 
bases i determinar l’atorgació de la beca. 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Nombre de sol�licituds realitzades. 
2- Nombre de beques atorgades. 
3- Grau de satisfacció de les persones usuàries – avaluació qualitativa. 
4- Grau d’adaptació dels recursos disponibles a les demandes de les persones usuàries. 
Metodologia  
Recull continuat de dades quantitatives i qualitatives. Incorporació de l’avaluació a la memòria 
anual del Programa. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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ACTUACIÓ:  CREACIÓ D’UN CAMP DE TREBALL A SALLENT PER A JOVES MENORS DE 18 
ANYS 
OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

OFERIR UN CAMP DE TREBALL NACIONAL PER A PERSONES JOVES MENORS DE 18 
ANYS AL MUNICIPI DE SALLENT 

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Impulsar la convivència de les persones joves de Sallent amb joves d’altres territoris nacionals. 
Impulsar el voluntariat en les persones joves del municipi. 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 12 i 17 anys 
 

DESCRIPCIÓ 

 

Els camps de treball són activitats de voluntariat que consisteixen en realitzar projectes i serveis 
en una comunitat que acull el grup de joves. Cada participant es compromet, de manera 
individual o en grup, i de forma desinteressada, en participar en el treball proposat (ambiental, 
social, patrimonial, arqueològic, cultural...) a canvi de la pernoctació, la manutenció i de poder 
gaudir d’activitats de lleure educatiu. 

Per a desenvolupar aquest camp de treball al territori, caldria posar-se en contacte amb el 
Geoparc de la Catalunya Central per presentar el projecte i coordinar-lo conjuntament amb 
garanties per a la seva implementació al nostre municipi. 

TEMPORALITZACIÓ  

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 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 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espai Jove / Altres equipaments municipals 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut – Geoparc de la Catalunya Central – Altres entitats 
Mecanismes de coordinació 
Reunions de coordinació amb els diferents agents implicats 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Nombre de persones joves participants 
2- Grau de satisfacció de les persones usuàries – avaluació qualitativa. 
3- Grau d’adaptació dels recursos disponibles a les demandes de les persones usuàries. 
Metodologia  
Recull continuat de dades quantitatives i qualitatives. Incorporació de l’avaluació a la memòria 
anual del Programa. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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Programa : Participació i associacionisme  
 

ACTUACIÓ:  POSADA EN MARXA D’UN CONSELL D’ADOLESCENTS  

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

GENERAR I CONSOLIDAR ESPAIS DESTINATS A LA PARTICIPACIÓ JUVENIL ADAPTATS A 
LA DIVERSITAT DE LES PERSONES JOVES. / FOMENT DE L’HÀBIT PARTICIPATIU ENTRE 
ELS MÉS JOVES. 

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Desenvolupar la continuïtat de l’hàbit participatiu entre les persones joves, oferint espais adequats 
per a possibilitar que els adolescents siguin part activa a l’hora de configurar la realitat municipal, 
sobretot en relació a aquelles qüestions que més els afecten. 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 12 i 14 anys. 
 

DESCRIPCIÓ 

 
El Consell d’Adolescents agrupa a joves d’entre 12 i 14 anys, amb l’objectiu de generar un espai 
de trobada que permeti donar veu als adolescents com a habitants amb necessitats, inquietuds i 
propostes. Durant el període de desenvolupament d’aquest nou pla es posarà en marxa el 
Consell. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny   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 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espai Jove – Altres equipaments municipals  

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut – Regidoria de Participació – Regidoria d’Educació – INS Llobregat 
Mecanismes de coordinació 
Coordinacions amb l’INS Llobregat 
Coordinacions entre les Regidories implicades 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Nombre anual de convocatòries del Consell d’Adolescents. 
2- Percepció de la utilitat d’aquests espais per part de les persones assistents –anàlisi 

qualitativa-. 
3- Grau d’incidència dels processos participatius sobre la realitat dels adolescents i del municipi 

– anàlisi qualitativa-. 
4- Nivell d’autonomia dels espais de participació. 
Metodologia  
Recull continuat de dades quantitatives i qualitatives. Incorporació de l’avaluació a la memòria 
anual de l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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ACTUACIÓ:  POSADA EN MARXA D’UN CONSELL DE JOVES 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

GENERAR I CONSOLIDAR ESPAIS DESTINATS A LA PARTICIPACIÓ JUVENIL ADAPTATS A 
LA DIVERSITAT DE LES PERSONES JOVES. / FACILITAR I FOMENTAR LA COMUNICACIÓ I 
COORDINACIÓ ENTRE LES ENTITATS JUVENILS DEL MUNICIPI. 

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Consolidar un espai participatiu de referència per a les persones joves i les entitats juvenils, així 
com dinamitzar la seva funció d’intermediari entre l’administració i les persones joves del 
municipi. 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 15 i 29 anys 
 

DESCRIPCIÓ 

 
El Consell de Joves ha de ser un òrgan d’informació, consulta i participació de la població jove de 
Sallent, i de caràcter consultiu. Es tracta d’un espai on les persones joves i les entitats juvenils 
poden interactuar entre si, fomentant la coordinació i l’intercanvi d’informació. Serveix a més com 
a canal de comunicació i coordinació entre les persones joves i l’administració. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny       X X X    X    X    
Implementació         X X X X X X X X X X X X 
Avaluació            X    X    X 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espai Jove 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut – Entitats i col�lectius de joves 
Mecanismes de coordinació 
El consell de Joves vol ser també un espai de coordinació entre el Programa de Joventut i les 
entitats. 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Nombre anual de convocatòries del Consell de Joves. 
2- Percepció de la utilitat d’aquests espais per part de les persones assistents –anàlisi 

qualitativa-. 
3- Grau d’incidència dels processos participatius sobre la realitat dels joves i del municipi –

anàlisi qualitativa-. 
4- Nivell d’autonomia de l’espai de participació. 
5- Nombre de projectes i/ o activitats conjuntes que se’n deriven. 
Metodologia  
Recull continuat de dades quantitatives i qualitatives. Incorporació de l’avaluació a la memòria 
anual de l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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ACTUACIÓ:  PROJECTE CORRESPONSALS  (PIDCES)  

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FOMENT DE L’HÀBIT PARTICIPATIU, LA IMPLICACIÓ I EL COMPROMÍS DE LES PERSONES 
JOVES. 

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Establir i consolidar un paper actiu de les persones joves a l’hora d’establir una comunicació 
efectiva entre l’administració local i la població jove del municipi. 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 12 i 16 anys. 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Per tal que la informació sobre les activitats que es realitzen a Sallent i, els recursos i activitats  
que s’ofereixen des de l’Àrea de Joventut arribin a tot l’alumnat de l’institut, es proposa al delegat i 
subdelegat de cada classe l’opció de ser corresponsal del Servei d’Informació Juvenil. La figura del 
corresponsal és l’encarregada de fer de nexe entre l’Àrea de Joventut –a través del Punt al Pati, 
que li facilita la informació que ha de traslladar als seus companys- i els joves dels instituts. 
Durant el període de vigència d’aquest pla, es vol ampliar el Projecte Corresponsals als alumnes 
de Batxillerat. 
 
Aquesta actuació es porta desenvolupant des del curs 2017 – 2018 a l’INS Llobregat.  
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny   X    X    X    X    X  
Implementació X X  X X X  X X X  X X X  X X X  X 
Avaluació   X    X    X    X    X  

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espai Jove – INS Llobregat 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut – INS Llobregat 
Mecanismes de coordinació 
Coordinacions amb INS Llobregat. 
Coordinacions amb els diferents agents que siguin necessaris. 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Nombre de corresponsals joves . 
2- Grau d’implicació i compliment de les tasques per part dels corresponsals. 
3- Valoració de la comunicació entre els corresponsals i el Punt al Pati. 
4- Nivell d’assoliment de l’ampliació del Projecte Corresponsals a Batxillerat. 
Metodologia  
Recull continuat de dades quantitatives i qualitatives. Incorporació de l’avaluació a la memòria 
anual del Programa. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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ACTUACIÓ:  POSADA EN MARXA DEL NOU EQUIPAMENT JUVENIL 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

GENERAR I CONSOLIDAR ESPAIS DESTINATS A LA PARTICIPACIÓ JUVENIL ADAPTATS A 
LA DIVERSITAT DE LES PERSONES JOVES. 

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Fer del nou equipament juvenil un espai de proximitat on es puguin vincular les necessitats de les 
persones joves. 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 12 i 29 anys. 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Posar en marxa el nou equipament municipal destinat a les persones joves de Sallent. 
Consolidar l’Espai Jove com a punt de referència de les persones joves i de les entitats juvenils de 
Sallent.  
Crear estratègies per donar a conèixer el nou Espai a la població jove i tots els serveis,  recursos i 
activitats que hi podran trobar. 
Al llarg de la implementació d’aquest Pla i un cop inaugurat el nou espai, caldrà seguir  treballant 
per adaptar l’espai i els recursos que s’hi oferiran a les demandes canviants de les persones joves 
i cercar mecanismes per atreure als joves que no el coneixen o estan desvinculats de l’espai. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 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 X 
Avaluació     X    X    X    X    X 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espai Jove 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut – Entitats i col�lectius juvenils 
Mecanismes de coordinació 
Coordinacions amb les entitats. 
Coordinacions amb les persones joves. 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Nombre de persones usuàries de l’espai. Evolució interanual. 
2- Avaluació dels serveis i recursos de l’espai utilitzats. 
3- Nivell d’adequació de l’espai a les necessitats i demandes plantejades per les persones joves. 
4- Avaluació de les actuacions realitzades per a donar a conèixer l’espai i fomentar la 

participació  dels i de les joves. 
Metodologia  
Recull continuat de dades quantitatives i qualitatives. Incorporació de l’avaluació a la memòria 
anual de l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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ACTUACIÓ:  TAULA TÈCNICA COMARCAL DE JOVENTUT  

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

POTENCIAR EL DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL TRANSVERSAL ENTRE JOVENTUT 
DEL CCB I LES ÀREES DE JOVENTUT DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA QUE FORMEN LA 
TAULA  

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Consolidar un espai de trobada entre professionals que treballen amb joves per a impulsar 
iniciatives conjuntes 
 

DESTINATARIS 
 
Tècnics/ques de Joventut de la Comarca i del Consell Comarcal del Bages 
 

DESCRIPCIÓ 

 
La Taula Tècnica Comarcal de Joventut és una plataforma que facilita l’intercanvi d’idees, 
d’informació i propostes entre els professionals de joventut de la Comarca, amb l’objectiu de 
coordinar actuacions conjuntes, optimitzar  recursos i compartir experiències. 
A banda en aquesta taula, que és liderada per la Tècnica de Joventut del CCB, també rebem 
suport i assessorament davant de l’elaboració de Plans i Projectes concrets, així com també 
formacions a la carta per a professionals de joventut a la Comarca. 
Aquestes taules es realitzen bimensualment sent un total de 6 reunions anuals. 
La convocatòria arriba des del Consell Comarcal.   
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Implementació -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Avaluació  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Oficina Jove del Bages – Altres equipaments de joventut de la comarca 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Professionals de Joventut de la Comarca 
Mecanismes de coordinació 
Reunions bimensuals 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
--- 
Metodologia  
--- 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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ACTUACIÓ:  ASSESSORAMENT I SUPORT A ENTITATS  I COL�LECTIUS JUVENILS 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

POSSIBILITAR L’ACCÉS DE LES ENTITATS  I COL�LECTIUS A INFORMACIÓ I RECURSOS 
QUE SIGUIN ÚTILS PER A LA CONSOLIDACIÓ DE LA SEVA ACTIVITAT. 

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Oferir recursos i acompanyament a les entitats i col�lectius juvenils existents o de nova creació per 
tal de consolidar la seva tasca al municipi. 
 

DESTINATARIS 
 
Entitats Juvenils i Col�lectius de Joves (associats o no) 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Una de les tasques de l’Àrea de Joventut és  desenvolupar línies d’actuació destinades a oferir 
recursos de suport i assessorament en diversos àmbits de la vida associativa del municipi. Així 
doncs, aquesta tasca de l’Àrea de Joventut es concreta en: 
1) Assessorament per a entitats i col�lectius. 
2) Suport material i d’equipaments. 
 
Les entitats i col�lectius juvenils sempre han pogut comptar amb aquest suport per part de l’Àrea 
de Joventut. 
 

TEMPORLITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny X    X    X    X    X    
Implementació  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Avaluació     X    X    X    X    X 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espai Jove – Altres equipaments municipals 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut – Altres Regidories  
Mecanismes de coordinació 
Coordinacions amb les entitats juvenils, per establir priorització de necessitats 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Nombre de demandes de material i equipaments realitzades per part de les entitats juvenils. 

Evolució interanual. 
2- Nombre de demandes d’acompanyament en processos administratius, tràmits de constitució 

de l’entitat, etc. 
3- Nivell d’adequació del suport que s’ofereix a les necessitats de l’associacionisme juvenil del 

municipi–anàlisi qualitativa-. 
Metodologia  
Avaluació general en la memòria anual de l’Àrea de Jventut 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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Programa : Oci i cultura 

ACTUACIÓ:  PROMOURE ACTIVITATS D’OCI I LLEURE PER A JOVES  

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

GENERAR UNA OFERTA DE LLEURE ATRACTIVA I ACCESSIBLE A QUALSEVOL PERSONA  
JOVE. / FOMENTAR ACTIVITATS D’OCI DIVERS I ALTERNATIU. 

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Desenvolupar una oferta d’oci per a joves atractiva i assequible durant tot l’any. 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 15 i 29 anys. 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Activitats de dinamització que es desenvoluparan en diferents equipaments. 
Així com també, activitats ja consolidades com la “Setmana Jove” fer-les més atractives i 
adaptades a les necessitats i inquietuds de les persones joves de Sallent. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny  X X  X    X    X    X    
Implementació   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Avaluació    X    X    X    X    X 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espai Jove / Altres equipaments municipals / Espais públics 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut / Regidoria de Cultura / Entitats i/o col�lectius organitzadors  
Mecanismes de coordinació 
Reunions organitzatives periòdiques. 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Nombre d’activitats programades. 
2- Nombre de persones joves inscrites. 
3- Grau de satisfacció dels participants - avaluació qualitativa. 
Metodologia  
Memòria anual de l’Àrea de Joventut 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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ACTUACIÓ:  PROMOURE L’EQUIPAMENT JUVENIL COM A ESPAI D’OCI I LLEURE  PER ALS 
JOVES DE SALLENT 
OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

FOMENTAR ACTIVITATS D’OCI DIVERS I ALTERNATIU. / GENERAR UNA OFERTA DE 
LLEURE ATRACTIVA I ACCESSIBLE A QUALSEVOL PERSONA JOVE 

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Establir un espai de referència per a les persones joves del municipi en matèria d’oci i lleure. 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 12 i 29 anys. 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Al llarg dels pròxims anys, es treballarà per consolidar el nou Equipament Juvenil com a un punt 
de referència en matèria d’oci per a les persones joves de Sallent. A més, també ha d’esdevenir un 
espai des d’on es puguin dur a terme iniciatives culturals i d’oci impulsades per les persones joves 
o les entitats juvenils. 
Esdevenir un espai de trobada per a les persones joves de Sallent amb l’objectiu de captar els 
seus interessos culturals i d’oci. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 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 X 
Avaluació    X    X    X    X    X 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espai Jove 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut / Regidoria de Cultura / Persones Joves 
Mecanismes de coordinació 
Reunions organitzatives periòdiques 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Nombre d’activitats d’oci i lleure desenvolupades al llarg de l’any a l’Espai Jove. 
2- Nombre d’activitats proposades i/o organitzades per persones joves o entitats juvenils. 
3- Nivell de participació en les diverses activitats realitzades. 
4- Grau d’adequació de les activitats a les demandes i interessos de les persones joves del 

municipi. Grau de satisfacció dels participants –anàlisi qualitativa-. 
Metodologia  
Memòria anual de l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, WhatsApp, etc.) i canals de comunicació 
físics (cartellera, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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Programa : Comunicació – estratègies  
 

ACTUACIÓ:  PROMOURE LES NOVES FORMES DE COMUNICACIÓ A TRAVÉS DE LES 
XARXES SOCIALS I WHATSAPP 
OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

DESENVOLUPAR UNA ESTRATÈGIA COMUNICATIVA EFECTIVA. 

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Potenciar els canals de comunicació utilitzats habitualment per a les persones joves com a espais 
d’informació i interacció amb Joventut. 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 15 i 29 anys 
 

DESCRIPCIÓ 

 
Actualment, l’Àrea de Joventut compta amb presència activa en diverses xarxes socials 
(Facebook, Instagram, etc.). No obstant això, els canals de comunicació que utilitzen les persones 
joves són extremadament canviants, amb la qual cosa es fa necessari que els mecanismes de 
comunicació que utilitza Joventut també siguin modificats i adaptats a la nova realitat. 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny X    X    X    X    X    
Implementació X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Avaluació     X    X    X    X    X 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espai Jove  

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut 
Mecanismes de coordinació 
Coordinació amb la Regidoria de Comunicació 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
1- Capacitat d’adaptació als nous espais virtuals de comunicació utilitzats per a les persones 

joves.  
2- Incorporació de l’aplicació WhatsApp com a eina de comunicació efectiva amb les persones 

joves. 
3-  Grau de resposta de les persones joves (millora de la participació, increment de les consultes 

virtuals, millora de la interacció amb les persones joves i les entitats, etc.). 
Metodologia  
Recull de les dades quantitatives i qualitatives anuals de l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, aplicacions per a mòbil, etc.) 
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ACTUACIÓ:  CREAR FORMES DE COMUNICACIÓ ALS JOVES DEPENENT DE L’EDAT 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

DESENVOLUPAR UNA ESTRATÈGIA COMUNICATIVA EFECTIVA 

OBJECTIU 
OPERATIU 

 
Impulsar un model de comunicació adequada per les diverses franges d’edat 
 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 12 i 29 anys 
 

DESCRIPCIÓ 

 
És necessari tenir en compte els mecanismes de comunicació diferenciats que utilitzen les 
persones joves d’edats diverses, per tal d’adaptar-la als canals més efectius segons la franja 
d’edat. 
 

TEMPORALITZACIÓ  

 2020 2021 2022 2023 2024 
Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny       X X X    X    X    
Implementació         X X X X X X X X X X X X 
Avaluació                X    X 

RECURSOS 

Humans 
Responsable de l’Àrea de Joventut 
Equipaments 
Espai Jove 

METODOLOGIA 

Agents implicats 
Regidoria de Joventut 
Mecanismes de coordinació 
Coordinació amb la Regidoria de Comunicació 

AVALUACIÓ 

Mecanismes de control 
Millora de la interacció amb les franges d’edat amb les quals actualment és més difícil establir 
contacte i fer que coneguin i participin en les actuacions de l’Àrea de Joventut. 
Metodologia  
Recull de les dades anuals en les memòries de l’Àrea de Joventut. 

COMUNICACIÓ 
Canals / Estratègia 
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, etc.) i canals de comunicació físics 
(cartelleria, fulls informatius, actuacions descentralitzades, etc.). 
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2.6. LA SISTEMATITZACIÓ 
 
A banda de recollir les actuacions concretes que es durant a terme en matèria de joventut al 

llarg dels pròxima anys, el disseny ha d’especificar també quins són els criteris de planificació i 

desenvolupament de les polítiques de joventut del municipi. És per aquest motiu que al llarg de 

la sistematització seran recollits un seguit de pautes que ens possibilitaran identificar els 

fonaments del desenvolupament de les polítiques de joventut durant els pròxims anys. 

En aquesta sistematització s’han recollit aspectes que cal considerar per fer efectius els 

plantejaments que hem dibuixat  fins ara. Com s’ha pogut apreciar en la diagnosi, l’aplicació de 

les actuacions destinades a les persones joves estan fortament vinculades als recursos 

disponibles i a la planificació. Per tant, és necessari recollir aquests elements en aquest apartat 

de sistematització. 

Per altra banda, s’han considerat importants altres aspectes que cal definir, com poden ser els 

mecanismes d’avaluació del Pla o el nivell de participació jove que es contempla en cada una  

de les actuacions. 

Resulta important doncs que aquesta proposta de sistematització del pla esdevingui útil pel seu 

desenvolupament i per a satisfer de manera òptima les necessitats dels i de les joves 

detectades. 

 

En aquest sentit, proposem un seguit d’àmbits que seran els que es treballaran a continuació: 

� Destinataris 

� Recursos pel desenvolupament del pla 

� Transversalitat 

� Avaluació 

 

Al llarg dels següents apartats, es definirà una proposta de sistematització del pla al voltant 

dels quatre elements que acabem d’enumerar. Cal mencionar que aquesta proposta ha estat 

desenvolupada tenint en compte les dades recollides en el document, així les necessitats dels 

projectes que es volen desenvolupar en els pròxims anys. 

 

 

Destinataris  

L’anàlisi general dels destinataris dels diversos projectes ens permet observar en quines 

franges d’edat s’adrecen més actuacions, i per contra, quines queden més desateses des de 

l’Ajuntament. 

Cal tenir en compte, a més, que l’edat de la persona jove condiciona enormement les seves 

necessitats i demandes, fet que ens pot ajudar a identificar si existeix una bona distribució dels 

projectes recollits al Disseny, és a dir, si aquests són adequats a les necessitats reals de cada 

franja d’edat. 
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Taula 2. Edat de les persones destinatàries de les actuacions del Pla Local de Joventut. 

Actuació de l’Àrea de Joventut  

 

   JOVES (EDATS) 

EIX ÀMBIT ACTUACIÓ 12-14 15-19 20-24 25-29 

T
R

A
N

S
IC

IÓ
  

A
 L

A
 V

ID
A

 A
D

U
L

T
A

 

Formació Servei d’assessorament acadèmic 

individualitzat 

    

PIDCES     

LIDERA’T MÉS ENLLÀ DE 

L’AULA. Com caminar ferm en 

l’adolescència 

    

Participació a la Fira de l’Estudiant      

Participació a la Trobada de 

Delegats del Bages i el Moianès 

    

Preparació per a les proves lliures 

d’accés a CFGM i GESO 

(Educació) 

     

Projecte SABANA (Educació)       

Servei a la Infància i Adolescència 

i a les seves Famílies (Serveis 

Socials) 

    

Ocupació Projecte Turn On (Promoció 

Econòmica) 

     

Tallers i activitats de petit format 

per a la promoció de l’ocupació 

(Promoció Econòmica) 

     

Plans d’ocupació Programa de 

Garantia Juvenil (Promoció 

Econòmica) 

     

Salut Promoció de la Salut Sexual      

Promoció de l’oci nocturn 

saludable - NitsQ 

    

Elaboració de campanyes de 

promoció d’hàbits saludables a 

l’institut a través del PIDCES. 

    

Programa Salut i Escola (CAP)     

Colònies esportives (Esports)      

Parc de Nadal (Esports)     

Torneig de futbol sala d’estiu 

infantil i adult (Esports) 

    

Cros Escolar (Esports)     
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Habitatge Accessibilitat a l’habitatge       

Creació d’un projecte d’habitatge 

cooperatiu 

     
P

A
R

T
IC

IP
A

C
IÓ

 I
 C

O
H

E
S

IÓ
 S

O
C

IA
L

 

Cohesió Social Implementació d’un Punt Lila en 

les festes d’oci nocturn 

    

Tallers a les tutories (PIDCES)     

Activitats d’atenció i 

assessorament sobre qüestions 

vinculades a l’orientació sexual i la 

diversitat de gènere.  

    

Mobilitat 

Internacional 

Assessorament de les opcions de 

mobilitat internacional 

     

Creació d’una Beca per facilitar la 

participació de les persones joves 

en programes de mobilitat 

internacional 

     

Creació d’un camp de treball a 

Sallent per a joves menors de 18 

anys 

     

Participació i 

associacionisme 

Posada en marxa d’un Consell 

d’adolescents 

     

Posada en marxa d’un Consell de 

Joves 

     

Projecte Corresponsals (PIDCES)     

Posada en marxa del nou 

Equipament Juvenil 

    

Taula Tècnica Comarcal de 

Joventut  
-- -- -- -- 

Assessorament i suport a entitats i 

col�lectius juvenils 
-- -- -- -- 

Oci i cultura Promoure activitats d’oci i lleure 

per a joves  

    

Promoure l’Equipament Juvenil 

com un espai d’oci i lleure per als 

joves de Sallent 

    

Projectes Educatius des de 

Fàbrica Vella Espai Cultural 

(Cultura) 

    

Programació d’espectacles per a 

públic jove (Fàbrica Vella Espai 

Cultural) 

    

Comunicació – Promoure les noves formes de 

comunicació a través de les xarxes 
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estratègies socials i WhatsApp 

Crear formes de comunicació als 

joves depenent de l’edat 

    

 

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. En aquest apartat 

realitzarem una previsió dels recursos econòmics, humans i funcionals dels pròxims anys. 

 

Tenint en compte les característiques específiques de l’Àrea de Joventut de Sallent, així com 

els programes plantejats en aquest Pla, l’increment i la consolidació dels recursos destinats a 

joventut esdevé un element essencial, sense el qual esdevindrà impossible desenvolupar les 

actuacions de manera òptima. 

 

 

Recursos econòmics  

 

Els recursos econòmics de l’Àrea de Joventut han experimentat una important davallada entre 

el període 2016-2019. El pressupost per a joventut va augmentar lleugerament els anys 2017 i 

2018. Pel què fa a Infància i Adolescència ha anat oscil�lant fins a un augment considerable al 

2018 per poder fer front principalment a la organització del Casal d’Estiu, tornant a disminuir al 

2019. 

Els recursos econòmics amb la davallada més notable es troba amb el pressupost destinat a 

personal que ha disminuït des del 2016 al 2019 més d’un 50%. 

 

 

Gràfic 1. Evolució del les despeses destinades a Joventut i Infància i Adolescència 
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Si tenim en compte la proporció de la població del municipi i les necessitats d’aquesta, 

consolidar la tendència al creixement pressupostari és imprescindible, més si tenim en compte 

que en aquest Pla Local de Joventut hem contemplat la realització de nous programes i 

actuacions que han de partir d’un increment dels recursos destinats a la implementació de les 

polítiques de joventut. Per tal de planificar l’evolució dels recursos econòmics durant els anys 

de vigència d’aquest pla, a continuació hem plantejat una projecció aproximada del pressupost 

necessari per a desenvolupar les accions previstes. Es tracta d’una previsió realitzada tenint en 

compte les necessitats de l’Àrea de Joventut, però també assumint la situació econòmica de 

l’Ajuntament i del municipi, procurant doncs fer plantejaments realistes però que garanteixin 

l’impuls òptim de les polítiques de joventut. 

 

Per altra banda, hem considerat oportú fer aquesta previsió segregada segons els diferents 

àmbits d’ús d’aquests recursos econòmics, tenint en compte les despeses relacionades amb: 1) 

Equip professional 2) Espai Jove 3) Aplicació dels programes 4) Infància i Adolescència  5) 

Altres. 

També ens ha semblat oportú fer esment a les diverses fonts d’ingressos de l’Àrea de Joventut, 

ja que, si bé l’Ajuntament n’és la més important, també pot comptar amb recursos provinents 

d’altres administracions. 

 

Taula 1. Previsió del pressupost de despesa del Programa de Joventut 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Equip professional 20.314€ 25.800€ 25.800€ 25.800€ 25.800€ 

Espai Jove 6.400€ 6.400€ 6.400€ 6.400€ 6.400€ 

Aplicació dels Programes 6.350€ 7.000€ 8.000€ 9.000€ 10.000€ 

Infància i adolescència 30.250€ 30.250€ 30.250€ 30.250€ 30.250€ 

Altres 500€ 500€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 

Total 63.814€ 69.950€ 71.450€ 72.450€ 73.450€ 

 

 

 

Taula 2. Previsió del pressupost d’ingressos de l’Àrea de Joventut 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Ajuntament de Sallent 63.814€ 69.950€ 71.450€ 72.450€ 73.450€ 

Diputació de Barcelona 1.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 

Generalitat de Catalunya --- 2.000€ 2.000€ 2.000€ 2.000€ 

Total Ingressos 64.814€ 73.950€ 75.450€ 76.450€ 77.450€ 
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Equip professional 

 

La consolidació de l’equip professional de l’Àrea de Joventut és també un element clau a l’hora 

de garantir una execució òptima i eficient del Pla. Actualment, el personal de l’Àrea de Joventut 

està format per una dinamitzadora juvenil amb una jornada laboral del 53%, destinada a 

treballar qüestions pròpies de la figura de Tècnic/a de Joventut, així com també de 

Dinamitzador/a juvenil, amb totes aquelles tasques que comporta la intervenció directe amb els 

i les joves de Sallent. 

 

Entenem que és necessari potenciar l’equip professional, ja que ha demostrat tenir les aptituds 

i competències necessàries per desenvolupar les tasques pròpies de la figura de Tècnic/a de 

Joventut. En aquest sentit, entenem que per tal de desenvolupar correctament els programes i 

actuacions previstos en aquest document, és important avaluar la possibilitat d’augmentar la 

jornada laboral a la persona referent de Joventut. 

 

 

 

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, 

actualment el municipi disposa d’un equipament provisional destinat de manera específica a les 

persones joves, si bé està prevista la inauguració del nou equipament juvenil al llarg de l’any 

2020. Per altra banda podem trobar també equipaments que són utilitzats amb freqüència per a 

joves, si bé no estan encarats únicament a aquest col�lectiu: 1) Biblioteca Municipal “Sant 

Antoni Maria Claret”. 2) Escola Municipal de Música “Cal Moliné”. 3) Pavelló municipal 

d’esports. 

Per altra banda, i com hem vist, la posada en marxa del nou espai jove és una de les prioritats 

d’aquest Pla Local de Joventut, ja que considerem que és una necessitat per a donar un nou 

impuls a les polítiques de joventut de Sallent, així com per oferir un espai de referència per a 

les persones joves del municipi. 

 

 

 

Transversalitat  

 

El treball coordinat entre els diversos Departaments i serveis municipals és imprescindible a 

l’hora de desenvolupar unes polítiques de joventut adequades per a satisfer de manera integral 

les necessitats de les persones joves del municipi. Aquest treball transversal ja es realitza avui 

en dia per a desenvolupar diversos projectes i actuacions, si bé també és cert que per 
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consolidar aquesta tasca s’han d’afrontar un seguit de reptes o necessitats que cal tenir en 

compte. Per una banda, cal assenyalar la inexistència d’una estructura definida i destinada a 

fomentar el treball transversal a l’ajuntament de Sallent. Per això, el desenvolupament d’una 

estratègia definida que especifiqui com s’ha de desenvolupar el treball transversal i quins 

objectius ha de seguir és un dels reptes que s’ha de treballar en els pròxims anys. 

El nivell de carrega de feina de la professional del l’Àrea de Joventut pot dificultar aquest treball 

transversal. 

 

A banda de la tasca coordinada que es realitza entre els diversos departaments de 

l’Ajuntament, és necessari mencionar la importància del treball conjunt amb altres agents 

externs a l’administració local, com poden ser associacions o altres institucions 

supramunicipals. Aquestes col�laboracions són fonamentals en el desenvolupament de 

diversos projectes, i s’han de seguir treballant per tal de millorar la coordinació entre els 

diversos agents que treballen l’àmbit de la joventut al territori. 

 

Per acabar, és necessari destacar que el treball transversal ha estat un element metodològic 

important d’aquest Pla Local de Joventut, ja que s’ha comptat amb la presència de 

professionals dels departaments que realitzen actuacions per a persones joves per tal de 

poder-lo elaborar tenint en compte els punts de vista de diversos agents vinculats a la 

implementació de les polítiques de joventut a Sallent. 

 

 

 

Avaluació 

 

L’avaluació és una de les fases més rellevants del Pla Local de Joventut, ja que ha de 

contemplar mecanismes que esdevinguin útils i efectius per a determinar en quina mesura 

l’aplicació del Pla Local de Joventut està sent efectiva a l’hora d’assolir els objectius establerts 

pels pròxims anys. De la mateixa manera, l’avaluació ha de preveure mecanismes de 

modificació i adaptació del Pla original a les noves circumstàncies del municipi i a les variacions 

de les necessitats i les demandes de la població jove. El pla local de joventut ha de ser un 

document guia però revisable i modificable en tot moment. 

 

Seguint aquests criteris, en aquest apartat s’ha desenvolupat una proposta de model 

d’avaluació que contempla espais específics de reflexió i adaptació del Pla Local de Joventut i 

dels seus projectes i actuacions concretes. Per altra banda, i tenint en compte que s’ha fet una 

aposta decidida per la participació juvenil a l’hora de desenvolupar el document, és també 

important mantenir espais de participació a l’hora de fer l’avaluació, doncs entenem que és 

imprescindible recollir el punt de vista de les persones joves i de la resta d’agents per realitzar 

una avaluació realista de l’aplicació del Pla. 
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Donades aquestes premisses, el sistema d’avaluació que proposem s’estructura en quatre 

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 l’avaluació continuada que ha de permetre obtenir informació sobre el 

funcionament de l’aplicació diaris 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 operativa 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 de l’Àrea de Joventut. 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. 

 
3) Avaluació estratègica anual: aquest nivell d’avaluació ha de configurar canals des d’on 

obtenir una visió general del funcionament del Pla Local de Joventut. L’avaluació 

estratègica 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 del municipi. Aquesta tasca serà desenvolupada en el 

marc de tres 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 

professionals de l’Àrea, els professionals que treballen al territori. 

 

b) Comissió política: espai de seguiment polític del Pla, format per membres del 

govern local i dels diversos grups que configuren el Ple municipal. 

 

c) Espai de participació jove: amb una periodicitat anual es convocarà un espai de 

participació jove en el qual els i les joves, les entitats juvenils, així com altres 

agents del territori que treballen amb persones joves, puguin realitzar aportacions 

sobre el funcionament del Pla Local de Joventut. 

 

 

4) 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 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 
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avaluacions anuals, així com el resum de les dades qualitatives i quantitatives de les 

actuacions realitzada, 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, que es 

concreten en: 

a) Nivell de desenvolupament dels projectes previstos b) Evolució dels recursos de l’Àrea c) 

Metodologia de treball d) Proposta d’enfocament del pròxim document estratègic. 

 

a) Nivell de desenvolupament dels projectes previstos  

Aquest àmbit d’avaluació ens ha d’indicar en quina mesura han estat desenvolupats els 

projectes previstos en el pla. Per a fer-ho, caldrà tenir en compte els indicadors recollits 

en l’avaluació contínua i les avaluacions anuals, així com el grau d’assoliment dels 

objectius plantejats. Per a sistematitzar aquest àmbit d’avaluació, es seguirà l’escala 

d’assoliment plantejada a continuació. 

 

 

ECALA D’ASSOLIMENT DE LES ACTUACIONS 

1 No s’han realitzat (0%) 

2 S’han realitzat del 50% - 70% 

3 S’han realitzat del 75% - 90% 

4 S’han realitzat el 100% 

 

 

Per altra banda, i com s’ha assenyalat, per a determinar el nivell de desenvolupament 

dels projectes previstos també cal tenir en compte si aquests han sigut útils per a 

assolir els objectius plantejats. En aquest sentit es fa necessari el desenvolupament 

d’una anàlisi dels resultats, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu, que s’ha de realitzar 

tenint en compte l’avaluació continuada i les avaluacions anuals del Pla. 

 

 

ECALA D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS 

1 No s’han assolit (0%) 

2 S’han assolit del 50% - 70% 

3 S’han assolit del 75% - 90% 

4 S’han assolit al 100% 
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b) Evolució dels recursos del Programa  

Com hem vist, aquest Pla Local de Joventut presenta una previsió dels recursos que 

seran necessaris per a garantir una actuació òptima de les actuacions de l’Àrea de 

Joventut al llarg dels pròxims anys. 

Per tant, aquest ha de ser un aspecte que s’ha de tenir molt en compte a l’hora de 

realitzar l’avaluació final del document, doncs l’evolució dels recursos destinats al 

desenvolupament de les polítiques de joventut és un element determinant per explicar 

els punts forts i els punts febles de la tasca realitzada en matèria de joventut al llarg 

dels anys de vigència del Pla. 

Així doncs, es tindrà en compte l’evolució de l’equip de professionals, dels recursos 

econòmics i dels recursos funcionals, comparant en cada cas la previsió recollida en 

aquest document amb el desenvolupament real dels recursos.  

 

c) Metodologia de treball 

Un tercer element que cal tenir en compte a l’hora de realitzar l’avaluació final del Pla 

Local de Joventut és la metodologia utilitzada. De manera específica, aquest àmbit de 

l’avaluació s’ha de centrar en l’anàlisi del desenvolupament del treball coordinat amb la 

resta de departaments municipals que treballen temes de joventut, així com amb altres 

agents externs al consistori relacionats amb l’aplicació i el desenvolupament de les 

polítiques de joventut. 

El treball transversal s’ha assenyalat com una de les prioritats metodològiques d’aquest 

Pla Local de Joventut. Tenint en compte aquest element, la valoració s’ha de centrar en 

descriure l’evolució de la feina transversal que s’ha realitzat durant els anys d’aplicació 

del document. Per altra banda, segurament un dels reptes d’aquest Pla Local de 

Joventut és aconseguir impulsar i dinamitzar un espai regular de comunicació i 

coordinació entre els diversos departaments que treballen amb joves. 

 

 

d) Enquesta d’avaluació 

A la meitat del període d’aplicació del Pla, s’impulsarà una enquesta d’avaluació del 

grau d’assoliment dels objectius del document. Aquesta enquesta recollirà el grau 

d’implementació dels diferents departaments, l’assoliment dels objectius i el grau de 

satisfacció i propostes de millora. 

 

e) Proposta d’enfocament del pròxim document estratègic 

L’avaluació final d’aquest document ha d’establir els primers criteris de 

desenvolupament del següent Pla Local de Joventut. Cal aprofitar tots els 

coneixements i experiència adquirits al llarg 

dels quatre anys de vigència del present document per plantejar el punt de partida de la 

planificació futura. Resulta important doncs que l’avaluació finalitzi amb unes 
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orientacions sobre els eixos de treball i els projectes que cal continuar prioritzant, així 

com els criteris metodològics que és positiu que es segueixin aplicant en un futur. 

 


