
  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 1 

 
 
 

 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 

2017-2021 
 

TERRASSA 

 
 

 

 



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Terrassa 

Regidoria de Joventut i Lleure Infantil 

Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 

 

Amb el suport de: 

Diputació de Barcelona  

El Disseny d’aquest Pla Local de Joventut ha comptat amb el recolzament de l’Oficina del Pla Jove 
mitjançant la realització del curs específic El disseny de Plans Locals de Joventut amb el suport 
tècnic de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. 
 

 

 



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 3 

ÍNDEX  

1. PRESENTACIÓ ....................................................................................................4 

2. INTRODUCCIÓ.....................................................................................................5 

3. JUSTIFICACIÓ ....................................... ..............................................................7 

4. EL PUNT DE PARTIDA. LA DIAGNOSI.................... ......................................... 10 

4.1 PRIORITZACIONS: .................................................................................................................10 

4.2 CONCLUSIONS.......................................................................................................................11 

4.3 ORIENTACIONS......................................................................................................................16 

5. LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES ........................... .............................................. 18 

5.1 MISSIÓ, VISIÓ I VALORS (REGIDORIA DE JOVENTUT) ......................................................18 

5.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS PLJ ...........................................................................................20 

6. LES PROPOSTES.............................................................................................. 23 

6.1 DISSENY DE LA PARTICIPACIÓ............................................................................................23 

6.2. PROPOSTES ..........................................................................................................................25 

7. ELS PROGRAMES ................................... ............................................................. 42 

7.1 ESQUEMA GLOBAL DEL SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL ..............................42 

7.2 ESQUEMA GLOBAL DE LA RESTA DE SERVEIS D’AJUNTAMENT DE TERRASSA ..........43 

7.3 EIX 1: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA ....................................................................................46 

7.4 EIX 2: PARTICIPACIÓ...........................................................................................................100 

7.5 EIX 3: COHESIÓ I TERRITORI .............................................................................................131 

7. PRESSUPOST I PLA DE FINANÇAMENT.................... ................................... 160 

8. METODOLOGIA: TRANSVERSALITAT I TREBALL EN XARXA.... ................ 162 

9. AVALUACIÓ.......................................... ........................................................... 164 

9.1. AVALUACIÓ CONTINUADA..................................................................................................165 

9.2. AVALUACIÓ ANUAL .............................................................................................................165 

9.3. AVALUACIÓ FINAL ...............................................................................................................166 

10. CALENDARI D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS............. ........................... 168 

11. COMUNICACIÓ................................................................................................ 173 

12. ANNEX ............................................................................................................. 174 
 



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 4 

 

1. PRESENTACIÓ  
 

Benvolguts i benvolgudes, 
 
 
El document que us presento i que teniu a les vostres mans és el Pla Local de Joventut de 
Terrassa 2017-2021, document guia de les polítiques de joventut de la nostra ciutat. 
 
Aquest Pla pretén donar resposta a neguits, necessitats i interessos que els i les joves de la 
ciutat ens han donat a conèixer, no només durant el procés d’elaboració del Pla, sinó també 
durant el funcionament del seu dia a dia i la seva quotidianitat. 
 
La joventut és una etapa importantíssima en la vida de les persones, doncs en pocs anys s’han 
de prendre decisions que acabaran marcant el futur de cada jove: què volem estudiar, a què 
ens volem dedicar, on volem viure, quines aficions practiquem... en definitiva, ni més ni menys 
que construir-nos com a persones i construir la nostra relació amb l’entorn més proper. Allò que 
construïm serà allò que ens definirà com a persones. 
 
La nostra obligació com administració pública més propera a la ciutadania i per tant, més 
coneixedora de la seva situació, és vetllar perquè cada jove pugui trobar les eines que li 
permetin desenvolupar de la millor manera possible el seu propi projecte de vida, amb la 
màxima llibertat i en igualtat d’oportunitats. 
 
Per complir amb la nostra obligació, a més de governar essent fidels al nostre programa, hem 
de posar als joves al centre de les nostres polítiques, escoltant-los i fent viables les seves 
demandes. 
 
Per fer aquesta fita possible, el document recull un total de 57 propostes d’actuació, elaborades 
per la totalitat dels serveis municipals del nostre Ajuntament. Aquesta transversalitat, guiada i 
liderada pel Servei de Joventut i Lleure Infantil, ens ha de permetre arribar a tots els àmbits de 
la vida de les persones joves. 
 
Les 57 actuacions es reparteixen en 3 eixos de treball prioritaris d’aquest Pla, l’acompanyament 
i el creixement integral dels i de les joves, augmentant el seu grau d’autonomia, la participació 
juvenil, possibilitant i mantenint diferents espais sectorials de debat i intercanvi, i la cohesió i els 
drets socials. 
 
La definició d’aquestes actuacions ha estat fruit d’un treball conjunt entre joves a títol individual, 
joves membres d’entitats, professionals que treballen amb joves i tècnics municipals 
principalment. Aquest treball conjunt de debat i reflexió, ens ha permès definir el camí que 
haurem de recórrer per procurar assolir les fites establertes. 
 
Haig de dir que com a regidor d’aquesta ciutat, jove fins fa poquet i membre fundador d’una 
entitat, em sento orgullós del treball participatiu realitzat. Ha estat cabdal poder comptar amb la 
veu directa dels i de les joves, que ha quedat recollida dins el document. La participació ha 
estat un element essencial en l’elaboració del Pla i ara ha de continuar sent-ho durant el seu 
desplegament. 
 
 
Moltes gràcies a tots i totes per la vostra implicació i el vostre treball, que ens ajuda a millorar la 
nostra tasca dia a dia. 
 
 
 
Noel Duque 
Regidor de Joventut i Lleure Infantil 
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2. INTRODUCCIÓ  
 

El Pla Local de Joventut de Terrassa 2017-2021 (a partir d’ara PLJ) és el document que recull i 

sintetitza les accions a desenvolupar per part de l’Ajuntament de Terrassa, en matèria de 

polítiques de joventut, durant els propers 4 anys. 

 

L’objectiu d’aquest document és visualitzar la realitat de la població jove de Terrassa i detectar 

les necessitats. En funció d’aquesta anàlisi es defineixen els objectius a assolir i s’estableixen 

les accions o programes concrets que portaran a terme els diferents Serveis de l’Ajuntament 

en el període de 4 anys.  

 

El PLJ s’ha treballat al llarg de 2016, per tant, les propostes d’aquest responen a la realitat del 

moment. A l’hora d’elaborar-ho hem tingut present que les polítiques de Joventut han de 

respondre en tot moment a les necessitats de la població jove, i ser prou flexibles com per 

adaptar les accions a les noves possibles realitats. És per aquest fet que no podem entendre el 

PLJ com un document tancat i estàtic, que limita les polítiques de Joventut de la ciutat, la seva 

condició de document guia ha de garantir que en la mesura que la realitat de la joventut de 

Terrassa canvia, les polítiques de Joventut de la ciutat s’hi aniran adaptant. 

 

Les fases de treball d’elaboració del document han estat 2, la fase de diagnosi de la realitat 

juvenil i la fase del disseny del PLJ. En ambdues s’ha vetllat per fer efectiva la màxima 

participació de tots aquells agents implicats o relacionats amb l’àmbit juvenil.  

 

1. La fase de la diagnosi  ens ha permès conèixer quines són les necessitats de la joventut 

de Terrassa, així com les actuacions que actualment s’estan duent a terme per donar 

resposta a dites necessitats. Per poder detectar aquestes necessitats i fer una valoració de 

les actuacions que s’estan realitzant en aquest moment, es van realitzar diferents taules de 

treball amb responsables dels serveis municipals, amb professionals vinculats al món 

juvenil i amb joves de totes les franges d’edat, sent tots ells i elles co-partíceps en el 

procés. 

 

2. La fase del disseny  ha estat orientada a mantenir i impulsar la màxima participació 

juvenil, per aquest motiu el Servei de Joventut i Lleure Infantil va organitzar el Fòrum Jove, 

una jornada de tarda vespre dedicada al treball reflexiu, col·laboratiu, participatiu i al gaudi, 

on les persones participants van poder expressar i concretar, i el Servei va poder recollir 

quines són les accions concretes que els i les joves volen que siguin prioritàries en el marc 

de les polítiques juvenils que ha d’impulsar la ciutat. 

 

Així doncs, en tot el procés de disseny i d’elaboració del PLJ, la participació de les persones 
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joves i de la resta d’agents vinculats a l’àmbit juvenil ha estat clau. La gent jove, protagonista 

activa del PLJ, ha pres la paraula i ha traslladat a l’administració les seves inquietuds, 

interessos i quina és la seva realitat, el seu dia a dia a la ciutat de Terrassa.  

 

En les fases d’implementació i avaluació, i amb l’objectiu de que la població jove segueixi sent 

la protagonista de dibuixar el seu camí vital i alhora, de les polítiques de joventut de la ciutat, 

s’han establert canals de comunicació directa i processos participatius que facilitaran que el 

PLJ sigui realista i viable durant els 4 anys d’aplicació.  

 

Sigui com sigui, les polítiques de joventut han d’anar dirigides a facilitar l’autonomia de la 

població jove i ajudar-la a trobar sortides que permetin el seu desenvolupament com a 

persones ciutadanes de ple dret.   

 

Les accions presentades en aquest PLJ estan marcades per la duresa d’un context econòmic 

que ha sacsejat tota la societat en general i, per tant, també a l’administració local. Des del 

Servei de Joventut i Lleure Infantil s’ha apostat per l’optimització de recursos que ja existeixen 

a la ciutat, i s’han definit com a prioritàries les actuacions més eficients i les que ofereixen al 

sector més jove de la ciutat recursos per a la seva emancipació. Cal tenir en compte, doncs 

que el calendari d’execució d’aquestes accions queda supeditat a la situació econòmica del 

moment. 

 

Tanmateix, una part de les accions plantejades al PLJ, tot i estar desenvolupant-se i respondre 

a unes necessitats detectades, hauran de romandre a l’espera per ser realitzades, depenent 

directament de les partides pressupostàries de cada servei. De la mateixa manera, és possible 

que algunes accions es vegin alterades o modificades depenent de l’evolució del context 

econòmic de cada moment.  

 

El PLJ és una guia que ha de servir per acompanyar les decisions que es prenen a la ciutat en 

matèria juvenil. Aquest document està validat pel Consell Local de Joves de Terrassa i el 

personal polític de la ciutat, i serà el document marc de les polítiques locals en matèria de 

joventut fins a la seva propera revisió total l’any 2021. 
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3. JUSTIFICACIÓ  
 

El Pla Nacional de Catalunya 2010-2020 (PNJCat 2020), fa palès el compromís dels diferents 

departaments de la Generalitat de Catalunya per contribuir a la millora de la realitat juvenil 

catalana facilitant la realització del projecte de vida de les persones joves apoderant-les com a 

agents de canvi social. Si el prenem com a referència, definim la joventut com un període del 

cicle vital que porta associats uns canvis biològics i psicològics, així com unes actituds i uns 

nous rols socials. Una de les característiques claus d’aquesta etapa, és el seguit de transicions 

que es produeixen i que propicien que la persona passi (no sempre d’una forma lineal) d’una 

situació de dependència respecte de la seva família, a un estatus autònom com a ciutadana i 

subjecte social. Les persones joves no actuen amb passivitat davant d’aquest seguit de 

transicions sinó que esdevenen agents actius i constructores d’aquesta etapa. Podem dir que 

la joventut és un moment de construcció del projecte de vida, d’adquisició i exercici de la 

ciutadania, d’implicació comunitària, i de construcció d’identitats individuals i col·lectives.  

 

Les possibilitats de realitzar aquests processos de transició i de construcció del projecte de 

vida amb èxit depenen de diversos factors socials, biològics i culturals, com són el sexe, l’ètnia, 

la classe social, les capacitats diverses, la cultura, l’edat i la nacionalitat entre d’altres. Tots 

aquests factors, intrínsecament units els uns als altres, conformen les identitats diverses de les 

persones joves, i determinen factors de desigualtat a tenir presents a l’hora de dissenyar 

politiques públiques d’atenció a la població joves, amb la voluntat de possibilitar un sistema 

social més igualitari i amb més llibertat. 

 

Cal tenir present, que la joventut és una etapa vital cada vegada més llarga, amb constants i 

múltiples canvis que afecten i identifiquen a les persones joves. La situació de precarietat a 

què es veuen abocats molts i moltes joves a causa de les retallades en polítiques socials, fa 

palès que les polítiques públiques adreçades al col·lectiu jove han de ser per definició 

ambicioses i han de tenir en compte la diversitat i heterogeneïtat del col·lectiu, garantint la 

igualtat d’oportunitats davant la diversitat de possibles processos d’emancipació, així com en 

els diversos canals i vies de participació.  

 

Prenem com a punt de partida pel disseny de les polítiques d’atenció a la població jove, el 

marc teòric desenvolupat per en Jaume Funes sobre la teoria de l’acompanyament. Entenem 

l’acompanyament com “L'acció de caminar al costat d'una persona, compartint alguna part de 

la seva vida. No es tracta de cap manera d'exercir de vigilants per impedir les equivocacions 

del camí. No es tracta tampoc d'exercir de protectors per evitar l'aparició de riscos en el 

recorregut. El qui acompanya no és una mena de professional prescriptor de receptes i remeis 

per a les equivocacions. Acompanyar sempre serà, de maneres diverses, compartir el pa en el 

camí (del lIatí: ad cum panis). Sempre serà, tanmateix, una part del seu camí i adoptant la 

proximitat adequada, sense ofegar i sense fer sentir l'abandó.” 



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 8 

 

El Pla Local de la Joventut de Terrassa determina tres eixos principals pel seu 

desenvolupament: L’Autonomia i l’Emancipació; la Cultura i la Participació; i la Cohesió Social. 

 

Entenem l’autonomia l‘emancipació com un concepte ampli de l’educació en valors, amb la 

voluntat de donar eines per a que les persones joves puguin millorar les seves actituds i les 

capacitats. La millora de l’ocupabilitat dels i les joves és un dels reptes que preocupa 

especialment a les administracions locals, al ser les més pròximes i sensibles als problemes de 

la ciutadania. Aconseguir que la gent jove pugui accedir a un mercat laboral just i equitatiu en 

igualtat d'oportunitats i de condicions i amb garanties d'estabilitat, és la pedra angular de molts 

dels projectes destinats a la població juvenil. Atenent a les diversitats juvenils existents, ens 

trobem que no tots ni totes les joves parteixen del mateix punt de partida, ni desenvolupen el 

seu itinerari en contextos facilitadors. La manca d’una xarxa de suport estable i el fracàs 

escolar són eixos de desigualtat a tenir presents i hi ha moltes persones joves que necessiten 

d’un procés d’acompanyament més intens. Cal facilitar que els i les joves visquin processos 

que els permeti acumular experiències enriquidores per a que puguin millorar les seves 

capacitats i obtenir el màxim nivell de recursos personals. L’educació ha de ser l’estratègia 

compensadora d’aquestes desigualtats, i el paper de les polítiques juvenils i de l’educació no 

formal, hi juguen un paper molt important.  

 

El Pla Local de Joventut de Terrassa defensa la cultura i la participació juvenil, com a 

oportunitats de transformació social i generadores de capacitats de les persones de manera 

integral, tenint presents totes les esferes que conformen la vida quotidiana i formen part del 

procés de desenvolupament. Té en compte polítiques de joventut que vetllen per a la igualtat 

d'oportunitats entre els nois i les noies joves en el seu temps de lleure, tant impulsant projectes 

des del propi Servei de Joventut per fomentar el treball per projectes i l’associacionisme, com 

donant suport a les entitats i col·lectius juvenils.  

 

Terrassa compta amb una xarxa extensa d’entitats de lleure educatiu, que aporten un capital 

social a la nostra ciutat de valor incalculable. Per aquesta raó, una de les línies principals del 

document, és donar suport per a que les persones joves que exerceixen com a monitores de 

les entitats de lleure puguin realitzar la seva tasca de voluntariat en les millors condicions. Es 

duen a terme diverses accions amb la voluntat que les entitats de lleure educatiu de Terrassa 

rebin un suport integral per tal d’afavorir la consecució dels seus objectius i un reconeixement 

als seus projectes en l’àmbit de l’educació no formal.  

 

En relació a la cultura, és necessari articular estratègies per a donar suport a les pràctiques 

artístiques que desenvolupen  les persones joves creadores i acostar la cultura a la joventut. 

L’art és clau per expressar emocions i sentiments, per a fer mirades crítiques envers la societat 

que ens envolta i, fins i tot, per a treballar per a la transformació social. Creiem que és molt 
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important que des de les administracions públiques es busquin estratègies per donar suport a 

la creació per a joves, acollint projectes, cedint espais, oferint recursos, proposant accions 

formatives i impulsant projectes artístics i culturals. La difícil conjuntura actual ho fa del tot 

necessari, amb l’objectiu d’augmentar el capital simbòlic i social, d’investigar noves maneres 

de fer i de reflexionar en relació al pensament contemporani.  

 

El darrer eix del Pla, el de la Cohesió Social, busca treballar un model de ciutat més 

cohesionada territorialment, inclusiva i innovadora, que millori les desigualtats entre totes les 

persones joves tenint presents els eixos de desigualtat que apuntàvem anteriorment. Un dels 

principis rectors de les polítiques del Servei de Joventut i Lleure, és la territorialització i 

descentralització dels seus serveis als diferents districtes i barris de la ciutat, buscant aquesta 

distribució de recursos més equitativa i garantista de la igualtat d’oportunitat entre totes les  

persones joves. En l’acció socioeducativa es té en compte treballar a partir d’una perspectiva 

interseccional per tal de tenir en compte diferents variables (la sexualitat, les creences, 

l’estatus jurídic, el nivell socioeconòmic o la diversitat funcional, entre d’altres), que poden 

causar formes de discriminació que a vegades passen desapercebudes. Cal treballar per a la 

igualtat d’oportunitats i la inclusió social, per tal de prevenir, detectar i eradicar les violències 

que afecten a la gent jove. Cal apostar per una mirada integral en l’abordatge de les 

problemàtiques i necessitats de la població jove de Terrassa, garantint el desplegament de 

serveis i polítiques de proximitat, i adaptant els recursos i serveis destinats a joves, introduint 

les diferents perspectives juvenils.  
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4. EL PUNT DE PARTIDA. LA DIAGNOSI  
 
La Diagnosi és una part fonamental del Pla Local de Joventut (PLJ), ja que assenyala el punt 

de partida de la realitat juvenil de la ciutat i la situació objectiva en la qual s’ha d’intervenir 

mitjançant l’aplicació de determinades polítiques juvenils. L’objectiu principal és atendre les 

necessitats detectades i millorar aquesta realitat. Per tant, es pot dir que la Diagnosi fonamenta 

i justifica l’impuls de les diferents propostes d’actuació recollides al Pla Local de Joventut. 

 

Les dues línies d’anàlisi de la diagnosi elaborada a Terrassa des de finals del 2015 i durant el 

transcurs del 2016 han estat: 

• L’anàlisi de la Realitat Juvenil:  Conèixer la situació dels i de les joves de Terrassa. 

• L’anàlisi de les Polítiques de Joventut:  Conèixer les accions que es desenvolupen 

al municipi vers la població jove. 

 

Creuant les conclusions d’ambdues línies s’han obtingut les principals necessitats juvenils que 

fonamenten l’elaboració de les estratègies a seguir pel Pla Local de Joventut 2017-2021. És 

important assenyalar que aquestes dues anàlisis no s’han treballat de manera deslligada, sinó 

com a dos aspectes relacionats entre si, donada l’afectació evident entre tots dos àmbits. 

 

Finalment, amb l’objectiu de recollir la pluralitat de visions juvenils existents al municipi, 

s’assenyala la necessitat de comptar amb la participació de la gent jove, mitjançant l’ús de 

tècniques quantitatives, com ara una Enquesta Jove, i qualitatives, com els Grups de Discussió 

i el Fòrum Jove. 

 

4.1 PRIORITZACIONS:  

El 9 de novembre de 2015 el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Terrassa va organitzar la 

primera sessió de treball amb la Comissió de Seguiment del Pla Local de Joventut. Durant 

aquesta sessió es van focalitzar les prioritats a treballar en aquest nou PLJ, centrat en les 

necessitats de la població jove de la ciutat, i detectant les debilitats i fortaleses de les polítiques 

de joventut municipals. L’avaluació del PLJ anterior va resultar fonamental en aquesta tasca. 

 

A la primera trobada el Regidor i l’equip tècnic del Servei de Joventut, conjuntament amb el 

Consell de Joves de Terrassa, van participar activament en la definició de prioritzacions. 

Aquestes van ser posteriorment validades per la població jove de Terrassa i la resta d’agents 

socials, durant el desenvolupament dels diferents grups de treball participatius organitzats. 

 

Finalment, es decideix que els àmbits prioritaris d’actuació que s’han d’impulsar amb aquest 

nou PLJ 2017-2021 són: 
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• L’acompanyament en les transicions vitals:  Amb especial focalització en la transició 

formativa i laboral. 

• La participació juvenil vinculada a la transformaci ó social i a la cultura:  La cultura 

com a eina d’impuls de la participació activa. 

• Cohesió Social:  Com a referents juvenils territorials i igualtat d’oportunitats.  

 

4.2 CONCLUSIONS  

La diagnosi ens dóna una visió general de quines són les principals necessitats de la joventut 

de Terrassa, i ho fa d’acord amb dades quantitatives però també qualitatives, obtingudes a 

través dels grups de treball realitzats amb joves i de l’enquesta oberta. D’altra banda, l’anàlisi 

realitzat de les Polítiques de Joventut impulsades per l’Ajuntament ha visibilitzat quines són les 

necessitats juvenils cobertes i quines no. La finalitat principal d’aquest PLJ és donar resposta a 

les demandes i necessitats de la realitat juvenil actual i futura, a través de la definició 

d’actuacions i programes concrets vinculats als eixos prioritzats com a fonamentals durant la 

diagnosi. 

 

Les Polítiques de Joventut de la ciutat s’impulsen a través del Servei de Joventut i Lleure 

Infantil, i s’orienten a joves des dels 15 fins als 29 anys, si bé també es realitzen actuacions 

més específiques per a persones entre 12 i 14 anys i entre 30 i 34 anys. 

 

La Casa Baumann és la seu del Servei de Joventut i Lleure Infantil, i és un espai de referència 

per a la població jove de la ciutat, tant des del punt de vista de l’acompanyament, com de la 

participació. A més de la Casa Baumann també es poden trobar altres espais municipals 

destinats a la població juvenil, si bé és cert que aquesta oferta no satisfà a tothom per igual i 

algunes persones joves assenyalen que no cobreixen les diverses demandes i necessitats. 

 

L’equip de professionals del Servei de Joventut i Lleure Infantil disposa d’una àmplia 

experiència i coneixement de la realitat juvenil del municipi, fet que contribueix a ajustar les 

polítiques que es desenvolupen en matèria de joventut a les necessitats de la població jove. 

Malgrat aquest fet, es perceben algunes dificultats a l’hora de fer arribar alguns serveis o 

programes a determinats col·lectius de joves, com podrien ser aquells que han deixat els 

estudis, no treballen, no participen en cap programa municipal ni estan associats, entre 

d’altres. L’impuls del treball en el Medi Obert està resultant òptim en algunes actuacions, 

caldria vehicular programes amb aquesta metodologia per tal d’arribar a sectors de joves que 

actualment resten aliens a l’oferta municipal de recursos i serveis. 

 

Es destaca la manca de recursos com un dels principals factors que limiten l’actuació del 

Servei de Joventut i Lleure Infantil, propiciant dificultats a l’hora d’arribar a sectors més amplis 
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de joves i limitant que, en alguns casos, es pugui fer un correcte seguiment d’accions i 

programes desenvolupats. 

 
El treball transversal entre els diversos serveis de la ciutat també es percep com un àmbit que 

cal treballar per a millorar l’atenció a les persones joves. En aquest sentit, actualment 

existeixen algunes experiències de treball transversal que compten amb potencial i es poden 

millorar/ampliar al llarg dels pròxims anys, com ara les Tutories d’Acompanyament o el ja 

esmentat Medi Obert. No existeix, però, una estratègia definida per estructurar el 

desenvolupament d’aquest treball transversal, tot i que es considera important incrementar els 

recursos encarats a desenvolupar iniciatives conjuntes entre els diversos departaments de 

l’Ajuntament, implicant també altres actors, com podrien ser les entitats. 

 

Un dels punts forts que es destaca de les polítiques de joventut a Terrassa és 

l’acompanyament i assessorament en les trajectòries vitals. Així doncs, podem observar que es 

presta una atenció àmplia a la persona jove, procurant facilitar l’accés d’aquesta a la 

informació. Alguns dels programes concrets que es destaquen són el Punt Jove a l’Institut, En 

Trajecte o la Mostra d’Ensenyament. Si bé l’àmbit de l’acompanyament en l’àmbit formatiu és 

un dels programes consolidats que potencia la referència del servei, caldria potenciar encara 

més algun altre programa en l’àmbit de l’ocupació, com ara En Trajecte, juntament amb el 

Programa de Garantia Juvenil. 

 

En l’àmbit de la participació, es treballa cada vegada més per a fomentar la implicació dels i les 

joves, principalment des del projecte Districte Jove on la participació és l’eix transversal. Es 

treballa donant suport a les persones participants per dur a terme les seves pròpies iniciatives i 

fent-los participar de la planificació i execució de la programació d’activitats de cada espai jove. 

La participació està molt present també en l’àmbit estudiantil des de Punt Jove a l’Institut, 

especialment a través de la Formació de Persones Delegades, i també es fomenta la 

participació des de la cultura i l’art, a través del BaumannLab – Laboratori de creació jove. A 

banda, també s’ofereixen ajudes i recursos (tant econòmics com estructurals) a les entitats de 

lleure i juvenils del municipi. 

 

En conclusió, cal treballar l’apoderament de les persones joves, perquè superin el seu paper 

de simples receptores de serveis, per convertir-se en agents actius en el desenvolupament i 

aplicació de les polítiques de joventut. 

 

 

o ACOMPANYAMENT EN LES TRANSICIONS VITALS: 

 
El 67% de la població jove de Terrassa major de 16 anys compta amb estudis de segon grau, 

essent la proporció de joves amb estudis universitaris del 22%. Un 14,5% de l’alumnat no 

acredita l’ESO, i segons dades del Cens 2011, un 10% no està treballant ni estudiant. 
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Segons l’Enquesta Jove, un 25% de les persones enquestades vol assolir un grau d’estudis 

universitaris, mentre que un 16% voldria assolir estudis de postgrau. Caldrà doncs, treballar 

vers els condicionants que dificulten l’accés als estudis universitaris. 

D’altra banda, gairebé la meitat de les persones joves  enquestades afirma no conèixer cap 

servei d’orientació formativa a la ciutat. Entre aquelles que sí que en coneixien algun, la Casa 

Baumann esdevé l’equipament més esmentat. Cal destacar l’impuls que s’ha donat al 

coneixement d’aquest servei en els darrers anys i que les dades de l’enquesta es troben 

condicionades pel perfil dels i les joves que han donat resposta (en la seva majoria 

adolescents). En destaquem el treball qualitatiu realitzat per la Baumann, Oficina Jove, del 

servei de Joventut, convertint-se en un punt de referència en l’àmbit de l’orientació formativa 

per al sector jove de la ciutat. 

Algunes de les principals necessitats detectades en l’àmbit de la formació vénen donades per 

la insuficient oferta formativa de Terrassa, sobretot en graus de Formació Professional. També 

es percep una manca d’informació sobre les opcions formatives existents, problemàtica que 

s’accentua a causa de la ja mencionada manca de coneixement, per part  d’algunes persones 

joves, dels serveis d’orientació que ofereix l’Ajuntament. Caldria impulsar actuacions per donar 

a conèixer els cursos no reglats i ampliar la seva oferta; vinculant-la a l’oferta existent: cursos 

de l’Escola Oficial d’Idiomes, del Conservatori de música, etc.  

Cal destacar que gairebé un 50% del jovent afirma utilitzar Internet per buscar informació 

relacionada amb la formació. És necessari doncs, tenir present aquest canal a l’hora de fer 

arribar la informació a les persones joves. 

Una altra de les necessitats detectades parla de la manca de recursos per a joves que 

abandonen els estudis o que volen començar a treballar després de l’ESO. En aquests casos 

es considera que les alternatives existents, com els PFI o la Garantia Juvenil, s’haurien de 

reajustar a la demanda existent.  

Un altre dels àmbits rellevants que s’ha de tenir en compte és el de l’ocupació. La taxa d’atur 

entre les persones joves (16-34 anys) és del 25%, segons dades del Cens 2011. Aquesta xifra 

s’incrementa fins al 78% entre la població entre 16 i 19 anys. Això s’agreuja amb una baixa 

oferta laboral. D’altra banda els llocs laborals existents són de caràcter temporal i precaris. En 

aquest sentit, es percep la necessitat de fomentar les pràctiques professionals, fent-les més 

llargues i amb condicions més dignes. Es detecta també una manca d’atenció personalitzada 

en matèria d’ocupació i d’una referència clara a l’hora de cercar assessorament relacionat amb 

aquest àmbit. Les actuacions d’orientació i assessorament en qüestions laborals tenen un 

impacte directe en l’èxit ocupacional de la població jove, així com en l’adequació dels itineraris 

laborals de les persones usuàries dels serveis. Iniciatives com el programa de Garantia Juvenil 

ubicat a Baumann Oficina Jove poden ser una oportunitat per treballar en aquest sentit. 

Centrant-nos en l’àmbit de l’orientació, al llarg de l’enquesta podem observar que més de la 

meitat de les persones joves (50,2%) no havien buscat mai informació sobre el món laboral. De 
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les que sí que ho havien fet, el motiu més recurrent era la recerca de feina. En aquest cas, les 

persones joves manifestaren fer aquestes consultes als familiars (30,4%) i a les amistats 

(28,8%).  

L’àmbit de l’habitatge es percep molt vinculat al tema de l’ocupació. A grans trets, es 

manifesten les dificultats per a les persones joves a l’hora d’accedir a l’habitatge. Es percep la 

necessitat d’incrementar les ajudes al lloguer, així com el parc d’habitatges de protecció oficial. 

Amb el Punt Jove a l’Institut es posa a l’abast del jovent de Terrassa un espai d’informació i 

assessorament laboral i formatiu, entre altres àmbits. Aquest programa acosta a la població 

jove a recursos informatius d’interès durant l’hora d’esbarjo dels instituts, i complementa altres 

accions d’assessorament o formació envers altres àmbits claus en l’acompanyament d’una 

etapa vital tan decisiva com és la joventut. 

La millora dels serveis i de la difusió de Baumann Oficina Jove facilita l’accés dels i de les 

joves a la informació d’activitats formatives, així com a programes i projectes que poden 

resultar claus en la definició d’idees i projeccions d’itineraris d’aquest col·lectiu. A més, la 

creació d’un espai web a l’abast de les persones joves que es coordini amb altres espais a les 

xarxes socials, és essencial com a eix aglutinador d’informació per a unes generacions que 

tenen com a principal recurs informatiu les xarxes socials i els espais web o multimèdia.  

La mobilitat internacional es revela com un recurs molt positiu que pot incidir en l’itinerari 

personal de la població jove, així com en l’èxit de les seves metes professionals i/o personals. 

Des del Servei de Mobilitat Europea de Joventut i Lleure Infantil es fa un acompanyament que 

destaca pel suport a les persones joves que volen fer estades a l’estranger, tant laborals, com 

formatives i/o de voluntariat. Aquestes experiències amplien les seves capacitacions 

(professionals, de formació i vitals) i s’haurien de promocionar de forma generalitzada.  

 
 

o PARTICIPACIÓ JUVENIL:  

 
El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Terrassa desenvolupa actuacions singulars per a 

l’impuls de la implicació de la població jove en el seu entorn. El suport i la promoció a les 

entitats juvenils i de lleure educatiu és un factor essencial per la promoció i la qualitat de 

participació de la joventut a Terrassa, on als consells municipals de districte hi ha incorporada 

la figura de vocal d’entitats de joves.  

 

Des del servei es desenvolupen actuacions vinculades amb la participació juvenil. Als centres 

d’educació secundària es desenvolupa el projecte de potenciació de la figura de la persona 

delegada com a transmissor/a de la informació i contacte amb l’administració, i figura de 

responsabilitat i importància dins del projecte educatiu, per promoure la participació de 

l’alumnat dins l’àmbit educatiu, i sensibilitzar amb la pràctica de la democràcia participativa. La 

formació de delegats/des dels instituts dóna eines a aquest/es per participar de manera activa 

als centres de secundària i fomentant la participació fora dels espais educatius, com veurem 
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posteriorment en l’àmbit de la cohesió social. En l’àmbit educatiu, un altre projecte de 

participació és la Taula d’Instituts, on es troben representats alguns dels instituts del municipi, i 

on els i les joves que hi participen en les reunions ho fan també activament en la generació 

d’acords i accions al Consell de Joves. 

 

El Consell de Joves de Terrassa s’ha consolidat en aquests últims quatre anys, s’ha produït un 

augment de la freqüència de trobades, i la participació de diferents entitats juvenils, col·lectius i 

persones joves no associades, fent extensiva la participació en aquest sector de la població 

jove que, com que no es troben en cap entitat, a vegades és difícil d’arribar. Actualment 

disposen d’una oficina a la mateixa Casa Baumann.  

 

La manca d’espais per a entitats o grups de joves es percep com una de les principals 

problemàtiques de Terrassa en l’àmbit de la participació. Es considera que els espais existents 

no són suficients per a la demanda actual de la població jove, i que existeixen espais 

municipals en desús que es podrien utilitzar per a aquesta finalitat.  

 

També es fa especial esment a les dificultats a l’hora de practicar esport, tant per la manca 

d’espais públics adequats, com per les restriccions econòmiques que impedeixen que moltes 

persones joves puguin realitzar exercici físic als equipaments específics. Cal tenir present que 

la majoria del jovent que participa en entitats, ho fa a entitats esportives (60% de joves 

enquestats). 

 
Si fem referència a la vinculació de la població jove amb els canals de participació que 

s’ofereixen des de l’administració, en primer lloc és necessari remarcar que gairebé el 75% de 

les persones enquestades manifestà que coneixia el Servei de Joventut i Lleure Infantil de la 

Casa Baumann. El 90% d´aquestes persones coneixia el programa Aquí Pots! i el 87% el 

BaumannLab. Pel que fa a l’ús d’aquests programes, el més utilitzat pel jovent enquestat foren 

els Casals d’Estiu (32,3%) i el Punt Jove a l’Institut (31,9%). 

 

De nou, la Casa Baumann es presenta com un dels punts de referència per a la població jove 

a l’hora de cercar informació sobre les activitats que s’ofereixen des de l’Ajuntament. En 

termes generals, i tenint també en compte les necessitats exposades al llarg dels grups de 

debat amb joves, el 70% de les persones enquestades considera que a Terrassa es donen 

facilitats per a la participació juvenil. 

 

La cultura i l’oci també es manifesten com a àmbits molt vinculats a la participació. En termes 

generals, es detecta que es valora poc l’activitat cultural existent a la ciutat. Es considera que 

hi ha força oferta, però moltes vegades aquesta es considera de poca qualitat o menys 

atractiva pel fet de fer-se a Terrassa. Molta gent prefereix desplaçar-se a Barcelona per assistir 

a activitats culturals, encara que siguin les mateixes que es programen a la ciutat. Segons les 

dades recollides a l’enquesta, el 21% de les persones joves no coneix els equipaments 
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culturals de Terrassa, mentre que el 80% restant es reparteix entre aquelles que en coneixen i 

aquelles que només en coneixen alguns. 

A Terrassa existeixen tres grans projectes de participació artística. D’una banda el 

BaumannLab, un espai de creació on els i les joves reben suport en la producció i creació 

artística per a desenvolupar els seus projectes artístics d’arts visuals a través de beques, i 

posant a disposició serveis i recursos. Aquest projecte s’ha consolidat al municipi gairebé 

quadruplicant la participació de joves en aquests quatre últims anys. D’altra banda, el projecte 

Bucs Baumann és un espai obert a tots els grups musicals de la ciutat amb sales d’assaig i 

formacions musicals diverses, aquest projecte ha experimentat un creixement exponencial que 

ha fet augmentar també el nombre d’activitats per complementar aquests coneixements 

musicals dels i les joves i generar nous espais de participació, especialment a partir del TAM – 

Festival de músics emergents organitzat conjuntament amb la Casa de la Música i l’entitat 

Indirecte. I per últim, els projectes relacionats amb els grafitis com l’Aquí pots!, espais per 

realitzar grafitis de forma lliure i sense tutela. Anys enrere hi havia l’Esprai Jam, però 

conseqüència directa de les retallades en l’àmbit cultural, va ser la seva desaparició. 

 

Respecte a l’oci, es percep una important manca d’ofertes al municipi, especialment quant a 

oci nocturn. Es planteja la necessitat d’ampliar espais com casals de joves, zones esportives... 

 
 

o COHESIÓ SOCIAL:  

 
El programa Districte Jove és un projecte d'intervenció socioeducativa a la ciutat de Terrassa 

adreçat a joves d´entre 12 i 25 anys. El projecte fomenta la participació activa a partir d'una 

oferta d'activitats lúdic-educatives pensades per aprofundir i treballar aspectes relacionals i 

personals d´aquest sector de la població. La programació té en compte la necessitat d'oferir 

activitats i recursos diferenciats per interessos i franges d'edat, amb l'objectiu d’acompanyar en 

la definició dels seus itineraris personals. A més qualsevol jove o grup de joves pot adreçar-se 

al servei i proposar activitats de tota mena, en línia de potenciar la seva participació activa. 

 
Amb el projecte Punt Jove a l’Institut es treballa i fomenta la participació i l’associacionisme 

dels nois i les noies joves de Terrassa, tant dins com fora dels Instituts, esdevenint un canal 

directe de comunicació i d’enllaç entre els instituts i la realitat associativa del municipi. Aquest 

és un programa que ha incrementat notablement el nombre de consultes juvenils rebudes en 

aquests quatre anys. 

 

4.3 ORIENTACIONS 

Per finalitzar la diagnosi, esdevé necessari plantejar un seguit de propostes encarades a 

orientar la fase de disseny del PLJ, a partir d’aportacions recollides al llarg de les sessions 

participatives, així com de les dades quantitatives que han contribuït a desenvolupar-la. 
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En un primer moment cal mencionar la necessitat de donar continuïtat al procés participatiu 

iniciat per a desenvolupar el PLJ, i que ha involucrat tant a persones joves com a professionals 

que treballen amb joves. En aquest sentit, entenem que al llarg de l’elaboració del disseny i 

segona fase del PLJ, caldria oferir mecanismes per canalitzar i incorporar aquesta participació. 

De manera paral·lela, i amb l’objectiu de fomentar concretament la participació juvenil més 

enllà del període de desenvolupament del PLJ, caldria impulsar un Grup de Seguiment i 

Assessorament Jove, integrat per les persones participants dels grups de debat que s’han dut 

a terme al llarg de la redacció del document, persones representants de les entitats juvenils i, 

en general, joves del municipi que s’hi vulguin incorporar. A través d’aquest grup, es podrà 

realitzar una tasca continuada de monitoratge de l’aplicació del PLJ, detectant deficiències i 

plantejant propostes de millora.  

 

Cal treballar amb especial cura per tal que la participació jove compti sempre amb un retorn. 

És molt difícil motivar les persones a participar si posteriorment no es tenen en compte les 

decisions adoptades al llarg del procés participatiu o si bé aquestes, malgrat ser assumides, no 

s’apliquen. L’objectiu del procés participatiu realitzat durant el desenvolupament del PLJ ha de 

ser la transformació social i la millora vers les aportacions realitzades per la població jove. 

 

D’altra banda, cal continuar impulsant la cohesió i el treball coordinat que realitza el Servei de 

Joventut, i que esdevé un dels pilars fonamentals en el desplegament del PLJ. Tot i tenir 

projectes descentralitzats al territori, el fet de tenir una seu central fa que sigui més efectiva 

una coordinació estreta entre ells i una visió global de la realitat juvenil. Aquesta metodologia 

de treball ha de ser referent pel desplegament del nou PLJ, i motor de les actuacions que es 

realitzen des de la resta de serveis del consistori vers la població juvenil, atenent especialment 

l’assessorament i l’acompanyament en l’àmbit ocupacional per aquest proper període. 

 

S’han impulsat actuacions descentralitzades al territori que cal mantenir per potenciar el 

desplegament territorial dels serveis. Tant el Punt Jove a l’Institut com Districte Jove, són dos 

projectes que es consoliden i obren possibilitats a nous projectes o l’ampliació dels existents. 

Les limitacions de recursos humans i infraestructurals caldria treballar-les. En relació als 

infraestructurals, es podria impulsar un pla d’usos dels equipaments municipals, integrant la 

perspectiva juvenil i on es recullin les necessitats del col·lectiu de joves de Terrassa.  

 

S’han presentat limitacions amb la comunicació de la població jove i s’ha fet evident la 

necessitat de definir un pla de comunicació adaptat a les necessitats detectades. Caldria 

adaptar els mecanismes de comunicació a les necessitats de la població jove, redefinint els 

canals existents (web, xarxes socials, etc.) i ampliant difusió d’eines i recursos a l’abast dels i 

les joves (guies, etc.). 
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5. LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES  
 

A continuació es definiran els eixos d'actuació que formen les línies estratègiques del Pla Local 

de Joventut.  

5.1 MISSIÓ, VISIÓ I VALORS (REGIDORIA DE JOVENTUT)  

MISSIÓ: 

 
El Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa treballa perquè  les persones 

joves del municipi puguin desenvolupar els seus projectes vitals esdevenint ciutadans i 

ciutadanes de ple dret, oferint uns serveis de proximitat i un acompanyament al llarg de la seva 

trajectòria vital. Es persegueix doncs, fer front a les seves necessitats individuals i col·lectives, 

donant suport durant la seva trajectòria cap a la vida adulta, amb la implementació de recursos 

i accions educatives, laborals, culturals..., on els i les joves esdevinguin protagonistes a través 

de la seva implicació social i de la seva participació. 

 

 
El PLJ de Terrassa, és un pla estratègic de les polítiques de joventut que basa la seva missió 

última en dues finalitats fonamentals: 

 

• Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves, atenent a la diversitat 

de formes i models de vida que representa la comunitat juvenil de la nostra ciutat. Cal 

recordar que tot i que acostumem a parlar de joves com si es tractés d’un ens uniforme 

i homogeni, les joventuts són plurals i s’ha de tenir sempre en compte aquesta 

diversitat que configura el panorama juvenil de Terrassa. 

 

• Apoderar les persones joves com a agents de canvi social, impulsant el seu paper 

actiu com a ciutadans i ciutadanes, oferint espais per a la seva participació en la presa 

de decisions, així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món 

mitjançant la cultura. 

VISIÓ: 
 

El Servei de Joventut i Lleure Infantil de l'Ajuntament de Terrassa és el nucli aglutinador 

encarregat de coordinar les polítiques d’àmbit juvenil que es desenvolupen a la nostra ciutat.  

 

Des del 20 de maig de 1987 té com a seu principal la Casa Baumann, on es troben els serveis 

centrals del departament, així com la Baumann Oficina Jove, que inclou diferents serveis per a 

joves (Servei d’Informació Juvenil, Programa Punt Jove a l’Institut, Servei de Mobilitat 

Internacional, Servei d’Atenció a la Garantia Juvenil i Servei d’Assessorament a la Diversitat 

Sexual), Districte Jove, el BaumannLab i els Bucs Baumann. 

El Servei de Joventut i Lleure Infantil, com agent de la ciutat amb la voluntat d’esdevenir 

referent en l’atenció als i a les joves a Terrassa, persegueix que aquests/es tinguin al seu 
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abast unes polítiques municipals integrals que donin suport al seu desenvolupament personal i 

a la seva participació activa en la societat, i que els/les faciliti el procés d’autonomia i de 

desenvolupament del propi projecte de vida: 

 

1. Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida i 

les seves expectatives (educatives, culturals, laborals, familiars...), entenent que 

aquesta és la millor garantia d’un futur millor per al conjunt de la societat. 

2. Una societat més justa, on l’origen social no determini les expectatives, les possibilitats 

i oportunitat a l’hora de desenvolupar el projecte de vida. 

3. Una societat en la qual les persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista 

en el desenvolupament del seu entorn (poble, país, món); que aposti per un 

creixement quantitatiu i qualitatiu de l’associacionisme i els moviments juvenils, 

organitzats com a aposta estratègica perquè el conjunt de la ciutadania, i també les 

persones joves, tingui capacitat per incidir sobre el funcionament de la societat i 

traslladar-hi la seva visió del món. 

VALORS:  
 

• Participació:  Governança democràtica, coresponsabilitat i formes de democràcia 
directa i semidirecta. 

 
Garantir espais de diàleg i treball entre joves i amb la pròpia població jove. Han d’existir espais 

entre iguals (només joves), però també sectorials i intergeneracionals, que permetin arribar a 

tota aquesta població, afavorint el seu apoderament i rol actiu dins la societat en la qual 

conviuen.  

• Transformació:  Inclusió (perspectiva inclusiva), universalisme i lluita contra les 
desigualtats socials. 

 
Garantir les mateixes oportunitats a tota la població. Tots els agents que treballen de manera 

directe i indirecte amb joves han de ser capaços de detectar, analitzar i actuar en possibles 

situacions de desigualtat per raó de gènere, edat, discapacitat, origen, classe social, sexe, etc. 

 

• Transversalitat:  Treball en xarxa i transversal. 
 
Destacar la perspectiva comunitària més enllà d’actuacions aïllades, i treballar en projectes 

comuns. Fer partícips en aquests processos a joves, entitats, associacions juvenils, Consell de 

Joves, taules de participació de la ciutat, serveis de l’Ajuntament i altres institucions, i d’una 

manera holística, travessant totes les esferes que conformen la vida del jovent. 

• Qualitat:  Adequació a la realitat, proximitat, innovació, creativitat i avaluació. 
 
Processos dinàmics i flexibles, oberts a propostes i suggeriments, amb canals que permetin 

l’adequació a la realitat canviant constantment, i l’avaluació de les intervencions (durant el 

transcurs i final), per valorar possibles noves necessitats i contextos, i adaptar l’execució de les 

accions. 
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5.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS PLJ  

 
Acompanyar a la població jove, atenent a les necessitats diferencials 

dels nois i de les noies, i als diferents cicles de la seva trajectòria 

vital, durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint la 

informació, l’orientació i l’assessorament necessaris per garantir que 

durant els processos de presa de decisions puguin comptar amb un recolzament que reforci la 

seva autonomia i independència personal. 

 
 
PROGRAMA FORMACIÓ:  
 

• Assessorar i orientar la persona jove en el seu procés formatiu, per afavorir la seva 

autonomia personal i la seva confiança en el desenvolupament dels seus projectes 

vitals. 

• Facilitar l’accés als recursos educatius, adequant l’oferta a les necessitats existents, i 

vetllar perquè aquesta sigui de qualitat en tots els nivells del sistema educatiu. 

 
PROGRAMA OCUPACIÓ:  

 
• Assessorar i orientar la persona jove en el seu procés ocupacional tot promovent una 

orientació laboral lliure de estereotips i prejudicis sexistes, per afavorir la seva 

autonomia personal i la seva confiança en el desenvolupament dels seus projectes 

professionals. 

• Promoure la contractació de població jove al municipi, incorporant la perspectiva 

juvenil. 

• Facilitar l’accés a recursos que ajudin a les persones joves a millorar les seves 

condicions d’ocupabilitat, augmentant les seves oportunitats en la inserció laboral i la 

realització del propi projecte professional. 

• Potenciar l’actitud emprenedora i l’emprenedoria entre la població jove (economia 

social, cooperativa, etc), com a eina per millorar les seves oportunitats dins el mercat 

laboral. 

 
PROGRAMA HABITATGE:  
 

• Augmentar el paper de l’Administració com a referent en l’accés a l’habitatge jove, 

creant espais de mediació entre Administració, persones propietàries i joves. 

• Proporcionar recursos que redueixin les dificultats d’accés a l’habitatge. 

 
PROGRAMA SALUT:  
 

• Apropar a la població jove recursos, programes i serveis existents en matèria de salut. 

EIX 
EMANCIPACIÓ 
I AUTONOMIA 



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 21 

• Augmentar l’adquisició de coneixements i hàbits saludables que contribueixin en la 

reducció de conductes de risc associades a la salut de la població jove en diferents 

àmbits: salut física i mental, afectiva i sexual, laboral, social, alimentària, etc. 

 
 

Fomentar i dotar d’eines i recursos als nois i a les noies joves 

perquè s’impliquin voluntàriament en la construcció de la seva 

comunitat i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats i grups 

de persones o de manera individual. Es tracta de desenvolupar 

activitats/accions que generin diferents espais relacionals, 

d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari, que 

serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític de 

totes les persones. 

 

 

PROGRAMA CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURA:  
 

• Possibilitar l’expressió de les capacitats creatives i artístiques del jovent de Terrassa. 

• Afavorir el desenvolupament de l’actitud crítica de la població jove a través de les 

pràctiques artístiques. 

• Augmentar l’accés i el consum cultural crític del sector jove 

• Promoure la visibilització de l’univers juvenil i la seva visió del món a la ciutadania. 

• Fomentar l’establiment d’una xarxa de relacions entre institucions, entitats, col·lectius, 

artistes i altres agents de l’àmbit artístic i cultural. 

• Donar suport a projectes i processos de producció/creació artística desenvolupats per 

joves del municipi. 

 
 

PROGRAMA PARTICIPACIÓ:  
 

• Promoure l’associacionisme juvenil i les diverses maneres de participació i organització 

col·lectiva, sigui com a entitats o col·lectius, o a títol personal, com a forma de 

participació activa. 

• Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per fomentar la participació juvenil. 

• Apropar l’Administració a la població jove i potenciar la seva interlocució amb les 

plataformes representatives dels moviments juvenils de la ciutat. 

• Repensar els usos dels edificis municipals valorant estratègies per recuperar els que 

estan inutilitzats, incrementar l’ús per part de la població juvenil dels existents i revisar 

la normativa actual dels usos dels equipaments públics perquè s’adeqüi a les noves 

formes de participació. 

• Incloure la perspectiva juvenil en els usos de l’espai públic, en el seu disseny i en la 

normativa que en regula els usos. 

EIX 
PARTICIPACIÓ 

I CULTURA 



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 22 

 
 
Garantir i fomentar l’equitat entre totes les persones joves de la 

ciutat per evitar situacions de desigualtat social per raons de 

procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment perquè no es 

donin desequilibris territorials o situacions de desigualtat entre joves 

de diferents barris o districtes de la ciutat. 

 
 
PROGRAMA ACCIÓ AL TERRITORI:  

 

• Desenvolupar projectes sota el principi de proximitat i descentralització, adaptant 

aquestes accions a les realitats específiques de cada territori.  

• Promoure entre els i les joves actituds més crítiques i compromeses amb la seva 

realitat territorial.   

 

PROGRAMA COHESIÓ I DRETS SOCIALS:  

 

• Conèixer i reconèixer necessitats, inquietuds i potencialitats de les persones 

adolescents i joves de Terrassa, atenent a les diversitats juvenils existents.  

• Promoure entre les persones joves la igualtat de drets i deures i el respecte per la 

diversitat per raó de sexe, d’edat, d’origen, de classe social o de capacitats diverses. 

 

EIX COHESIÓ 
 I  

TERRITORI 
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6. LES PROPOSTES  
 

Les Orientacions de la Diagnosi dibuixen el camí ideal que ens hauria de portar a la concreció 

de propostes per cobrir les mancances detectades o per millorar les possibles deficiències, així 

com per consolidar totes aquelles actuacions que ja es duen a terme i que es consideren 

positives. En tot cas, la majoria d’aquestes propostes haurien d’originar-se entre totes les 

persones joves de la ciutat. 

En aquest apartat, doncs, es presenta d’una banda, el treball de participació realitzat amb el 

sector jove en la fase Disseny d’aquest nou Pla Local de Joventut. Es destrien les línies 

fonamentals d’aquesta participació que es va idear amb l’objectiu fonamental de maximitzar la 

implicació d´aquest sector de la població per obtenir propostes interessants i genuïnes, i 

d´origen juvenil. 

D’altra banda, es recull un llistat d’actuacions que poden ser implementades per tal de 

contribuir a l’assoliment dels objectius prioritzats. La llista resultant deriva de les propostes 

sorgides a les diferents taules de treball del Fòrum Jove i ha estat complementada pel personal 

tècnic especialista del Servei de Joventut i Lleure Infantil i per la resta de serveis de 

l’Ajuntament de Terrassa que fan polítiques juvenils. Es presenten segons el seu origen: 

Joves, personal tècnic i polític, i tenen un caràcter orientatiu no sent exhaustives en totes les 

possibilitats. 

Aquestes actuacions poden ser de dos tipus segons l’agent impulsor: actuacions pròpies  de 

Joventut perquè formen part del que ha esdevingut el seu cos substancial i competencial, o 

impulsades per altres  àrees i serveis de l’Ajuntament, on Joventut i pot incidir per respondre a 

les necessitats pròpies del col·lectiu juvenil però no lidera. 

6.1 DISSENY DE LA PARTICIPACIÓ  

El Pla Local de Joventut pretén ser una eina útil i representativa, i per això ha de comptar amb 

la participació directa de la població destinatària en qualsevol de les seves fases d’elaboració 

(Diagnosi i Disseny). La implicació de joves de la ciutat es fa fonamental a l’hora de dissenyar 

les accions i els programes facilitadors del procés d’autonomia i desenvolupament del seu 

projecte de vida, que aquest nou PLJ ha d’incorporar. 

En aquest sentit, per a la fase de Disseny s’organitzà el Fòrum Jove, emmarcat en el si del 

procés participatiu per l’elaboració del PLJ 2017-2021. Aquest espai va ser pensat per a què la 

població jove de la ciutat pogués exposar, compartir i debatre les seves propostes a ser 

incloses al nou PLJ. Cal tenir en compte que, del llistat de propostes resultant, posteriorment 

es farà una revisió tècnica per valorar-ne la viabilitat. Per a dur a terme aquesta valoració, serà 

necessària una posada en comú de les propostes amb els serveis municipals implicats i veure 

si aquestes es poden articular amb les actuacions ja incloses, o si és viable iniciar-les de zero.  
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El Fòrum Jove es va dur a terme al Centre Cívic President Macià, situat al barri de Sant Pere 

Nord, el divendres 7 d’octubre de 18 a 24h i s’organitzà juntament amb el Consell de Joves, 

que s’encarregaren de la part lúdica de l’acte. 

Més enllà del recull de propostes, la jornada: 

· Va donar continuïtat al procés de participació juvenil en el marc del PLJ. 

· Va presentar un espai per al retorn de les conclusions de la diagnosi i del procés de 

participació dut a terme, que comptà amb la participació de 1.000 joves. 

· Va oferir diverses mirades i reflexions vers la joventut i les polítiques juvenils, de la mà 

de persones expertes amb l’àmbit de la joventut o vinculades a associacions o 

iniciatives que s’estan promovent a la ciutat. 

· Va impulsar espais de participació i diàleg amb l’administració local, promovent la seva 

continuïtat, i permetent dur a terme propostes encarades a millorar diversos aspectes 

de la  vida de la població  de la ciutat. 

Programa 

17.30 a 17.45_ Presentació de la jornada a càrrec del Regidor de Joventut: Noel Duque. 

17.45 a 18.15_ Breu retorn de la diagnosi a càrrec de la Fundació Ferrer i Guàrdia. 

18.15 a 18.45_ Taula rodona exprés. 

18.45 a 19.00_ Descans 

19.00 a 20.30_ Grups de treball per fer propostes. 

20.30 a 21.00_ Posada en comú 

21.00 a 24.00_ Sopar / concert 

Un dels elements més destacables de la jornada és el gran nombre de participants del Fòrum 

Jove que fou de més de 150 persones. Cal remarcar una presència destacable de joves entre 

12 i 16 anys, però també d’altres franges d’edat. Els perfils de les persones participants foren 

diversos, fet que permeté obtenir una visió més àmplia de les realitats de la ciutat: joves que es 

trobaven en diverses etapes del període formatiu, joves que estaven treballant, membres 

d’entitats i persones que mai havien participat en cap associació, usuaris de programes 

municipals, etc. i també diferents professionals de joventut. 

Per a finalitzar l’acte, es dugué a terme una sessió plenària on les persones portaveus de cada 

grup van posar en comú davant la resta de participants, les principals propostes que s’havien 

fet a cada una de les taules. Una vegada s’acabà l’explicació de les persones portaveus, les 

persones participants pogueren prioritzar les propostes plantejades (una de cada àmbit). 
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6.2. PROPOSTES 

Foren moltes i diverses les aportacions que es realitzaren a cada un dels espais de debat del 

Fòrum Jove, totes contrastades i consensuades per les persones participants. A continuació 

exposarem les principals per àmbit de debat.  

 

Considerem oportú, incorporar també aquelles propostes que varem sorgir de les taules de 

debat amb joves durant l’elaboració de la diagnosi. Moltes de les propostes que varen sorgir en 

aquests espais participatius, varem sorgir de nou durant el Fòrum Jove, però n’hi ha algunes 

que no, i hem considerat necessari tenir-les presents. 

 

CULTURA:  

Els i les joves participants entenien la cultura en un sentit molt ampli, amb la qual cosa els 

plantejaments que realitzaren englobaven aspectes molt diversos. També és destacable que 

els dos grups que participaren en aquest espai plantejaren propostes en molts casos 

coincidents, fet que ens permet assenyalar algunes necessitats compartides. També foren 

recurrents algunes propostes que s’escapaven de l’àmbit de la cultura, però que hem volgut 

recollir, doncs entenem que són aportacions a tenir en compte. 

 

• Equipaments culturals: manca d’espais culturals ‘adequats’ a la ciutat. Es proposa 

que els espais existents s’adeqüin a les demandes de les persones joves i que 

s’impulsin nous espais per donar resposta a la demanda existent. Es destacà la 

necessitat que aquests espais fossin autogestionats per entitats o grups de joves, i que 

l’Ajuntament dugués a terme una tasca facilitadora i d’acompanyament, garantint que 

els equipaments siguin adequats per a desenvolupar-hi les activitats corresponents. 

• Creació d’una ‘Casa Juvenil’ i ‘Punts Joves’ als ba rris: si bé aquestes propostes es 

podrien incorporar a l’anterior punt, en tractar-se de mesures molt concretes, hem 

considerat oportú descriure-les per separat. La ‘Casa Juvenil’ s’entenia com un espai a 

la disposició de les persones joves per dur-hi a terme activitats diverses, sobretot d’oci, 

com concerts, zona de ball, escalada, etc. Els ‘Punts Joves’ estarien pensats com a 

eina per descentralitzar el servei de joventut als barris, sobretot adreçat a joves de 

menor edat, que compten amb més dificultat de transport i una major necessitat 

d’immediatesa a l’hora de fer consultes o fer ús d’un servei. Similar als ja existents.  

• Foment de la cultura al carrer i als barris:  Les propostes són diverses, algunes són 

la regulació dels músics al carrer (que les persones que vulguin tocar a l’espai públic 

ho puguin fer amb una autorització municipal) o l’impuls d’actuacions musicals regulars 

als barris (concretament es proposà realitzar una actuació al mes). 
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• Més participació en les festes populars:  es valora positivament que existeixin canals 

de participació en el moment d’organitzar algunes de les festes populars de Terrassa, 

com la Festa Major. Tot i això, es considera important que se segueixi treballant en 

aquest sentit, ampliant els espais de participació juvenil en els esdeveniments culturals 

i d’oci alternatiu de la ciutat. També es percep necessari que la programació de les 

festes es faci tenint en compte els gustos i les preferències de les persones joves.  

• Foment dels espais interculturals:  es posà de manifest que a Terrassa hi ha poc 

coneixement de la diversitat ètnica i religiosa de la ciutat. Tenint en compte que es 

tracta d’un municipi gran amb comunitats molt diverses, es considerà necessari 

fomentar el coneixement entre aquests col·lectius. En aquest sentit, es proposà fer una 

fira o trobada cultural on compartir coneixements, tradicions i experiències. [Proposta 

vinculada a l’àmbit de cohesió social].  

• Facilitar l’accessibilitat a la cultura: d’una banda, s’exposà que per a moltes 

persones joves és difícil accedir a determinats esdeveniments culturals, sobretot per 

motius econòmics. Per intentar redreçar-ho, es plantejà el disseny d’una programació 

cultural gratuïta o més accessible oferint descomptes per a determinades actuacions i 

espectacles de la ciutat. 

• Cinema a la fresca:  Una mesura específica a l’hora de facilitar l’accés de les persones 

joves a l’oferta cultural és la consolidació del cinema a la fresca que es realitza durant 

els mesos d’estiu. Es mencionà a més que cal buscar una oferta de pel·lícules 

atractives per a les persones joves, per potenciar la seva assistència. 

• Millorar les beques i ajudes per a formació artísti ca:  algunes de les persones 

participants mostraren el seu interès per a dur a terme formació artística. Tot i això, 

consideraren que des de Terrassa no es presten prou ajudes per facilitar l’accés a 

aquesta mena d’estudis. Més enllà de la formació reglada, també es plantejà la 

necessitat d’oferir cursos o tallers de diverses disciplines artístiques per a les persones 

interessades. 

• Interacció d’artistes professionals i amateurs : l’activitat cultural i artística és 

canviant i dinàmica, i esdevé un espai on les persones joves poden desenvolupar la 

seva creativitat i la seva capacitat d’organització. En aquest sentit, es va proposar 

crear espais de teatre participatiu, en els quals les persones participants poguessin 

preparar una actuació teatral amb el suport d’un actor o actriu professional. L’obra, a 

més, procuraria abordar una temàtica social associada amb la gent jove. Per altra 

banda, es proposà crear processos artístics de disciplines diverses, en els quals 

l´artista professional pogués transmetre els seus coneixements a les persones joves 

interessades. Aquestes iniciatives es plantejaren, d’una banda, com a eines per 

fomentar i incentivar interès de les persones joves envers l’art i, de l’altra, per implicar 

artistes de Terrassa de renom en el desenvolupament de l’activitat cultural de la ciutat. 



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 27 

• Impulsar i facilitar la tasca de talleristes joves de la ciutat:  també es mencionà que 

cal potenciar talleristes, facilitant que tinguin espais on desenvolupar la seva activitat, i 

la seva tasca de formació  per a persones interessades a realitzar aquestes activitats. 

• Millorar l’oferta d’oci alternatiu nocturn a la ciu tat: es considerà que a Terrassa hi 

ha una escassa oferta d’oci nocturn. En aquest sentit, la idea d’impulsar concerts al 

carrer i d’oferir alternatives d’oci a les persones joves es consideraren propostes 

interessants pel municipi. Es destacà el fet que la manca d’oci a la mateixa ciutat 

implica que moltes persones joves s’hagin de desplaçar a altres municipis. 

• Informació: algunes persones destacaren que, si bé a Terrassa hi ha una activitat 

cultural dinàmica i relativament intensa, moltes vegades la informació sobre l’oferta 

existent no arriba a bona part de les persones joves, amb la qual cosa aquestes no són 

partíceps d’aquesta oferta. 

A banda d’aquestes, també es realitzaren algunes propostes que, si bé no es podrien integrar 

dins aquest àmbit, cal mencionar-les, ja que es plantejaren amb freqüència. Moltes d’aquestes 

estigueren vinculades a la necessitat d’equipaments esportius. Concretament, es va fer menció 

a la construcció d’un nou camp de futbol , necessitat que respon a l’actual estat de saturació 

dels espais actuals. De la mateixa manera, també es reclamà la creació d’una pista de motos  

(motocròs o similar). 

 

Les propostes que sorgiren al llarg de la dinàmica s’anaren agrupant amb altres propostes que 

hi podien estar relacionades. Els punts que acabem d’exposar són aquesta primera agrupació 

de propostes. Una vegada finalitzada la dinàmica, aquests grups de propostes es van reduir a 

8, els quals van ser presentats durant el Plenari. Al llarg d’aquesta etapa final de la jornada, els 

i les joves participants pogueren escollir la proposta més prioritària de cada àmbit treballat. De 

l’eix de cultura, les 8 propostes que es presentaren foren: 

 

 

Propostes i prioritats: 

 

 
Proposta presentada al Plenari 

Nombre de persones que l’han 
considerat la més prioritària 

Equipaments culturals (més espais, materials i Punts Joves) 22 

Cultura al carrer (Concerts als barris, música regu lada al 
carrer, etc.) 9 

Cultura gratuïta o més accessible (descomptes, bequ es, etc.) 3 

Creació d’una Casa Juvenil (música, ball, etc.) 3 

Més espais d’oci nocturn i concerts. 2 
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Més activitats culturals (teatre participatiu, tall eristes, etc.) 1 

Autogestió artística (treballar amb artistes, fomen t de la 
creativitat, etc.) 1 

Desenvolupament d’un espai intercultural 0 

 
Pel que fa a les propostes sorgides durant el grups de treball per l’elaboració de la diagnosi, 
destaquem: 

� Ampliar usos i franges horàries dels equipaments de  la ciutat:  Es considera que 

existeixen equipaments a la ciutat, i que podrien ser utilitzats fora de l’horari determinat 

actualment. Es posa d’exemple el projecte de patis oberts de les escoles, que donava 

resposta a la necessitat de que infants i joves disposessin d’espais de joc fora de 

l’horari escolar. 

� Foment de la cultura a l’escola i als centres educa tius:  Es valora molt necessari 

incorporar el concepte de cultura i art als centres educatius, tant de primària com de 

secundària. Es tracta d’acostar l’art a petits i joves, per fomentar que deixin de ser no 

només persones observadores, sinó que també generin opinió.   

� Incentivar la participació de la població jove a le s Festes Majors dels barris de la 

ciutat:  També es considera important incentivar la participació de les persones joves 

en les festes majors dels barris. Seria important mediar amb les entitats veïnals, 

perquè facilitin la seva participació en la programació d’activitats adreçades a aquest 

sector de la població.   

 
ACOMPANYAMENT (FORMACIÓ, OCUPACIÓ, HABITATGE I SALU T): 
 

En el grup d’acompanyament a les transicions juvenils es va debatre i es van realitzar 

propostes entorn els temes de la formació, l’ocupació, l’habitatge i la salut. Cal destacar que, si 

bé es van realitzar propostes de tots els àmbits esmentats, el debat es va centrar principalment 

en els temes de la formació i l’ocupació, i el lligam existent entre aquests. 

En general, durant el debat es va fer palesa la complexitat del procés de transició escola-

treball, i es va traslladar la sensació de dificultat a l’hora d’accedir a la informació i/o de 

desconeixement dels recursos disponibles a nivell d’orientació i acompanyament. 

D’altra banda, també resulta interessant destacar una percepció força generalitzada entre  les 

persones participants, de manca d’expectatives de futur i de percepció d’aquest com una 

realitat encara molt llunyana. En aquest sentit, s’observa que el context de crisi econòmica es 

troba fortament arrelat al seu imaginari, es centren en el dia a dia (que per a la gran majoria 

d´aquestes persones és el de l’IES) i els manca un procés de reflexió sobre el futur, les seves 

expectatives, etc. 
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FORMACIÓ:  

Espais: 

• Disposar de més espais per estudiar a la ciutat: crear i/o aprofitar espais existents 

als que les persones joves puguin acudir a estudiar. Per una banda, s’exposa que 

caldria que a aquests espais s’hi pogués accedir de dilluns a divendres en horaris 

adaptats a les diferents matèries formatives. D’altra banda, també es proposa que 

aquests espais comptin amb persones dinamitzadores que puguin respondre els 

dubtes que sorgeixin. Es proposa, que tal i com s’està fent actualment, es mantingui el 

compromís d’obrir les biblioteques municipals fora del calendari escolar, i que la xarxa 

WIFI d’aquests equipaments funcioni més enllà de les hores d’obertura, és a dir, les 24 

hores del dia i tots els dies de la setmana. 

• Aprofitar els espais dels centres escolars municipa ls en horari no lectiu: en 

relació amb la proposta anterior, es planteja la possibilitat d’aprofitar els espais dels 

centres escolars per oferir activitats extraescolars gratuïtes i, en especial, classes de 

repàs gratuïtes per a aquelles persones joves que les necessitin. 

• Cedir espais per a les entitats de lleure educatiu:  es destaca la necessitat de 

diversos esplais del municipi de disposar d’espais gratuïts per a la realització 

d’activitats de lleure educatiu. En relació amb les propostes anteriors, s’emfatitza la 

feina que realitzen els esplais per a que totes les persones joves puguin accedir a 

activitats tant de lleure com educatives, així com la necessitat de suport per part de 

l’administració perquè aquestes activitats tinguin el major abast possible. 

• Donar solució al problema de les classes als barrac ons: una de les propostes que 

va reunir més consens va ser la necessitat que tots els centres educatius siguin espais 

dignes i confortables per estudiar. Diversos participants es queixen de les dificultats 

derivades de realitzar les classes a barracons (IES Can Roca principalment), 

manifestant que és “com estudiar dins un vagó de tren”. 

• Incrementar el nombre d’escoles i Instituts:  es manifesta la necessitat de disposar 

de més centres educatius per donar resposta a la sobresaturació d’alumnes a les 

aules. Tanmateix, en relació amb la proposta anterior, es considera prioritari solucionar 

les condicions d’aquells centres que encara són barracons, abans de construir altres 

centres que segueixin aquest model. 

Oferta formativa: 

• Incrementar l’oferta i el nombre de places dels Cic les de Grau Mig: s’exposa el fet 

que una part molt important de l´alumnat, en finalitzar la ESO es veuen obligats a 

restar, durant un mínim d’un curs, sense realitzar cap tipus d’estudi davant la 

impossibilitat d’accedir als estudis de Grau Mig degut al nombre limitat de places que 
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es convoquen. En aquesta mateixa línia, també es proposa augmentar l’oferta d’aquest 

tipus d’estudis i la seva diversitat, ja que l’oferta actual està obligant a moltes persones 

joves a desplaçar-se a altres municipis per realitzar aquests estudis degut, bé al fet 

que no hi ha oferta de determinats cicles a Terrassa, o que no han pogut obtenir una 

plaça. Per altra banda, també es proposa que el transport públic sigui gratuït fins als 20 

anys, com a mesura per donar suport a aquelles persones que marxen a altres 

municipis a realitzar els seus estudis. 

• Incrementar l’oferta i el nombre de tallers dels Ce ntres Cívics: que des dels 

Centres Cívics de la ciutat es realitzin un major nombre de cursos, tallers i activitats 

orientades al sector més jove, en tant que és un espai proper i molt distribuït 

territorialment. 

• Impulsar les activitats extraescolars amb orientaci ó no competitiva: un gruix 

important de les activitats que es realitzen en horari extraescolar tenen un fort 

component de foment de la competitivitat. En aquest sentit, es proposa que des de 

l’Ajuntament es doni suport i s’impulsin també aquelles activitats extraescolars que no 

es caracteritzen per una orientació competitiva, i es va exemplificar en la possibilitat 

d’oferir classes d’anglès gratuïtes per a joves. 

• Incrementar el nombre de beques escolars: incrementar el nombre de beques 

escolars perquè arribin al màxim de joves possibles, amb l’objectiu de possibilitar que 

tots i totes puguin accedir als estudis en les mateixes condicions. S’exposa que 

aquestes beques haurien de recollir principalment les necessitats relacionades amb els 

materials (llibres i material escolar general). En aquest sentit, es fa especial incís en la 

necessitat d’augmentar el nombre de beques per a les escoles de persones adultes. 

Es considera que aquestes són les principals facilitadores perquè joves que van 

abandonar els seus estudis i ara no tenen accés al món laboral, es puguin reincorporar 

a l’àmbit formatiu i incrementar les seves possibilitats d’inserció. D’altra banda, tot i que 

les posicions respecte a aquest tema van ser dispars, també es va proposar que les 

beques concedides impliquin per a l´alumnat en qüestió un mínim rendiment. 

• Tractar el tema de la diversitat als centres educat ius: que des de tots els centres 

educatius (principalment els d’ensenyament obligatori) es tracti el tema de la diversitat 

d’orientació sexual, funcional, cultural, etc. amb l’objectiu de generar més coneixement 

i sensibilització entorn aquest tema. En aquest sentit, es destacà principalment, la 

necessitat que les persones joves tractin aquests temes com a mesura per lluitar 

contra les situacions de bullying que es produeixen als instituts. 

Relació formació/ocupació: 

• Incrementar l’oferta de cursos de formació tipus PF I: es valoren positivament els 

Programes de Formació i Inserció, doncs es considera que faciliten la reincorporació a 

l’àmbit educatiu de joves que van abandonar els estudis, i que són una bona eina per 

vincular els estudis amb millors possibilitats d’accedir a un lloc de treball. És per això, 
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que es considera que cal incrementar l’oferta d’aquest tipus de formació, tant a nivell 

de places com de diversitat de cursos, per a què més joves hi pugui accedir. 

• Incrementar l’oferta de cursos de caràcter ocupacio nal: es considera important que 

la formació i el mercat laboral no siguin ens desconnectats per al sector més jove, i es 

proposa que s’incrementi l’oferta de cursos de caràcter ocupacional amb l’objectiu de 

reduir l’atur juvenil. Tot i que no es tracti de formacions reglades, s’exposa que han de 

proporcionar a les persones joves les eines primordials per accedir al món laboral, així 

com possibilitar les seves primeres experiències en aquest àmbit. 

• Formació orientada a la motivació: s’exposa que una de les dificultats amb les que 

es troba la població jove a l’hora de plantejar-se quin tipus d’ocupacions voldrien 

desenvolupar, és el fet que de no haver treballat al llarg de l’etapa educativa obligatòria 

el tema de la motivació. Es proposa que a partir de les escoles es treballi en la 

conformació de grups d’estudis o de grups de treball motivacionals, de forma que els i 

les joves comencin a plantejar-se abans d’arribar el moment d’accedir al mercat 

laboral, quines són les seves motivacions i com això es podria traslladar al món 

laboral. En aquesta mateix línia, també es proposa que des de les escoles i les 

activitats extraescolars es fomenti la creativitat i es preguin en consideració les 

intel·ligències múltiples. 

• Impulsar la FP dual: es considera que una bona mesura per vincular l’àmbit educatiu i 

laboral són els estudis de formació professional dual, de forma que l’alumnat pugui 

combinar els estudis i esdevenir, alhora, aprenent d’un ofici. Alhora, aquest tipus de 

formacions proporcionen a moltes persones joves les seves primeres experiències 

laborals. Per això es considera que cal impulsar-les, oferint més informació i 

possibilitant l’accés. 

OCUPACIÓ:  

• Impulsar l’emprenedoria entre la població jove: es proposa fer-ho a través 

d’activitats d’informació, orientació, i acompanyament. 

• Introduir als IES una assignatura com els “Tastets d’oficis”: es proposa que es 

faci extensible a tot l´alumnat, que la cursarien al llarg de la ESO i que permetria fer 

petites estades de pràctiques en diferents empreses, entitats, etc. L’objectiu és que, 

poc a poc, al llarg de la ESO aquestes persones vagin adquirint petites experiències 

laborals que els serveixin, d’una banda, per conèixer com són diferents ocupacions i 

com és el mercat laboral, i d’altra, començar a reflexionar sobre què és allò que més el 

motiva, allò al que es voldrien dedicar, etc. 

• Fomentar la relació entre empreses locals i els IES  per realitzar pràctiques: es 

proposa que des de l’Ajuntament es treballi amb les empreses locals perquè les 

persones joves del municipi puguin realitzar pràctiques voluntàries i remunerades. 

• Fomentar la igualtat d’oportunitat d’accés al món l aboral  per a la població jove: 

l’objectiu és facilitar l’accés d’aquest col·lectiu a l’ocupació i reduir les situacions de 
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precarietat que caracteritzen a una part molt important d´aquest col.lectiu els seus 

primers anys de treball. En aquest sentit, es destaca d’una banda la necessitat de 

treballar per uns sous més dignes, d’incrementar l’oferta de feina per a les persones 

més joves del municipi i, per últim, es proposa introduir un model de contracte tipus 

“mini-job”, que faciliti la combinació dels seus estudis amb una feina en horaris reduïts i 

flexibles. 

ACOMPANYAMENT: 

• Punts d’informació i orientació juvenil: si bé ja existeixen punts referents com la 

Casa Baumann, es considera que cal apropar-se a aquest col.lectiu  i facilitar l’accés a 

la informació. Proposen disposar de diversos punts o espais físics als que acudir a 

informar-se i rebre orientació, principalment en l’àmbit dels estudis i l’ocupació, així 

com eines virtuals per a les persones que no puguin/vulguin desplaçar-se. En aquest 

sentit, allò que consideren més necessari és que puguin rebre orientació un cop 

finalitzats els estudis obligatoris , tant per conèixer quins estudis poden continuar fent, 

com per conèixer quines vies d’accés al món laboral tenen a la seva disposició. També 

es planteja que qui faci les tasques d´orientació sigui una persona oberta i accessible 

amb capacitat d´escolta i habilitats personals per tal que pugui tranquil.litzar i calmar 

els neguits de les persones joves que s´adrecin al servei.  

SALUT:  

• Treballar la salut emocional: es proposa treballar des de l’escola i els IES els 

aspectes relacionats amb la salut emocional, i en especial pel que fa a adquirir una 

actitud més positiva i proactiva per afrontar els reptes de futur. 

• Reduir les llistes d’espera: una de les necessitats més destacades entre  les  

persones joves participants és la de reduir les esperes, tant a nivell de la saturació dels 

serveis d’urgències, com del temps d’espera per a les cites rutinàries als ambulatoris. 

• Incrementar les ajudes econòmiques per als medicame nts:  comenten que totes les 

persones haurien de poder accedir als medicaments que necessitin independentment 

de la seva situació, per això es proposa que es proporcionin ajudes econòmiques a 

aquelles famílies que no puguin fer front al cost dels medicaments. 

HABITATGE:  

És necessari destacar que per a la gran majoria de participants l’habitatge i l’emancipació eren 

temes no reflexionats, doncs consideraven que estan vinculats a una etapa vital que encara els 

queda una mica lluny. És per això que només es va realitzar una proposta sobre aquest àmbit. 

• No permetre que a Terrassa hi hagi cases buides i g ent sense casa: consideren 

que cal treballar per a què tothom pugui tenir accés a un habitatge digne. 
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Per últim, els i les joves van destacar algunes de les propostes que s’havien debatut, 

considerant que eren aquestes les que calia prioritzar. En aquest sentit, s’observa que la 

formació i l’ocupació són els àmbits que més preocupen a aquest sector. 

Quant a l’àmbit de la formació, la que sens dubte és la proposta que més es va prioritzar va ser 

l’augment de beques escolars que permetin un accés igualitari a totes les persones als estudis, 

així com altres activitats de fora d’horari escolar, com classes de repàs, cursos d’idiomes i 

altres de tipus educatiu. Es destaca en segon lloc la necessitat de proporcionar més recursos a 

les persones joves que abandonen els estudis i que no assoleixen la ESO, per potenciar que 

es puguin reincorporar als estudis i, finalment, al món laboral. Sota aquesta reflexió general, es 

considera que el prioritari és augmentar l’oferta i les places per cursar PFI i Cicles de Grau Mig, 

i potenciar l’accés a les escoles de persones adultes. En tercer lloc, també es destaca la 

necessitat de tenir més espais per estudiar i per realitzar activitats extraescolars i de lleure 

educatiu. 

D’altra banda, és destaca la necessitat de vincular la formació amb l’ocupació. En aquest 

sentit, les propostes prioritzades són les referents a la millora de l’orientació i la informació en 

matèria de formació i ocupació, i la realització de pràctiques professionals i/o altres models 

similars (assignatura tipus “tastets d’oficis”), que permeti adquirir uns primers contactes amb el 

món laboral i, alhora, reflexionar sobre les seves preferències, motivacions, etc. Quant a l’àmbit 

de la salut, la proposta destacada és la de millorar l’atenció i reduir els temps d’espera.  

I per últim, pel que fa a l’àmbit de l’habitatge, l’accés igualitari per tothom a un habitatge digne. 

Propostes i prioritats.  

Proposta presentada al Plenari Nombre de persones que l’han 
considerat la més prioritària 

Incrementar les beques escolars. 44 

Millorar l’atenció a Urgències i reduir els temps 
d’espera. 8 

Incrementar les pràctiques professionals (nova 
assignatura al llarg de la ESO per fer pràctiques a  

empreses locals). 
2 

Formació orientada a la ocupació. 1 

Millorar l’orientació i la informació per a joves 
(sobretot formació i ocupació). 1 

Incrementar l’oferta i les places de PFI i el CFGM 1 

Augmentar els espais d’estudi i pel lleure educatiu  0 

Treballar perquè tothom tingui accés a un habitatge  
digne (“Gent sense casa i cases sense gent”). 0 
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Pel que fa a les propostes sorgides durant el grups de treball per l’elaboració de la diagnosi, 
destaquem: 
 
FORMACIÓ 

� Millorar l’accés a cursos d’idiomes: Es proposa buscar fórmules que millorin l’accés 

de les persones joves a estudis d’idiomes. És un requeriment i una eina 

importantíssima actualment a l’hora de poder fer recerca de feina. 

� Fomentar el prestigi de la formació professional: Els i les joves consideren que les 

orientacions acadèmiques es centren especialment en itineraris formatius de 

Batxillerat, i no sempre és la millor opció.  

 

OCUPACIÓ:  

� Necessitat de dissenyar plans d’ocupació dirigits a  persones joves: Una de les 

demandes que fan els i les joves en relació a l’ocupació, és el fet de que tot i ser un 

dels col·lectius amb més taxa d’atur, no són grup prioritari a l’hora de dissenyar 

projectes d’aquest tipus.  

HABITATGE:  

� Facilitar l’accés a l’habitatge a la població jove:  Les persones d´aquest col.lectiu 

expressen les dificultats evidents per tal de poder emancipar-se del nucli familiar, 

donades les dificultats econòmiques derivades de l’atur i la precarietat laboral. 

Emancipar-se permet a les persones joves realitzar el seu projecte de vida, i s´ha de 

tenir en compte d’atendre la diversitat de formes i models de vida. Es demanen 

projectes que puguin ajudar a aquestes persones joves a poder tenir accés a 

l’habitatge, com per exemple, mobilitzar els parcs d’habitatge buits o incentivar 

polítiques de lloguer accessibles per a aquest sector, com podrien ser ajuts. 

 

COHESIÓ SOCIAL: 

Són diverses les propostes que es realitzaren en l’àmbit de la cohesió social. Això es degut, en 

bona part a que les persones participants percebien les actuacions a desenvolupar per 

fomentar la cohesió en un sentit molt ampli. Donat que la cohesió social fa referència als nexes 

o lligams entre les persones membres de la societat, és coherent que es percebin possibilitats 

de millora des d’àmbits molt diferents. D’aquesta manera, entre les propostes realitzades, es 

destacaren actuacions referents a àmbits com l’esport, la tolerància i la gestió de la diversitat, 

l’oci i el lleure, la cultura, la mobilitat, la formació i l’ocupació.  

 

• Diferenciació territorial i desigualtats: Entre les persones participants es manifesta 

la percepció de fortes diferències entre barris de la ciutat pel que fa als recursos, 



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 35 

serveis, equipaments, etc. Així doncs, s’exposa que aquestes diferències es tradueixen 

en desigualtats entre les persones joves de la ciutat segons el barri on resideixen. En 

aquest sentit, es manifesta la necessitat d’incrementar els recursos d’alguns barris i 

establir un mínim d’equipaments com els centres cívics, espais cedit per a esplais, etc. 

L’objectiu és proporcionar a infants i joves un espai al que poder acudir durant el temps 

d’oci, i realitzar activitats que lluitin contra aquestes desigualtats. En segon lloc, es 

considera que un àmbit propici per reduir les desigualtats que es generen entre els 

barris, i de constituir un espai on totes les persones joves són iguals, és l’esport. Per 

això, es proposa posar a disposició de tots els barris espais per practicar esport, així 

com espais de lleure que comptin amb persones dinamitzadores.  

• L’esport com a generador de cohesió social: En línia amb la proposta anterior, es 

destaquen les possibilitats que ofereixen l’activitat física i l’esport com a eines per 

millorar la cohesió social i les relacions interculturals. Entre les propostes es destaca la 

necessitat de disposar de més equipaments, especialment camps de futbol oberts i 

gratuïts per a joves, poliesportius, espais per practicar la conducció (per a persones 

entre 10 i 16 anys), camps per practicar amb mountain bikes, i per practicar ping-pong. 

En aquest sentit, es destaca la necessitat de fomentar un cert equilibri entre els 

equipaments, existents i futurs, per tal que no estiguin tant enfocats als esports 

majoritaris, sinó que es fomenti i es possibiliti, també, la pràctica d’altres esports. En 

segon lloc, es proposa promoure trobades de joves per practicar esports no 

convencionals. I per últim, es proposa que alguns equipaments esportius, com les 

pistes d’atletisme, ampliïn els seus horaris d’obertura als caps de setmana i festius. 

• Promoure les activitats d’oci i lleure: les persones participants manifesten que 

observen desigualtats pel que fa a les possibilitats d’accedir a activitats d’oci i lleure 

fora de l’horari escolar. En aquest sentit, es destaca el fet que hi ha infants i joves que 

no poden accedir a cap activitat extraescolar, sortides, colònies, etc. per manca de 

recursos al nucli familiar, i es considera que des de l’Ajuntament caldria actuar per 

mitigar aquestes situacions de desigualtat. 

Per una banda, es destaca la necessitat de disposar de més espais d’oci i lleure, i 

entre aquests, es proposa la creació d’un espai per a joves que practiquin l´skate i el 

grafitti, i un punt jove específic per a menors de 12 anys. També es proposa la creació 

d’espais d’oci nocturn per a joves, com per exemple una casa juvenil. I per altra banda, 

s’apunta la necessitat de promoure que hi hagi més esplais que donin servei 

diàriament i que puguin donar cobertura a un nombre major d’infants i joves. En aquest 

sentit, també es destaca que cal reformar l’esplai de Ca n’Anglada (pintar el centre i 

posar cautxú al pati). Per últim, es proposa que alguns equipaments on s’oferten 

activitats per a joves, com per exemple els centres cívics, obrin també durant els caps 

de setmana. 
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• Promoure i facilitar l’accés a la cultura: destaquen que un dels àmbits que podria 

afavorir la cohesió social és la cultura, i exposen que actualment les possibilitats 

d’accedir a activitats i serveis de caire cultural són molt desiguals entre les persones 

joves. 

En aquest sentit, una de les principals propostes és facilitar l’accés de joves a la 

cultura, reduint preus o fent gratuïta l’entrada al teatre, al cinema, als museus, etc. 

D’una banda, es proposa impulsar activitats alternatives com teatre social, concursos 

de talents, cinema a la fresca, promoure la música i les actuacions al carrer, etc. D’altra 

banda, es destaca la necessitat d’oferir més beques per a joves en l’àmbit cultural per 

a què es puguin formar en disciplines artístiques, música, interpretació, etc. Per últim, 

es proposa la creació d’espais i esdeveniments on fomentar l’intercanvi i el 

coneixement intercultural. 

 

• Formació i promoció de l’estudi: destaquen que les possibilitats d’accés als diferents 

estudis genera desigualtats entre els nois i les noies joves. En aquest sentit, es 

proposa ampliar l’oferta d’estudis gratuïts, com ara els cursos d’idiomes, així com 

incrementar el nombre de centres educatius per reduir la saturació de les aules. En 

segon lloc, es manifesta la necessitat que totes les persones joves puguin accedir a 

espais d’estudi en les mateixes condicions, adaptant els horaris de les biblioteques per 

donar servei també a aquelles persones que estudien i treballen, i no poden fer ús en 

els horaris actuals. Es considera que és important tenir en compte la necessitat 

d’accedir a Internet per poder estudiar, i si les biblioteques són tancades després dels 

horaris comercials (que són en els que la població jove, majoritàriament, es troba 

treballant) no només s’està limitant l’ús dels espais d’estudi, sinó, també l’accés a la 

xarxa. En aquesta mateixa línia, es proposa la creació d’una xarxa Wi-fi lliure i gratuïta 

a la ciutat que sigui accessible no només als equipaments públics, sinó també des dels 

carrers de la ciutat. 

• Mobilitat: necessitat de reduir els preus o introduir descomptes per a joves en el 

transport públic. Tanmateix, s’exposa que durant l’horari d’inici de les classes als 

Instituts es produeixen col·lapses en els accessos degut a l’afluència de cotxes. Per 

evitar aquestes situacions es proposa habilitar una línia d’autobús específica per als 

Instituts en horari de matins, que faciliti la mobilitat dins la ciutat pel jovent que va als 

instituts, amb un mínim de tres parades per districte.  

• Foment de la tolerància i la diversitat: consideren que una de les mesures per 

generar major cohesió social és el foment d’una cultura tolerant envers la diversitat, 

entesa en un sentit ampli. Així, es proposa lluitar contra l’assetjament i els diferents 

tipus de discriminació, introduir mesures contra l’assetjament escolar, el masclisme i 

les diferents formes de maltractament, i promoure el coneixement i la tolerància. 
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Per altra banda, es fa un especial incís en la necessitat de lluitar contra el racisme. En 

aquest sentit, una de les propostes destacades és la modificació del calendari escolar 

durant el Ramadà. Es considera que donat que el volum de joves que formen part de la 

comunitat musulmana i celebren el ramadà és important, caldria fer passes per facilitar 

que el darrer dia, en el que es produeix la celebració, pogués ser dia festiu. En aquest 

sentit, es proposa modificar algun dels dies de lliure elecció dels centres escolars per 

fer-lo coincidir amb aquesta festivitat. 

 

• Foment de conductes cíviques : promoure actuacions que s’han desenvolupat en 

altres municipis adaptades a la realitat juvenil de Terrassa. Específicament es proposa 

les “Papereres per recollir xiclets” amb dues opcions de contenidor respecte algun 

tema de debat juvenil, seguint l’exemple dels cendrers de Madrid. 

• Ocupació: Per últim, les persones  participants consideren que cal facilitar l’accés al 

món laboral a aquest sector com a mesura de promoció de l’autonomia personal. 

 

 

Propostes i prioritats. Àmbit cohesió social 

 
Propostes presentades al Plenari 

Nombre de persones que l’han 
considerat la més prioritària 

Accés Wifi 31 

Espais esportius 24 

Millorar l’accés de les persones joves a colònies, 
excursions, casals... 21 

Més recursos per les entitats 7 

Espais per a estudis 5 

Millorar la mobilitat 4 

Treballar la diversitat. 3 

Centres Cívics. 2 

 
 
Pel que fa a les propostes sorgides durant el grups de treball per l’elaboració de la diagnosi, 
destaquem: 

� La descentralització d’alguns dels serveis i projec tes adreçats al jovent als 

districtes: Les persones participants expressen que la gent jove que viu al centre de 

la ciutat té més accés als serveis i al teixit associatiu. Molts serveis municipals estan 

ubicats al centre de la ciutat, dificultant l’accés igualitari de serveis a tota la població.  

� Reforçar la informació i sensibilització vers temes  relacionats amb la sexualitat i 

les diverses formes de violència masclista. 
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PARTICIPACIÓ: 

Al grup que va debatre sobre la participació juvenil es van evidenciar les dificultats de que 

disposa aquest col·lectiu en aquesta pràctica. Un dels elements que més va marcar la sessió 

va ser la manca de coneixement i experiència sobre els diferents elements de la participació, 

una barrera que limita fins i tot la possible projecció que la població juvenil pugui realitzar sobre 

aquest tema. La complexitat de conceptualitzar la participació com a eina de representació i 

expressió per assolir uns fins concrets va dificultat l’articulació de propostes, confonent el 

procés amb els objectius que es poden assolir a partir d’aquest. Així, la gran majoria de 

propostes realitzades estaven vinculades a d’altres àmbits. 

 

Un segon element a destacar és la manca de consciència sobre les possibilitats d’articular 

propostes ciutadanes per millorar l’entorn o en la defensa d’interessos col·lectius. En aquest 

sentit algunes de les persones participants mostraven una actitud escèptica davant la 

possibilitat d’atendre les necessitats de la població a través de la participació. Així, alguns 

d’aquestes consideraven que l’acció basada en l’esfera personal és la via per assolir les seves 

preferències, sense considerar una possible intervenció institucional per incidir en la seva 

trajectòria vital, ni tampoc l’acció col·lectiva com a mecanisme per incidir en les condicions de 

vida de la ciutadania. 

 

Per últim, el tercer element general que va marcar el debat van ser els dubtes sobre el paper 

de les persones joves en la participació i el grau d’incidència real que ha de significar qualsevol 

procés participatiu. Algunes de les persones van posar en dubte la capacitat de la gent jove 

per participar en base a una suposada manca dels requisits mínims que es considerava que 

han d’existir per poder participar. Aquesta lectura sobre la incapacitació de la joventut per 

poder participar es va basar en la manca d’assumpció de responsabilitats, en la immaduresa 

per prendre decisions i per fer una lectura sobre els problemes a resoldre i les millors solucions 

per afrontar-los. En definitiva es considerava que la participació requereix d’un nivell de 

maduració personal que s’atribueix a les persones majors d’edat. Aquesta postura, tot i no ser 

majoritària tampoc va trobar cap discrepància manifesta. Malgrat això, es va mostrar una clara 

voluntat de participar, malgrat no tinguessin clar en quin grau, sobre quina temàtica ni quina 

incidència havia de tenir. 

 

• Generar espais d’expressió i debat:  es proposa la creació i el foment d’espais on la 

joventut pugui parlar de forma compartida, tant dels seus problemes, com de les seves 

inquietuds. Es va manifestar la necessitat de dotar de certa formalitat aquests espais, o 

fins i tot de disposar d’una figura adulta, com elements per assegurar la transmissió de 

les seves preferències. En aquest sentit es proposava crear aquests espais dins l’àmbit 

escolar o dels diferents projectes de lleure educatiu. 

• Crear canals d’expressió ciutadana a les xarxes soc ials : Aprofitant les 

potencialitats de les xarxes socials es va proposar fer servir les diferents opcions 
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existents per expressar demandes o inquietuds de manera ràpida, propera i senzilla, 

no només com a canal unidireccional, sinó com a espai públic virtual on interactuar 

amb la resta del col·lectiu juvenil, per exemple creant un canal de Facebook. 

• Incrementar la informació sobre els afers públics:  es va manifestar cert 

distanciament amb la política municipal, una circumstància deguda en part a la seva 

autoimposició de limitacions a la participació. També existia la sensació de certa 

marginació de la joventut per part d’aquells que ostenten el poder de decisió. Tot 

plegat, genera un elevat desconeixement dels afers públics, el que reconeixien com 

una dificultat per poder participar: “Si no sabem de què es parla, no podem opinar”. En 

aquest sentit, es va demanar un apropament als afers col·lectius que permetés 

assabentar-se del que passa al municipi: “espais al cole on es parli del que es decideix 

a l’Ajuntament”. Es proposava articular aquesta voluntat a través d’un espai formal. 

• Educar en participació:  Tal com s’ha relacionat anteriorment, un dels primers 

handicaps per poder participar és la mancança d’habilitats per exercir aquest dret. Ni 

tant sols existeix una consciència de l’existència de la seva pràctica i menys de les 

possibles maneres d’articular-la. És per això que al debat es va posar de manifest la 

necessitat d’educar en la participació. Impulsar processos participatius als centres de 

secundària, podria ser una proposta a tenir en compte. 

• Participació vinculant:  malgrat no mostrar un consens sobre la capacitació de les 

persones joves per participar i sobre la incidència d’aquesta segons el tema a tractar, 

de forma latent sí es mostrava cert rebuig a les formes participatives menys 

garantistes. Expressions com “Volem que se’ns tingui en compte” o “Volem decidir 

coses”, mostren una voluntat de formar part del debat públic com a co-protagonistes 

amb els actors que actualment ja compten amb representació. Volen fer sentir la seva 

veu, però recriminen que quan se’ls pregunta després no se’ls té realment en compte. 

• Treball en xarxa:  l’articulació dels diferents espais de participació proposats milloraran 

si existeix una interconnexió entre ells. En diferents moments del debat es mostrava 

interès per saber com funcionaven, què opinaven, què feien i com s’ho feien la resta de 

joves o els diferents col·lectius i espais de participació existents. Com una manera de 

millorar la informació, de facilitar la coordinació i l’aprenentatge mutu, i com un 

reforçament de la capacitat d’incidència, es proposà generar canals de treball en xarxa 

de les diferents iniciatives de participació, tant de les existents com de les proposades. 

Així, es va proposar que si es creaven espais escolars, aquests estiguessin connectats 

d’alguna manera, a través de xarxes socials o de punts presencials de trobada. 

• Territorialitzar la participació:  La participació ha de començar per allò que és més 

proper, donat que articular propostes col·lectives sobre els assumptes generals sol ser 

més complex. En aquest sentit, es va manifestar la necessitat de crear espais propers 
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vinculats a l’entorn més immediat. Així, gran part de les propostes es circumscrivien a 

l’entorn escolar, però també es va proposar crear espais de barri on poden parlar i fer 

propostes sobre allò que més coneixen i que els afecta en primera instància. Així, es 

va proposar la creació d’espais tipus “assemblea de barri” dirigits a la població juvenil. 

• Foment de l’associacionisme:  Tot i existir una certa confusió entre l’associacionisme 

i els projectes d’incidència educativa en l’àmbit no formal impulsats per l’administració, 

es considerava que aquest tipus d’espais són molt propers i generen una oportunitat 

de sentir-se escoltats i tinguts en compte. En aquest sentit es manifestava la necessitat 

d’incrementar l’existència d’espais associatius. 

• Suport a l’associacionisme:  alhora que es manifestava la necessitat d’incrementar el 

nombre de projectes d’articulació social, també es feia referència a les dificultats que 

es troben la xarxa associativa existent.  

o Dotar de recursos a l’associacionisme: Es proposa incrementar la dotació 

pressupostària per recolzar l’acció dels diferents col·lectius juvenils, 

sobretot si ha d’existir una línia de treball per incrementar el seu nombre. 

La manca de recursos per desenvolupar iniciatives juvenils pot repercutir 

en una dificultat real per poder portar-les a terme de forma efectiva.  

o Dotar d’infraestructures a l’associacionisme: un dels principals problemes 

que es troba l’associacionisme juvenil és la manca d’espais on realitzar la 

seva activitat, cosa que limita les seves potencialitats. Inexistència d’espais 

o precarietat dels existents. 

o Plans de formació: per millorar la capacitació i incrementar la seva 

incidència, es proposà la creació de propostes formatives adreçades a 

persones que participen dels diferents col·lectius i espais de participació. 

 

Propostes i prioritats. Àmbit de participació 

 
Proposta presentada al Plenari 

Nombre de persones que l’han 
considerat la més prioritària 

Treball en xarxa 13 

Escola activa 8 

Espai per a expressar-nos 7 

Aprendre a participar 3 

Espais territorials 1 

Informació i debat 0 

Associacionisme 0 
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Pel que fa a les propostes sorgides durant el grups de treball per l’elaboració de la diagnosi, 
destaquem: 
 

� Necessitats de facilitar espais/equipaments autoges tionats per joves: On aquest 

col.lectiu pugui desenvolupar els seus projectes, i pugui experimentar processos de 

participació real. 

� Recolzar la participació de grups informals de jove s: Els i les joves reclamen que 

no només es reconeguin als grups formals de joves (entitats). La ciutat compta amb un 

gran nombre de col·lectius juvenils molt actius, i és important tenir-los presents. 

� Flexibilitzar els processos administratius  a l’hora de fer activitats al carrer: Una de 

les demandes que fan des del sector juvenil és flexibilitzar totes les gestions derivades 

de l’ús de la via pública a l’hora de voler-hi fer activitats. Els processos són molt 

complexos, i dificulten la participació d´aquest col.lectiu. 

� Projecte Districte jove: Es fa la proposta que el Consell local de Joves pugui 

participar en el disseny del projecte Districte Jove. 
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7. ELS PROGRAMES  
 
Presentem aquí les conclusions de tot el procés dut a terme i que es concreten en els diferents 

programes i accions plantejats. Aquests donen resposta d’una manera organitzada a les 

necessitats detectades en relació a les principals línies estratègiques marcades. En cadascun 

dels diferents programes es realitza una descripció dels recursos que seran necessaris per a la 

seva aplicació, la temporització, els serveis que es coordinen en cada acció, la població diana 

a la qual van dirigides i també s’incorporen els indicadors d’avaluació i els canals i estratègia 

de comunicació. Entre els continguts que configuren aquest PLJ, es recullen accions que es 

desenvolupen des de fa temps a Terrassa, tot i que s’han reorganitzat per tal que tinguin una 

ubicació lògica en l’estructura que planteja l’actual PLJ. 

7.1 ESQUEMA GLOBAL DEL SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

EIX PROGRAMA 
 

ACTUACIÓ SERVEI 

1 Servei d’Informació Juvenil  
Joventut i 

Lleure Infantil 

2 Mobilitat Internacional Joventut i 
Lleure Infantil 

3 Mostra d’Ensenyament  Joventut i 
Lleure Infantil 

4 En Trajecte  Joventut i 
Lleure Infantil 

FORMACIÓ 

5 Pla de Formació en el 
Lleure  

Joventut i 
Lleure Infantil 

6 Servei d’Atenció a la 
Garantía Juvenil  

Joventut i 
Lleure Infantil 

OCUPACIÓ 

7 Espai Impuls (Districte Jove)  
Joventut i 

Lleure Infantil 

HABITATGE     

A
U

T
O

N
O

M
IA

 i 
E

M
A

N
C

IP
A

C
IÓ

 

SALUT    

8 BaumannLab  Joventut i 
Lleure Infantil 

9 Bucs d’Assaig  Joventut i 
Lleure Infantil 

CREACIÓ 

CULTURAL 

10 Aquí Pots!  Joventut i 
Lleure Infantil 

11 Suport a les entitats  
Joventut i 

Lleure Infantil 

12 Formació de delegats/ades  Joventut i 
Lleure Infantil 

P
LA

 L
O

C
A

L 
D

E
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O
V

E
N

T
U

T
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E
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A

S
S

A
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01
7 

- 
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21
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U
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A

 

PARTICIPACIÓ 

13 
Espais trobada (Districte 
Jove)  

Joventut i 
Lleure Infantil 
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14 Casals d’Estiu  Joventut i 
Lleure Infantil 

15 Districte Jove  Joventut i 
Lleure Infantil 

16 Punt Jove a l’ Institut  Joventut i 
Lleure Infantil 

ACCIÓ AL 

TERRITORI 

17 Esportiu Ca n’Anglada  Joventut i 
Lleure Infantil 

C
O

H
E

S
IÓ

 I 
T

E
R

R
IT

O
R

I 

COHESIÓ I DRETS 

SOCIALS 
   

 

7.2 ESQUEMA GLOBAL DE LA RESTA DE SERVEIS D’AJUNTAM ENT DE TERRASSA 

EIX PROGRAMA 
 

ACTUACIÓ SERVEI 

1 Servei d’Informació Juvenil 
Joventut i Lleure 

Infantil 

2 Mobilitat Internacional 
Joventut i Lleure 

Infantil 

3 Mostra d’Ensenyament 
Joventut i Lleure 

Infantil 

4 En Trajecte 
Joventut i Lleure 

Infantil 

5 
Pla de Formació en el 

Lleure 
Joventut i Lleure 

Infantil 

6 ERASMUS + 
Servei 

d’Educació  

7 

Programes de formació i 
inserció (PFI). Departament 
Ensenyament Generalitat de 

Catalunya- Ajuntament de 
Terrassa 

Servei 
d’Educació  

8 
Jornades d’Orientació en 
Formació Professional i 

Estudis Universitaris. 

Servei 
d’Educació  

9 La Maleta de les Famílies 
Servei 

d’Educació  

10 Tutories d’Acompanyament   

Servei 
d’Educació, Serv. 
Socials i Servei 

de Joventut  

11 
Espai de Recerca Línia B 

Joves 
Foment de 
Terrassa 

12 
Campanyes: “Voluntariat 

per la llengua” i “I tu, jugues 
en català?” 

Servei de 
Normalització 

Lingüística  

13 

Fomentar el Voluntariat en 
Projectes Solidaris a altres 

Països (Cooperació 
internacional) 

Servei de 
Solidaritat i 
Cooperació  

14 
Aula d’automatització i 

robòtica 
Servei Innovació i 

Universitats 

P
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O
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A
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D

E
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V
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N
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U

T
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S
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A
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A
U
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O
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FORMACIÓ 

15 
Estudi projecte campus 

d’estiu 2017 
Servei Innovació i 

Universitats 
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16 Mostra del coneixement 
Servei Innovació i 

Universitats 

17 
Servei d’Atenció a la 

Garantía Juvenil 
Joventut i Lleure 

Infantil 

18 Espai Impuls (Districte Jove) 
Joventut i Lleure 

Infantil 

19 
Jornades de Terrassa 

Cooperativa 
Servei 

d’Emprenedoria  

20 
Tallers d’Emprenedoria per 

a les persones joves 
Servei 

d’Emprenedoria 

21 Casa d’Oficis 
Foment de 
Terrassa 

22 Fem Ocupació 
Foment de 
Terrassa 

23 Joves per l’Ocupació 
Foment de 
Terrassa 

24 

Potenciació del Servei per a 
Joves del Servei Local 

d’Ocupació de Terrassa 
(slot) 

Foment de 
Terrassa 

25 Tastet d’Oficis 
Foment de 
Terrassa 

OCUPACIÓ 

26 Programa YUZZ 
Servei 

d’Innovació i 
Universitats 

HABITATGE     

27 
3x3 de Bàsquet Nocturn 

Festa Major 
 

Servei d’Esports  

28 
Salut i Escola als Centres 

Educatius de la Ciutat 
Servei de Salut  

SALUT 

29 
Promoció de la Salut als 
Centres Educatius de la 

Ciutat 

Servei de Salut  

30 BaumannLab Joventut i Lleure 
Infantil 

31 Bucs d’Assaig 
Joventut i Lleure 

Infantil 

32 Aquí Pots! 
Joventut i Lleure 

Infantil 
33 Terrassa Arts Visuals Servei de Cultura  
34 Club de Lectura Juvenil Servei de Cultura  
35 Filmoteca Jove Servei de Cultura  
36 Cultura Musical Servei de cultura  

CREACIÓ  

ARTISTICA I 

CULTURAL 

37 
Visites i itineraris culturals a 

la ciutat de terrassa 
 

Servei de cultura  

38 Suport a les entitats  
Joventut i Lleure 

Infantil 

39 
Formació de delegats i 

delegades 
Joventut i Lleure 

Infantil 

40 
Espais trobada (Districte 

Jove) 
Joventut i Lleure 

Infantil 
41 Campus Multiesportiu Servei d’Esports  

42 
Plans de Promoció 

Esportiva a Escoles i 
Instituts 

 
Servei d’Esports  

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
 I 

C
U

LT
U

R
A

 

PARTICIPACIÓ 

43 
Suport al Servei de Joventut 

en la Participació en 
Projectes Europeus 

Servei de 
Relacions 
Europees 
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44 Casals d’Estiu Joventut i Lleure 
Infantil 

45 Districte Jove 
Joventut i Lleure 

Infantil 

46 Punt Jove a l’ Institut 
Joventut i Lleure 

Infantil 

47 Esportiu Ca n’Anglada 
Joventut i Lleure 

Infantil 
48 Pla de Barris la Maurina Serveis Socials  

 

ACCIÓ AL 

TERRITORI 

49 Medi Obert 
Serveis Socials i 

Servei de 
Joventut  

50 

Atenció als infants i als 
joves dins el Pla Local 

d’Atenció a les capacitats 
diverses i a l’accessibilitat 

(2017-2021) 

Oficina de 
Capacitats 
diverses  

51 Acollida 
Servei de 
Ciutadania  

52 Convivència en la Diversitat 
Servei de 
Ciutadania  

53 
Activitats de promoció dels 
Drets Humans i la llibertat 

de creences 

Servei de 
Ciutadania  

54 Tallers de sensibilització 
Servei Polítiques 

de Gènere  

55 
Servei d’informació i atenció 

a les dones 
Servei Polítiques 

de Gènere 
56 Atenció Individual Serveis Socials 

 

 

 

 

 

 

COHESIÓ 

SOCIAL 

 

 

 

COHESIÓ I 

DRETS SOCIALS 

57 Desplegament Pacte Dasig 
Regidoria 
LGTBIQ 
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7.3 EIX 1: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

Aquest eix recull totes aquells programes i accions que tenen como a objectiu principal oferir el 

recolzament que els i les joves necessiten per fer front a la presa de decisions en els diferents 

cicles de la seva vida i que poden resultar fonamentals per desenvolupar una trajectòria vital 

adequada. Es tracta doncs, de donar-los l’assessorament i orientació necessaris per garantir 

que a totes aquelles etapes on han de prendre decisions importants, puguin comptar amb un 

suport que reforci la seva autonomia i independència. Dins d’aquest eix destaquen determinats 

àmbits que es consideren prioritaris: formació, treball, emancipació i salut.  
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PROGRAMA FORMACIÓ:  

EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE: SERVEI D’ INFORMACIÓ JUVENIL  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint la informació, 
l’orientació i l’assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions 
puguin comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS: 
 

� Oferir un servei d’informació, assessorament i orientació integral als i les joves de Terrassa, atenent a 
les seves demandes i necessitats, en el seu procés d’autonomia personal, en relació als diferents eixos. 
� Ser un punt de referència a la nostre ciutat en: atenció, informació, assessorament i orientació en temes 
relacionats amb l’emancipació, l’apoderament i en la capacitat d’autonomia dels i les joves de la ciutat, 
d'una forma gratuïta i personalitzada. 
� Propiciar el treball en xarxa amb altres serveis de l’Ajuntament i altres ens o institucions que treballin en 
l’atenció a la joventut. 

DESTINATARIS:  Adolescents i joves entre 12 i 35 anys.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

El Servei d’Informació Juvenil aborda les principals necessitats d’emancipació i autonomia dels i les joves 
de manera integral i global. És una Oficina que inclou diferents serveis especialitzats que ofereixen 
informació, orientació i assessorament personal en els àmbits de la vida quotidiana de la població jove, 
oferint-los un acompanyament en la presa de decisions.  
El servei  pretén doncs, potenciar al màxim l’apoderament de l’usuari/a per fer-lo conscient de les seves 
capacitats i potencialitats, per tal que afronti i assoleixi el seu projecte de vida amb la major qualitat 
possible, incidint en el seu procés de creixement personal i d’adquisició d’autonomia. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

1 tècnic del servei de joventut, 3 orientadors/es juvenils.  

Equipaments 
RECURSOS 

Planta baixa de la Casa Baumann  

Agents implicats 

Altres projectes del Servei de Joventut, Instituts, Servei d’Educació, Foment de 
Terrassa, LGTBIQ, altres serveis de l’ajuntament, agents del territori.  

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunió d’equip setmanal, reunió amb el tècnic quinzenalment, reunions periòdiques 
amb els altres serveis i agents del territori.  
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Indicadors 

� Nombre de consultes realitzades  (mensuals) i disgregades per sexe.  
� Nombre de consultes segons temàtica (formació, ocupació, habitatge, 
associacionisme, salut, mobilitat, participació i altres).  
� Nombre d’activitats del SIJ 
� Nombre persones assistents  a les activitats del SIJ.  
� Nombre dinàmiques i activitats a grups diversos. 
� Nombre de participants en les dinàmiques.  

Metodologia 

AVALUACIÓ 

Registres de participació, registres de consultes, fitxes d’activitats, actes de reunió, 
valoracions alumnat i professorat. 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Xarxes socials, tríptics, difusió des de altres projectes del servei de joventut.   
 



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 49 

 

EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE: LA VÍBRIA INTERCULTURAL  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Crear oportunitats de participació en projectes europeus pels joves.  

� Donar assessorament i oferir tràmits gratuïts a tots els i les joves del territori.  

� Donar assessorament i ajuda a totes les associacions que treballen amb joves.  

� Facilitar l’enviament de joves del territori com a voluntaris europeus, amb Erasmus +.  

� Oferir un servei gratuït i accessible a tothom, connectant les dues línies de treball:local i internacional.  

� Proporcionar formació i fomentar l’ocupabilitat dels i les joves.  

� Proposar opcions als i les joves amb menys oportunitats formatives i laborals.  

� Promoure la igualtat en diversitat, la tolerància i la pau.  

� Facilitar l’aprenentatge d’idiomes.  

DESTINATARIS:  Joves de 13 a 35 anys.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

La Víbria Intercultural té per objectiu promoure experiències de mobilitat internacional, la ciutadania 
europea i el voluntariat local i/o internacional. Aquest projecte assessora a totes les persones joves i 
entitats interessades en mobilitat internacional.  A més a més gestiona i dinamitza els projectes del 
programa Erasmus+: Intercanvis juvenils, Servei de voluntariat europeu i Formacions socials. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

2 persones contractades + la junta directiva, 1 SVE i voluntaris locals. 

Equipaments 
RECURSOS 

Oficina Jove del servei de Joventut i Lleure a la Casa Baumann.  

Agents implicats 

Oficina Jove, Districte Jove, Punt Jove al Institut, etc.  

METODOLOGIA 

Mecanismes de coordinació 
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Reunions de propostes de projectes, assessoraments en els projectes,etc.  

Indicadors 
� Nombre d’assessories. 
� Nombre de participants en estades al estranger.  

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Registre d’assessories, registre de participants en estades a l’estranger, enquestes 
qualitatives 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
Difusió mitjançant xarxes socials (Facebok, Twitter, web) i amb la coordinació amb 
altres serveis propers. 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE: MOSTRA D’ENSENYAMENT 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  
Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  
� Donar a conèixer als i les joves les opcions d’estudis que existeixen a Catalunya, en funció de cada cas. 
� Orientar als i les  joves sobre aquestes opcions existents segons cada cas. 
� Motivar i buscar alternatives per a un sector de joves que no volen seguir estudiant, o que no obtindran 
el Graduat de Secundària. 
� Dinamitzar la informació d’ensenyament. 

DESTINATARIS:   Joves cursant 4 d’ESO.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Es tracta d’una iniciativa organitzada des de el Servei d’Informació Juvenil i el Punt Jove al Institut. Durant 
el mes d’abril, es celebra la Mostra d’ensenyament adreçada a l’alumnat de 4rt d’ESO de tots els centres 
de la ciutat, en horari de matins, i a la resta  de població interessada, en horari de tardes.  
L’objectiu principal de la Mostra és proporcionar informació, assessorament i orientació sobre temes 
d’ensenyament als i les estudiants, com també a les persones que així la requereixin. En aquest espai 
poden trobar informació de tots els estudis i centres de Catalunya pel que fa a ensenyament regulat i un 
ampli ventall de formació no regulada. A més de ser un espai on s’ofereix material editat per les diferents 
universitats i escoles de Formació Professional, les informadores donen tant assessorament individual i 
com també grupal.  

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

1 tècnic del Servei de Joventut, 3 informadors/es juvenils i 3 orientadors/es juvenils.  

Equipaments 
RECURSOS 

Espais de la casa Baumann.  

Agents implicats 

Altres projectes del Servei de Joventut (Districte Jove, esportiu Ca n’Anglada,etc), 
Instituts del municipi, entitats de la ciutat, etc.  

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Pidces es coordinen amb els instituts i treballa prèviament la mostra amb els INS que 
participaran.   

AVALUACIÓ Indicadors 
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� Nombre d’ usuaris i usuàries  per sexe. 
� Nombre de visites  en grup (Instituts , entitats i altres grups). 
� Nombre de visites per lliure.  
� Nombre de visites per lliure al SIJ.  

Metodologia 

Recull de dades d’assistència, valoracions amb els instituts amb un qüestionari 
(professors i alumnes).  

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ Carta per als centres educatius, llistat de distribució de correu ordinari (dels diferents 
centres de secundària, PAME, educadors/es de serveis socials, entitats, ciutadania, 
personal de tutories d’acompanyament, pla d’entorn,etc), roll up a l’entrada, banner a 
les webs, informació a totes les xarxes socials (facebook, twitter...) i  nota premsa.   
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA 

PROGRAMA:  FORMACIÓ 

PROJECTE: EN TRAJECTE 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  
 
Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la 
informació, orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de 
decisions puguin comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 
� Garantir la identificació prioritària de la formació com a factor subjectiu d’ocupabilitat i pas previ al món 
laboral. 

� Evitar la desvinculació dels i de les joves dels camps formatiu i laboral. 

� Afavorir el creixement personal, l'autoconeixement i la recerca de la seva vocació mitjançant el 
desenvolupament d'actituds i competències. 

� Millorar les competències transversals i instrumentals d’aquests joves per a preparar-los per a la 
transició a la vida laboral i adulta. 

� Establir objectius a curt, mitjà i llarg termini, coherents amb la definició d’itineraris, que permetin el 
disseny d’un projecte formatiu- professional individual. 

� Facilitar l’accés a la informació i la descoberta de professions. 

� Possibilitar l’assumpció de responsabilitats i la millora de l’autonomia dels i les joves, com a agents 
protagonistes de la seva trajectòria vital. 

Incidir en millorar la seva autopercepció i autoestima i minvar les frustracions i el sentiment de culpa. 

DESTINATARIS: Joves entre 16 i 20 anys, que tinguin o no superada la ESO i hagin fet un procés de 
desvinculació amb el sistema educatiu. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

“En Trajecte” vol incidir en la millora de l’ocupabilitat subjectiva de cadascun dels i les joves participants al 
projecte. Per tant, complementant altres actuacions adreçades a joves, que actualment estan en 
funcionament al municipi i amb la prevenció com a eix central, el què es pretén és fomentar el retorn al 
sistema educatiu després d'un procés de recerca de vocació, que orientarà als joves cap a la seva 
formació més adient. Els eixos d'actuació clau del projecte són:  
� L'acompanyament individual al llarg de tot el procés.  

� L'enfortiment de les competències bàsiques instrumentals. 

� La millora de l'autoconeixement i la definició del projecte professional. 

� La millora de les competències transversals.  

El projecte "En Trajecte", està adreçat als i les joves que hagin fet un procés de ruptura, bloqueig o 
abandonament del sistema educatiu, mitjançant l'orientació, els  tallers, la formació i l’acompanyament. A 
través de l'autoconeixement i l’adquisició o millora de competències i habilitats es vol (re)construir 
l’itinerari personal, acadèmic i professional d’aquests joves. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

TEMPORITZACIÓ 

Implementació             
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Avaluació             

Humans  

1 Tècnic/a de joventut, 1 coordinador/a del projecte, 1 educador/a social. 

Equipaments 
RECURSOS 

Espai jove situat al Servei de Joventut (a la casa Baumann). 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil, Serveis Socials, Pla de barris, entitats i agents 
socials  de cada territori, altres serveis de l’Ajuntament. 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunions setmanals d’equip, reunions de coordinació entre els diferents agents 
implicats, sistema d’intercanvi d’informació entre els agents implicats, visites espais de 
referència. 

Indicadors AVALUACIÓ 

 AVALUACIÓ DE LA COBERTURA 
� Població objecte i nombre d’usuaris i població de la zona. 

� Anàlisi de la demanda. 

� Perfil de participants segons: sexe, edat, ocupació, procedència, institut de 
procedència, durada desvinculació estudis. 

INDICACORS DE PROCÉS 
� Nombre d’activitats segons tipologia: formatives, lúdiques, culturals i esportives 

� Intervencions realitzades conjuntament amb altres agents de la ciutat: Entitats, 
programes i serveis municipals. 

� Intervencions realitzades conjuntament amb professionals externs. 

� Activitats proposades pels joves. 

� Nombre de participants per pròpia iniciativa. 

� Nombre de tutories realitzades amb cada jove. 

� Nombre de participants derivats d’altres agents. 

� Coordinacions amb altres agents territorials.. 

INDICADORS DE PRODUCTIVITAT 
� Activitats dutes a terme per l’educadora del projecte. 

� Activitats realitzades per personal extern especialitzat. 

� Ràtio de participants atesos (mitjana de participació). 

� Nombre de baixes en relació al nombre d’altes. 

� Nombre de derivacions a d’altres serveis abans de finalitzar el procés. 

AVALUACIÓ DELS RESULTATS 
� Nombre de participants retornats a la formació reglada o no reglada. 

� Assoliment dels objectius plantejats. 

� Grau d’adaptació a les necessitats detectades i a la demanda formulada. 
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� Assistència a les actuacions dutes a terme pels professionals del projecte. 

� Assistència a les actuacions dels professionals externs. 

� Grau d’acompliment de la planificació i dels plans de treball. 

INDICADORS D’IMPACTE 
� Nombre de participants al projecte 

� Repercussió: nombre de matriculacions a estudis. 

� Rendibilitat ciutadana: implicació dels joves a d’altres ofertes formatives, 
associacionisme o d’altres formes de participació. 

� Augment de l’autoestima i canvis en l’autopercepció dels participants. 

� Repercussió social a nivell de mitjans de comunicació. 

� Creació o no d’una opinió pública favorable del projecte. 

� Motivació vers l’aprenentatge. 

Contactes i coordinacions amb altres agents de territori: instituts, Baumann Oficina 
Jove, PIDCES, Garantia Juvenil, Serveis Socials, Foment, PAME, entitats de lleure, 
Districte Jove, altres. 

Metodologia 

Recull i seguiment dels indicadors,  elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i dels 
participants,  observació directa ,entrevistes individuals de seguiment, valoracions 
grupals, coordinació amb els agents implicats. 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
Diferents xarxes socials ( Facebook, twitter), notes de premsa per les activitats 
extraordinàries i  flyer programació. 
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EIX: AUTONOMIA I EMANCIPACIÓ 

PROGRAMA:  FORMACIÓ 

PROJECTE:   PLA DE FORMACIÓ EN EL LLEURE  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  
 
Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal.  

OBJECTIUS OPERATIUS:  
 
� Coordinar el Pla de Formació en el Lleure programant cursos de formació especialitzada i continuada 
per monitors/ores i directors/ores.  
� Facilitar l’accés a les titulacions exigides per la Generalitat de Catalunya per dur a terme activitats de 
lleure amb menors de 18 anys, tant a monitors/ores voluntaris/es com a qualsevol persona que vulgui 
treballar en l’àmbit de la infància i l’adolescència i precisi d’aquesta formació. 
� Contribuir, a través del programa de beques,  a que els joves puguin accedir a una formació de qualitat  
en l’àmbit del lleure educatiu.  

� Afavorir  la participació fomentant el voluntariat en les entitats de lleure i la professionalització dels joves 
del sector i contribuir a millorar l’ocupació juvenil i l’emancipació.  

DESTINATARIS:   

� Joves monitors/ores voluntaris de les entitats de lleure infantil i juvenil de Terrassa de 18 a 35 anys  

� Persones interessades en obtenir la formació per dur a terme activitats amb menors de 18 anys. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

El Pla de Formació en el Lleure són un conjunt d’accions formatives destinades als i les joves vinculats a 
les entitats de lleure de la ciutat. S’estructura en cursos anuals de monitors/es,  cursos bianuals de 
directors/es i tallers i jornades tècniques per a monitors/es d’entitats de lleure. Permeten una formació 
contínua especialitzada, alhora que faciliten l’intercanvi de recursos i el reciclatge personal dels 
participants.  

La formació permet l’obtenció de les titulacions oficials necessàries per dur a terme les activitats de lleure 
educatiu amb infants i joves, segons la normativa de la Generalitat de Catalunya (Decret 267/2016, de 5 
de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys),  contribuint al 
foment de l’ocupació, l’emprenedoria i l’emancipació dels i les joves. 

El Servei de Joventut i Lleure Infantil facilita l’accés a la formació a través del programa de beques 
destinades a cobrir el 50% del cost de les formacions. Les beques s'atorguen un cop els i les joves 
acrediten disposar de la titulació oficial requerida. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans RECURSOS 
El Pla de Formació està organitzat i coordinat pel Servei de Joventut i Lleure Infantil i 
les escoles de formació en el lleure: Aula d’Esplai del Vallès, Escola Lliure el Sol, 
Fundació Pere Tarrés i Creu Roja. 
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Equipaments 

Equipaments municipals propis del Servei de Joventut i Lleure Infantil 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil, escoles de formació homologades per la 
Generalitat de Catalunya i Creu Roja de Terrassa. 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunions periòdiques de coordinació amb els agents implicats per a dissenyar, 
implementar i avaluar el Pla de Formació en el Lleure. 

Indicadors 

� Nombre de formacions programades anualment en el marc del Pla de Formació en 
el Lleure. 

� Nombre de participants a les formacions del Pla de Formació en el Lleure. 

� Nombre d’entitats participants de les activitats del Pla de Formació en el Lleure. 

� Nombre de beques concedides anualment. 

� Nombre de joves becats que han realitzat la formació dins del Pla de Formació en e 
l Lleure de Terrassa. 

Metodologia 

AVALUACIÓ 

� Recull i seguiment dels indicadors. 

� Observació directa. 

� Enquesta de valoració del contingut als participants. 

� Coordinació  i valoració amb les escoles de formació. 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 

� Publicació de l’oferta formativa a la web del Servei de Joventut i Lleure Infantil. 

� Publicació de l’oferta formativa al roll-up situat a l’entrada de la seu del Servei de 
Joventut i Lleure Infantil. 

� Tramesa de correus electrònics a les entitats de lleure educatiu informant dels 
calendaris i dates d’inscripcions de els formacions. 

� Comunicació dels calendaris a les reunions de coordinació de casals. 

� Edició i tramesa de flyers a diversos serveis municipals i educatius on hi participen 
joves potencialment interessats . 

� Premsa escrita, notes de premsa. 

� Xarxes socials: pàgina web, extranet, correu electrònic, facebook. 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  
 
PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE: ERASMUS + 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’EDUCACIÓ 

OBJECTIU GENERAL: 

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

El Consell de la Formació professional promou la mobilitat europea de l’alumnat i persones graduades en 
la formació professional de Terrassa. 

� Coordinació de totes les entitats implicades en el Consorci de Mobilitat (Cambra de Comerç, Instituts i 
Servei d’Educació) 

� Elaboració i difusió de les bases i selecció dels participants 

� Difusió de les beques mitjançant Taller Mou-te per Europa 

� Dinamització del Grup de Treball de la Mobilitat Internacional 

� La Cambra de Comerç, com a entitat sol·licitant i gestora de la subvenció europea, s’encarrega de 
cerca l’empresa d’acollida i gestionar les estades. 

� Els centres educatius membres del Consorci participen en la sensibilització i motivació de l’alumnat dels 
seus centres 

DESTINATARIS:    

Joves majors de 18 anys que estiguin estudiant l’últim curs d’un CFGM o CFGS als Instituts que 
conformen el Consorci de Mobilitat de Terrassa. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Difondre i seleccionar els participants per les beques ERASMUS+, pel projecte amb subvenció aprovada a 
la Cambra de Comerç de Terrassa, en col·laboració amb els centres educatius de FP i grup de Treball de 
Mobilitat Internacional.  

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny 
 

           

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Una Tècnica d’educació, nou coordinadors de Mobilitat Internacional dels Instituts, tres 
Tècniques de la Cambra de Comerç 

Equipaments 
RECURSOS 

Sala de reunions PAME, Aula de l’Escola d’adults La Llar, Sales de reunions de la 
Cambra de Comerç  

Agents implicats METODOLOGIA 

Consell de l’FP de Terrassa, Cambra de Comerç, Instituts de Terrassa 
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Mecanismes de coordinació 

Reunions del Grup de Treball de la Mobilitat Internacional, Reunions amb la Cambra 
de Comerç, Reunió del Tribunal de selecció 

Indicadors 

Nombre de beques adjudicades, report dels joves que han participat en les mobilitats 

Al 2016 la Cambra de Comerç de Terrassa ha realitzat un estudi d’impacte de les 
beques realitzades a demanda del Consell de la Formació Professional de Terrassa 

Metodologia AVALUACIÓ 

Els joves  editen un vídeo resum on expliquen la seva experiència i fan un balanç dels 
aprenentatges adquirits 

D’altra banda, es fa un seguiment de totes les estades via correu electrònic o trucades 
telefòniques. 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
Correus electrònics, reunions del Grup de Treball, reunions de coordinacions 
específiques amb la Cambra de Comerç, trucades, etc 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA:  FORMACIÓ 

PROJECTE:  PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI). DEPARTAMENT ENSENYAMENT 
GENERALITAT DE CATALUNYA- AJUNTAMENT DE TERRASSA 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’EDUCACIÓ 

OBJECTIU GENERAL:  
 
Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, orientació i 
assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar amb un recolzament 
que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

Fomentar la reincorporació al sistema educatiu reglat i dotar d’un primer nivell de formació professional 
que faciliti l’entrada del jovent al món laboral. 

DESTINATARIS:  Joves de 16 a 21 anys que no hagin assolit el Graduat en l’ESO. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

1000 hores de formació general i professional distribuïdes en tres trimestres. El darrer trimestre, entre 
d’altres aprenentatges, es realitza formació pràctica en centres de treballs reals. S’imparteix formació 
professionalitzadora  en auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració i en auxiliar en treballs  de 
fusteria i instal·lació de mobles. 

2016-2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

2 Tècnics en educació--- 1mestre de l’Ajuntament de Terrassa; 1 Psicopedagoga Dep. 
Ensenyament de la Generalitat 

Equipaments 
RECURSOS 

 Aules i Taller de l’Escola d’Art Municipal; Espais de l’Hospital de St. Llàtzer i de 
l’Hospital de Terrassa 

Agents implicats 

Ajuntament de Terrassa / Dep. Ense. Generalitat de Catalunya/ Gremi de la fusta de 
Terrassa/ISS services/ Escola Municipal d’Art 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Existeix coordinació regular amb el servei de PFi-PTT del Dep. Ense/ Servei d’FP de 
l’Ajuntament i amb les empreses implicades directament amb la formació 
professionalitzadora. 

Indicadors AVALUACIÓ 

Existeix un currículum formatiu del Dep. Ensenyament, el qual s’ajusta, a través de la 
programació al grup de joves que s’atén. L’avaluació és continua però  periòdicament 
l’alumnat  també  realitza treballs i controls amb qualificació. En finalitzar cada 
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trimestre, hi ha l’avaluació trimestral.  

Metodologia 

En el període de FCT, l’avaluació, es realitza a través del seguiment setmanal del pla 
de treball  per part del tutor amb l’alumne i l’empresa acollidora. A més a més  hi ha 
una avaluació global, amb qualificació, efectuada conjuntament amb l’empresa 
col·laboradora 

Canals/ Estratègia  
COMUNICACIÓ 

Via e-mail, telèfon fix i telèfon mòbil 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA:  FORMACIÓ 

PROJECTE:  JORNADES D’ORIENTACIÓ EN FORMACIÓ PROFESSIONAL I ESTUDIS 
UNIVERSITARIS. 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’EDUCACIÓ 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

Orientar i assessorar els i les joves de terrassa sobre les diferents opcions formatives. 

DESTINATARIS: Joves estudiants de secundària i Batxillerat.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 

Jornada d’orientació on participa l’alumnat d’ESO i Batxillerat dels centres educatius de la ciutat. 
S’organitza en forma de xerrades sobre els diferents estudis i professions, realitzades moltes d’elles per 
professionals i/o professorat universitari i/o de Cicles Formatius. Hi participen universitats, organitzacions 
empresarials, empreses i professionals de reconegut prestigi. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Les dues Jornades estan organitzades pel Servei de promoció i innovació educativa 
amb la col·laboració del consell de la FP. La tècnica d’orientació es qui desenvolupa  el 
programa i el dia de les jornades som tots  els tècnics d’ambdós serveis.  

Equipaments 

RECURSOS 

Vapor universitari (sala d’actes, diferents aules i l’escola d’art) 

Agents implicats 

Universitats del territori, els centres  de formació professional de Terrassa i rodalies, els 
gremis professionals, el consell de la formació professional de Terrassa. 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Els dos serveis implicats estem junts, reunions prèvies, consensuar criteris. ... La 
coordinació amb centres, gremis i universitats és via  e-mail i telefònica. 

Indicadors AVALUACIÓ 
� Centres participants  
� Nombre de xerrades de la jornada  
� Alumnes participants  a la jornades (jornada FP i jornada de Graus)  
� Alumnes assistents a cada xerrada   
� Mitja de xerrades per alumne  
� Nombre de ponents i centres col·laboradors  
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Metodologia 

 

� Durant la jornada els alumnes i els professors omplen una enquesta  on valoren el 
contingut, el ponent i propostes de millora. 
� Reunió dels dos equips de promoció i FP per valorar tota la jornada amb propostes 
de futur 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ Els centres participants ja s’han inscrit a principis de curs mitjançant la GUIA on line.   

Es convoca als mitjants pel seguiment de la Jornada. 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE:  LA MALETA DE LES FAMÍLIES   

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’EDUCACIÓ  

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Completar la tasca d’orientació que ja es realitza en el centre docent. 

� Facilitar eines i recursos que permetin acompanyar als joves en el procés de tria d’itinerari educatiu en 
la transició cap als estudis després de l’ESO. 

� Contribuir a la reducció de l’abandonament escolar prematur en el 1er any de l’educació post- 
obligatòria. 

� Fomentar el paper cabdal de les famílies en l’acompanyament als seus fills i filles en les transicions 
educatives. 

DESTINATARIS:  F amílies d’alumnes de 4rt d’ESO en risc d’abandonament escolar prematur. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Projecte adreçat per oferir orientació acadèmica en els instituts públics que no formen part del programa 
TA. Es tracta d’orientar a les famílies perquè facin aquest acompanyament als seus fills i filles. 

Primerament es realitza una xerrada d’orientació “Orienta’t en Família”  amb una convocatòria oberta a 
totes les famílies amb alumnat a segon cicle d’ESO, Batxillerat i CFGM (si s’escau). Aquesta xerrada 
també està adreçada als instituts públics que no formin part del projecte i des del Servei d’Educació també 
s’ofereix a la resta de la ciutadania a través de la “Guia d’activitats per a pares i mares”. 
 
Posteriorment, i únicament adreçat als centres que formen part del projecte, es realitza un taller (orientat 
cap als perfils de famílies que puguin obtenir el màxim aprofitament d’aquestes  activitats) i finalment es 
realitzen unes tutories personalitzades a alguns dels joves que formen part del projecte. Sobre aquesta 
base, la selecció de les famílies es farà conjuntament a mb els centres. 

La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 7 municipis de la demarcació de Barcelona 
(Castelldefels, Granollers, Mataró, Sabadell, Terrassa, Vic i Vilafranca del Penedès) i amb el suport 
d’Educaweb. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Tècnics de la Diputació de Barcelona, Tècnica del Servei d’Educació, un referent per 
cada centre participant i EDUCAWEB 

Equipaments 
RECURSOS 

Instal·lacions municipals (Biblioteques o Centres Cívics) i els centres docents 
participants. 
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Agents implicats 

Tècnics de la Diputació de Barcelona, tècnica del Servei d’Educació, INS Can Roca, 
INS Torre del Palau, INS Terrassa, INS Mont Perdut i Educaweb. 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

El Servei d’Educació compleix les funcions de nexe entre els diferents agents 
implicats. Es realitzen comunicacions a través de mitjans telemàtics  (correu electrònic, 
trucades telefòniques...) i coordinacions presencials. 

Indicadors 

Al finalitzar cada fase del programa (xerrada, taller i entrevistes) es facilita un 
qüestionari perquè sigui emplenat amb la valoració personal dels assistents. 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Al finalitzar el curs acadèmic, la Diputació demana als referents dels instituts que 
formalitzin uns qüestionaris telemàtics. 

Amb les dades recopilades, s’elabora un resum personalitzat per cada un dels centres 
educatius participants i un amb els resultats generals i global de les actuacions 
realitzades. 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ Al finalitzar cada convocatòria (curs acadèmic) la Diputació de Barcelona demana la 
confirmació envers la continuïtat del municipi dins del projecte i alhora, el Servei 
d’Educació també demana la confirmació als instituts participants. 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  
 
PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE:  TUTORIES D’ACOMPANYAMENT   

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, SERVEI DE JOVENTUT I FOMENT 
DE TERRASSA.  

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Conèixer la realitat de la població estudiant de Terrassa. 

� Afavorir l’accés dels i les joves de la ciutat a la formació en tots els nivells educatius.  

� Donar a conèixer els recursos formatius que te la ciutat. 

DESTINATARIS: Joves estudiants de 4t curs d’ESO. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

El programa de Tutories d’Acompanyament es porta a terme actualment a 6 instituts públics de la ciutat, i 
s’adreça als estudiants de 4t d’ESO, independentment dels seus resultats acadèmics o del recorregut 
(formatiu o laboral) que aquests triïn. El programa comprèn un marc d’actuacions d’acompanyament al 
jove transversal i integrat, que permet coordinar diferents accions, serveis municipals i altres institucions. 
El programa té dues fases, el primer any es fan una sèrie d’activitats a dins l’aula, per tal de presentar-li 
el grup de tècnics i els serveis municipals implicats en el programa. Al mateix temps es facilitem diverses 
eines que han de facilitar la tasca d’orientació dels tutors/es d’aquests alumnes de 4t d’ESO. 
Durant el segon any es fa un seguiment individualitzat de cada jove. Cadascun d’ells té unes necessitats 
d’orientació i suport diferents segons el seu projecte de vida. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans  

Grup de treball tècnic a cada institut: tècnica d’ocupació,  d’educació, de joventut i 
educadora social, juntament amb el professional referent de cada institut (orientador i/o 
coordinador de 4t d’ESO) 

Equipaments 
RECURSOS 

Les diferents accions es desenvolupen dins les aules de 4t d’ESO, aules polivalents o 
biblioteca del mateix institut, sala d’actes de Foment la corresponent xerrada 
d’orientació, . 

Agents implicats 

Professionals de l’àrea tècnica de Joventut, Serveis Socials, Ocupació i, Educació i els 
instituts implicats dins el projecte.  

METODOLOGIA 

Mecanismes de coordinació 
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Els grups de treball es reuneixen tres cops l’any per programar les accions a fer amb 
els joves i coordinar els seguiments i acompanyaments amb els joves assignats de 
cada tutor/a. 

Accions realitzades a l’aula : Dinàmica de recursos, i Tria el teu camí,  i xerrada 
d’orientació realitzada a Foment.  

Indicadors 

Tenim un dispositiu web que utilitzem tots els tutors /res d’acompanyament, el qual ens 
indica  el número d’alumnes que segueixen estudiant, o busquen formació,  o altres 
estudis, o han causat baixa a l’escola,.....  en cada fase del projecte. 

Informació de les tutories fetes al llarg de seguiment. 

Metodologia 

AVALUACIÓ 

Informació en format  llistats valorats en les reunions de grup de treball de cada institut 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Web, Facebook, díptics, reunions tècniques, trucades,... 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA: FORMACIÓ  

PROJECTE:  ESPAI DE RECERCA LÍNIA B JOVES 

SERVEI QUE LIDERA: FOMENT DE TERRASSA 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:   

� Promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar a la persona demandant 
d’ocupació per un rellançament a la vida activa.  

� Posada en contacte dels participants en l’espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de 
treball adequat al seu objectiu professional.  

DESTINATARIS:  Joves de 16 a 29 anys, en situació de desocupació, inscrits al SOC i la garantia juvenil.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

L’actuació consisteix en una recerca intensiva de feina en vuit sessions amb l’assessorament tècnic.  

ANUAL  gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

2 persones tècniques 

Equipaments 
RECURSOS 

Aula de recerca activa amb recursos informàtics  

Agents implicats 

Servei d’ocupació de l’Ajuntament de Terrassa i el Servei d’ocupació de Catalunya 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunions amb el SOC i internes amb equip del servei d’ocupació Ajuntament Terrassa 

Indicadors 

Aquells marcats pel projecte segons ordre i els propis del servei  

Metodologia AVALUACIÓ 

Espai de recerca lliure guiada per una persona assessora especialitzada en la matèria 
amb l’objectiu d’agilitzar la incorporació de la persona al mercat de treball. Es combina 
l’actuació grupal de competències d’accés a l’ocupació amb l’atenció individual. 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Les pròpies del Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA 

PROGRAMA:  FORMACIÓ  

PROJECTE:  Campanyes: “Voluntariat per la llengua” i “I tu, jugues en català?” 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA  

OBJECTIU GENERAL:   
Acompanyar els i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
l’orientació i l’assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions 
puguin comptar amb un suport  que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Afavorir la pràctica de la conversa en català, més enllà de les aules, en contextos variats i reals, 
concretament entre la població juvenil. 

� Impulsar el joc en català i la difusió de jocs i joguines en català.  
 

DESTINATARIS: en principi, les campanyes s’adrecen a la població en general; com a objectiu específic, 
ens plantegem arribar als joves entre 18 i 29 anys i a infants en el cas dels jocs. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Voluntariat per la llengua. Organització de parelles lingüístiques entre una persona que és parlant expert 
(voluntari) i una persona que vol millorar lla seva competència en català (aprenent).  Es formen parelles 
segons possibilitats horàries, afinitats, interessos. Cal buscar voluntaris (normalment, hi ha més nombre 
d’aprenents) i contactar amb establiments i associacions col·laboradors, que es comprometin a atendre 
les parelles en català, encara que els costi una mica parlar-lo. Les parelles es comprometen a fer 1 hora 
de conversa a la setmana (mínim) durant 10 setmanes.  

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Voluntaris i aprenents. Associacions. Botigues adherides a la campanya 

Equipaments 
RECURSOS 

Entitats, comerços 

Agents implicats 

Voluntaris i aprenents. Associacions. Botigues adherides a la campanya. Es pretén 
implicar els punts d’informació juvenil de la ciutat per fer-ne difusió. 

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Contactes amb els voluntaris i els comerços al llarg de tot l’any per a fer-ne seguiment 

Indicadors AVALUACIÓ 

Nombre de parelles, nombre d’aprenents, nombre de voluntaris, nombre 
d’establiments i nombre d’entitats 
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Metodologia 

 Trobades en grup en la formació de parelles i en finalitzar cada edició (2 a l’any) 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
Pòsters, tríptics, presencialment a les aules, punts d’informació a les entitats, als 
comerços, web del CNL i Facebook 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:   

Terregada, setmana del joc en català . Durant una setmana del mes de maig s’organitzen diverses 
activitats relacionades amb el joc de taula, jocs amb noves tecnologies (videojocs), sempre amb la 
característica que han de ser jocs en català. Finalment, el dia de la Terregada s’organitza una gran 
Jornada del Joc en Català: es posa a disposició del públic jocs i joguines; es fa jugar els assistents 
gràcies a la dinamització d’associacions com ara Stas Tarat. Es promouen activitats de joc en grups.. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Tècnics i personal del CNL. Associacions. Botigues adherides a la campanya 
(Landròmina i Abacus) i grup de joves Stas Tarat 

Equipaments 

A la plaça del Vapor Ventalló, a alguns establiments col·laboradors, al Centre 
Excursionista i al CNL 

Econòmics 

RECURSOS 

Materials de difusió 

Agents implicats 

CNL, entitats (Òmnium, Plataforma per la llengua, CET...) Botigues adherides a la 
campanya 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

S’organitzen reunions preparatòries amb els agents implicats. Es contacta amb 
creadors de jocs i s’ajuda a difondre la seva feina 

Indicadors 

Nombre de participants a l’activitat 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Reunió de valoració després de la jornada  

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ Pòsters, fulls informatius, presencialment a les aules, punts d’informació a les entitats, 
als comerços, web del CNL i Facebook del CNL i de les botigues i canals de difusió 
dels mateixos participants 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

La nit del joc . Organització d’una nit per jugar a jocs de taula, jocs de rol, un dia a la setmana, al Centre 
Excursionista de Terrassa. Cada dijous, a les 21.30 h es presenten jocs; és una activitat dinamitzada per 
Landròmina i oberta a tothom. S’ha iniciat l’octubre del 2016 i se’n preveu un creixement important. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Equip de Landròmina, dinamitzadora del CNL i personal del CET 

Equipaments 

Local del Centre Excursionista de Terrassa 

Econòmics 

RECURSOS 

Jocs cedits pel CNL i Landròmina i pels mateixos participants 

Agents implicats 

Servei Local de Català de Terrassa, la botiga Landròmina i el Centre Excursionista de 
Terrassa 

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Realització de reunions  mensuals 

Indicadors 

Nombre de participants 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Realització de reunions de valoració mensuals 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
Cartells, Facebooks del CNL, del CET i de Landròmina, web del CNL, c/e a l’alumnat i 
butlletí digital setmanal del CET 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE: FOMENTAR EL VOLUNTARIAT EN PROJECTES SOLIDARIS A ALTRES PAÏSOS 
(Cooperació internacional) 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE SOLIDARITAT  

OBJECTIU GENERAL: 
 

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la 
informació, orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de 
decisions puguin comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  
� Desenvolupar accions educatives generadores de consciència ciutadana i capital social vinculades 

a la cooperació internacional. 

� Possibilitar el reconeixement social a les accions i projectes de cooperació internacional que es 

desenvolupen a la ciutat, fent especial atenció a les que impliquen joves. 

� Possibilitar espais i vies de comunicació entre el organismes i entitats que treballen dins de l’àmbit 

de la cooperació internacional i els i les joves de la ciutat 

� Facilitar espais de trobada i diàleg per afavorir la sensibilització i la cooperació en matèria de 

cooperació internacional 

� Promoure la Educació per al Desenvolupament com a línia educativa i de sensibilització entre la 

ciutadania i les entitats de la ciutat 

DESTINATARIS: Joves de la ciutat, entitats de cooperació internacional i altres organismes i entitats. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Es un eix de treball transversal que impregna la globalitat de l’actuació municipal i local en matèria de 
Cooperació Internacional. Es tracta de fomentar la implicació dels i de les joves de la ciutat en projectes 
de solidaritat amb altres països, ja sigui a partir de la seva implicació en entitats de cooperació existents o 
en la creació de nous projectes.  

També s’afavoreix la implicació de col·lectius o persones joves a títol individual en accions de 
sensibilització i de Educació per al Desenvolupament, ja sigui com a promotors o com a usuaris o 
espectadors. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans  

1 tècnic del servei.  

Equipaments 
RECURSOS 

Unitat de solidaritat i cooperació internacional.  
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Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Coordinacions, si cal, amb el Servei de Joventut.  

Indicadors 

� Nombre de joves sol·licitants d’informació.  

� Nombre de joves participants en projectes de cooperació internacional.   

Metodologia 

AVALUACIÓ 

Recull de dades.  

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Programació dels projectes a nivell de ciutat.  
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA 

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE: AULA D’AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI INNOVACIÓ I UNIVERSITATS  

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

Donar suport acadèmic als i les joves de Terrassa mitjançant recursos especialitzats. 

DESTINATARIS : Joves estudiants de batxillerat tecnològic i CFGS  dels centres educatius de secundària.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Aquests serveis van adreçats a alumnes de batxillerat tecnològic i CFGS. Porten a terme el treball de recerca 
amb el suport i formació de professorat universitari i amb material aportat per l’Ajuntament. Aquest projecte té 
com a objectiu general apropar la tecnologia dels àmbits de l'automatització i de la robòtica als estudiants a 
través de projectes d’automatització industrial i de Robòtica. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació   2018 2018         

Humans 

1 tècnic del servei – 3 professors UPC  

Equipaments 
RECURSOS 

Laboratori d’Automatització UPC 

Agents implicats 

Centres secundària, Escola Superior d’Enginyeries Industrials, Aeroespacials i 
Audiovisuals de Terrassa 

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Reunions preparatòries,  seguiment per correu electrònic.  

Indicadors 

� Nombre d’alumnes participants  

� Nombre de centres participants  

� Grau de satisfacció 

Metodologia 

AVALUACIÓ 

Recollida de dades a través d’enquestes de valoració del projecte 
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COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia  

 

Informació del projecte per correu electrònic a tots els centres de la ciutat. Exposició dels 
treballs realitzats durant el curs al Mercat de Tecnologia (organitzat per la UPC Universitat 
Politècnica de Catalunya, per l’ICE-CFS i l’EPS de la Universitat de Lleida i per l’EPS de la 
Universitat de Vic, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya). 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA 

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE: ESTUDI PROJECTE CAMPUS D’ESTIU 2017 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’INNOVACIÓ I UNIVERSITATS  

OBJECTIUS GENERALS:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

Apropar l’oferta formativa superior del Campus Terrassa als joves amb activitats lúdiques que fomentin la 
realització d’estudis universitaris.  

DESTINATARIS: Joves entre 13-17 anys. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

Disseny d’un campus d’estiu per a joves al Campus Terrassa. S’elaborarà el projecte d'un campus d'estiu 
de ciutat on els alumnes de secundària puguin dur a terme activitats a les diferents escoles universitàries 
per tal que coneguin les diferents opcions existents. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació      2018 2018      
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

1 tècnic del servei  

Equipaments 
RECURSOS 

Escoles Universitàries del Campus Terrassa 

Agents implicats 

Centres secundària, escoles universitàries del Campus Terrassa i altres agents 
ciutadans.  

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Es determinaran a la fase de disseny 

Indicadors 

Es determinaran a la fase de disseny 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Es determinaran a la fase de disseny 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Es determinaran a la fase de disseny 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA 

PROGRAMA:  FORMACIÓ  

PROJECTE: MOSTRA DEL CONEIXEMENT 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’INNOVACIÓ I UNIVERSITATS  
OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions 
puguin comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  
Acostar la informació relativa a la formació universitària i el coneixement als entorns on es troben els i 
les joves. 

DESTINATARIS: Joves estudiants d’ESO, batxillerat i CFGS 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Programa de difusió del coneixement de qualsevol tipus 
i apropament del campus universitari adreçat a alumnes de secundària i batxillerat. Organització de 
conferències i altres activitats per apropar el coneixement, principalment el generat al Campus Terrassa, 
als joves.  

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

1 tècnic  

Equipaments 
RECURSOS 

Es gestiona la cessió d’espais de les escoles universitàries de Campus on portar a 
terme les activitats 

Agents implicats 

Centres de secundària, escoles universitàries i agents/entitats culturals 

Mecanismes de coordinació METODOLOGIA 

Tramesa per correu electrònic de la proposta d’activitats per al curs escolar. Els 
centres fan les demandes i el servei s’encarrega d’organitzar-les. Totes les gestions es 
fan per correu electrònic  

Indicadors 
� Nombre d’activitats, assistents  i centres participants 
� Grau de satisfacció del professorat  

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Enquestes de valoració de les activitats  

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
� Difusió per correu electrònic del programa i  la proposta d’activitats als centres de 
secundària.  Difusió twitter servei. 
� Informació a la web del servei i les demandes es tramiten a través de la Seu 
Electrònica.  
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PROGRAMA OCUPACIÓ  

EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA: OCUPACIÓ 

PROJECTE: GARANTIA JUVENIL  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  
� Reduir l’atur juvenil i escorçar els períodes d’inactivitat. 
� Incrementar la formació i experiència professional entre els joves.  
� Prevenir la exclusió social entre els joves. 
� Encoratjar a participació de la gent jove en la societat.  
� Ajudar al creixement, independència i gestió del futur personal i professional entre els joves. 
� Trobar un lloc de treball en el mercat laboral. 

DESTINATARIS:  Joves entre 16 i 29 anys inclosos. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

La Garantia Juvenil és una iniciativa en l'àmbit europeu per reduir l'atur juvenil i facilitar als i les joves 
l'accés al mercat laboral. El programa té per objectiu que els joves puguin rebre una oferta de feina, de 
formació continuada o un període de pràctiques, després de finalitzar l'educació formal o quedar-se en 
situació d'atur. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

2 impulsores de la Garantia Juvenil.  

Equipaments 
RECURSOS 

Al servei d’Informació Juvenil a la Casa Baumann.  

Agents implicats 

Altres projectes del Servei de Joventut, altres serveis de l’Ajuntament de Terrassa 
(Foment de Terrassa, Educació,Serveis Socials, etc), SOC, Consell Comarcal, Instituts 
i escoles d’adults del municipi, entitats socials (Creu Roja, Fupar,etc), esplais,etc.  

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Reunions de coordinació, trobades entres serveis, correus electrònics, trucades 
telefòniques.  

Indicadors AVALUACIÓ 

� Nombre de joves atesos.  
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� Nombre de joves inscrits.  

� Nombre de joves vinculats algun projecte.  

� Nombre d’insercions.  

� Nombre de sessions informatives.  

� Nombre de participacions en grups de treball.  

Metodologia 

� Base de dades interna.  

� Registre d’Informació Juvenil de l’Agencia Catalana de la Joventut.  

� Registre de la Garantía Juvenil del Ministeri de Treball i Seguretat Social.  

� Aplicatiu del SOC (Galileu).  

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
Xarxes socials, premsa, xarxa amb altres projectes i serveis del municipi, cartells 
informatius, sessions informatives per districte.  
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA:  OCUPACIÓ 

PROJECTE: ESPAI IMPULS- DISTRICTE JOVE  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  
 
Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 
� Evitar la desvinculació dels i de les joves dels camps formatiu i laboral, un cop finalitzada l’etapa 
educativa obligatòria. 
� Afavorir el creixement personal, l’autoconeixement i la recerca de la vocació dels i de les joves 
mitjançant el desenvolupament d’actituds i competències. 
� Millorar les competències transversals i instrumentals dels i de les joves per a preparar-los per a la 
transició a la vida laboral i adulta. 
� Aconseguir que els i les joves descobreixin la pròpia vocació com a aproximació a la idea de professió. 
� Possibilitar l’assumpció de responsabilitats i la millora de l’autonomia dels i de les joves com a agents 
protagonistes de la seva trajectòria vital. 

DESTINATARIS:  Joves a partir dels 16 anys.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Motivar i ajudar als i les joves, que ho requereixin, a trobar una possible sortida laboral i formativa, 
millorant la seva ocupabilitat i el seu posicionament personal i vital.  
Aquest recurs s’ofereix a nivell de ciutat, i es duu a terme en tots els espais de Districte Jove. Es tracte d’ 
un espai on els i les joves poden apropar-se a fer consultes i/o demandes de caràcter personal, social, 
formatiu, laboral, del àrea de la salut i/o fins i tot, consultes legals o jurídiques. L’educador o educadora 
orientarà i acompanyarà en aquest procés, i si cal,derivarà a el o la jove al recurs més adient a les seves 
necessitats. 
En els diferents espais els i les joves comptaran amb ordinadors i xarxa a Internet (per poder realitzar 
consulta de pàgines web, elaboració de currículum o carta de presentació, inscripció a diferents 
plataformes ocupacionals,etc).   

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

1 Tècnic/a de joventut, 1 coordinador/a del projecte, 8 educadors i educadores socials.  

Equipaments 
RECURSOS 

5 espais joves 

Agents implicats METODOLOGIA 

Servei de Joventut i Lleure Infantil, Serveis Socials, Instituts, Servei Informació Juvenil, 
entitats i agents socials  de cada territori, altres serveis de l’Ajuntament.  
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Mecanismes de coordinació 

Reunions setmanals d’equip, reunions de coordinació entre els diferents agents 
implicats, sistema d’intercanvi d’informació entre els agents implicats, visites espais de 
referència.  

Indicadors 

Nombre de participants totals (classificats en participants inscrits i no inscrits)  

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i 
participants. 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
Diferents xarxes socials ( Facebook, twitter), notes de premsa per les activitats 
extraordinàries i  flayer programació.  
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA: OCUPACIÓ 

PROJECTE: JORNADES DE TERRASSA COOPERATIVA 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’EMPRENEDORIA  

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Promoure i difondre la economia social al territori.  

� Informar, fomentar i mostrar els avantatges i potencialitats de l’economia social.  

DESTINATARIS:  Dirigides a diferents públics i/o grups d'interès. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Cooperar i col·laborar són valors que milloren la nostra vida diària. Aquests valors formen part i 
identifiquen els projectes i iniciatives que es volen mostrar i promoure des del programa Terrassa 
Cooperativa. Des del Servei d'Emprenedoria i Economia Social, conjuntament amb les cooperatives, 
associacions, fundacions i diferents iniciatives d'economia social de la ciutat, realitzen unes jornades on 
es proposen un seguit d'activitats,  que serveixen per informar, fomentar i mostrar els avantatges i 
potencialitats d'aquestes formes d'activitat econòmica que aporten valor econòmic i social a la ciutat. Les 
activitats es realitzen en diferents espais municipals de la ciutat. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

1 tècnica  i 1 persona externa de suport (l’empresa externa també ajuda en 
l’organització de les jornades, no només aportant aquesta persona de recolzament).   

Equipaments 

RECURSOS 

Diferents punts de la ciutat (casals cívics, instituts, escoles, radio,etc).  

Agents implicats 

Cooperatives, fundacions, associacions, centres especials de treball, societats 
laborals, entitats relacionades am l’economia social (Federació Cooperativa de Treball 
de Catalunya i Xarxa d’Economia Social i Solidaria de Terrassa).   

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

2 reunions de coordinació i correus electrònics.  

Indicadors AVALUACIÓ 

� Nombre d’assistents  

� Edats  
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� Sexe  

� Grau satisfacció  

Metodologia 

 
� Recull de dades  i enregistrament en les bases internes. 

� Qüestionari de valoració a les entitats i persones participants.  

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Radio, televisió, diari, pàgina web de l’ajuntament,  tríptics i cartells.  
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA:  OCUPACIÓ 

PROJECTE:  TALLERS D’EMPRENEDORIA PER ALS I LES JOVES  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’EMPRENEDORIA 

OBJECTIU GENERAL:  
 
Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  
 
Apropar l'emprenedoria i l'economia social des de totes les seves vessants als joves. 

DESTINATARIS: Població jove en general (interessada en aquesta temàtica).  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
 
Es tracta d’apropar l’emprenedoria i l’economia social als i les joves mitjançant la realització de tallers. 
Aquests tallers estan adaptats al col·lectiu al que vagi dirigit, al projecte des d’ on es faci la demanda, als 
objectius que es vulguin aconseguir,etc. Actualment els tallers versen sobre: 
� Economia social 
� Habilitats per emprendre un projecte. 
� Com desenvolupar idees, i passar de les idees al projecte. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

1 tècnica  

Equipaments 
RECURSOS 

Sala d’actes Vapor Gran o altres espais dels equipaments cívics.  

Agents implicats 

Tots els serveis de l’ajuntament interessats en economia social.   

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Coordinacions amb els serveis interessats, via correu electrònic, telefònicament,etc.    

Indicadors AVALUACIÓ 

� Nombre de participants  

� Edats  

� Sexe  

� Situació ocupacional  

 



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 85 

Metodologia 

� Recull de dades  i enregistrament en les bases internes. 

� Qüestionari de valoració a les entitats/serveis i persones participants. 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Guia educativa PAME, xarxa entre altres serveis de l’ajuntament, web de l’ajuntament.  
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA: OCUPACIÓ  

PROJECTE:  CASA D’OFICIS 

SERVEI QUE LIDERA: FOMENT DE TERRASSA 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions 
puguin comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

-  L’aprenentatge d’un ofici com a via de millorar de l’ocupabilitat dels i les joves.  

DESTINATARIS:  

Joves de 16 a 24 anys, amb graduat en ESO, Batxillerat o CFGM, empadronats al barri de la Maurina o al 
districte 2 i que vulguin aprendre els oficis que s’ofereixen.    

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

Dins del treball als barris (actuacions barri de la Maurina i al districte 2) es desenvolupa una casa d’oficis , 
d’especialitats en jardineria i manteniment d’edificis. Actuació subjecte a l’aprovació per part del SOC, 
encara pendent 

Anual gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

2 monitors, 1 persona tècnica per a la gestió i 10 beneficiaris per cada casa d’oficis 

Equipaments 
RECURSOS 

Centre de formació campus professional Vallparadís, Viver 

Agents implicats 

SOC i servei municipal d’ocupació 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Les pròpies del servei d’ocupació i les vinculades al SOC 

Indicadors 

Marcats per convocatòria del SOC i els recollits mitjançant aplicatiu intern del servei 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Formació i treball intercalats de cara a realitzar una actuació molt vivencial basada en 
l’experiència i l’aprenent tot fent. 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Les pròpies del Servei d’Ocupació 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA: OCUPACIÓ  

PROJECTE:  FEM OCUPACIÓ 

SERVEI QUE LIDERA: FOMENT DE TERRASSA 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

Adquisició d’experiència laboral per la millora de l’ocupabilitat.  

DESTINATARIS:  

Joves de 18 a 29 anys que disposen de graduat en ESO, batxillerat o CFGM, que no disposen 
d’experiència laboral.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

Actuacions ocupacionals per afavorir la inserció dels joves al mercat laboral. Aquestes accions 
consisteixen en prospecció, contractació, orientació i formació vinculada al lloc de treball. Pendent 
d’atorgament. Temporalització prevista: Gener 2017- Març 2018. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Previsió 2 tècnics 

Equipaments 
RECURSOS 

Instal·lacions Foment de Terrassa SA 

Agents implicats 

Servei ocupació i empreses del territori 

Mecanismes de coordinació  
METODOLOGIA 

Reunions internes de treball i amb el S.O.C. 

Indicadors  

 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Diagnòstic ocupacional - inserció laboral- tutories d’acompanyament a la inserció, 
formació i avaluació final. 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

La pròpia de tot el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA:  OCUPACIÓ  

PROJECTE:  JOVES PER L’OCUPACIÓ 

SERVEI QUE LIDERA: FOMENT DE TERRASSA 

OBJECTIU GENERAL:  
Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions 
puguin comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS: Que els i les joves retornin al sistema educatiu reglat i/o trobin una 
experiència laboral que els ajudi a la integració social.  

DESTINATARIS:  Joves entre 16 i 25 anys amb baixa qualificació i experiència. Inscrits al SOC i a la 
Garantia Juvenil.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Programa integral d’orientació, formació i  inserció laboral i formativa, amb la intenció del retornament al 
sistema educatiu dels i les joves.  Pendent atorgament per al desenvolupament de l’edició 2017 per part 
del SOC. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

3 Persones  tècniques, 1 persona auxiliar de gestió 

Equipaments 
RECURSOS 

Centre de formació Vallparadís, edifici Foment i espais homologats per la formació 
(Viver de jardineria) 

Agents implicats 

SOC, Servei d’ocupació de l’Ajuntament de Terrassa i empreses del territori 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunions de coordinació amb SOC, empreses i equip projecte. Comunicació via 
telemàtica per a la resolució d’incidències  

Indicadors 

Els exigits per programa segons convocatòria i els propis de servei recollits mitjançant 
aplicatiu intern de gestió informàtica 

Metodologia 

AVALUACIÓ 

Actuacions transversals d’orientació, formació i treball  

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Les pròpies que estableix el projecte i el Servei d’Ocupació 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA: OCUPACIÓ  

PROJECTE:  POTENCIACIÓ DEL SERVEI PER A JOVES DEL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ DE 
TERRASSA (SLOT) 

SERVEI QUE LIDERA: FOMENT DE TERRASSA 

OBJECTIU GENERAL:  
Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions 
puguin comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:   

� Dotar a la persona jove d'eines i recursos cap a la definició de l'objectiu laboral i disseny de l'itinerari 
personal d'inserció o formació 

� Facilitar l’accés dels i les joves de terrassa a la formació ja sigui acadèmica com adreçada a la 
incorporació al món laboral. 

DESTINATARIS:  Joves de 16 a 29 anys en situació d’atur i en recerca de feina. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

El Servei Local d’Orientació de Terrassa (SLOT), és un servei d’informació, orientació i inserció laboral 
que proporciona assessorament en el camp de l’ocupació. De manera específica s’orienta el jove en com 
millorar les competències per accedir a una ocupació. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

1 persona tècnica 

Equipaments 
RECURSOS 

Servei Local d’Ocupació 

Agents implicats 

Servei d’ocupació de l’Ajuntament de Terrassa, centres educatius de secundària, 
servei Joventut, serveis socials i servei d’educació de l’Ajuntament 

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Reunions periòdiques i comunicació telemàtica i telefònica  

Indicadors 

Informació recollida mitjançant aplicatiu informàtic i explotació de dades a nivell 
quantitatiu 

AVALUACIÓ 

 

 

Metodologia 
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L'acció tutorial es converteix en l'eix metodològic de la intervenció, essent  el personal 
tècnic el referent de la persona jove al llarg de tot el procés. Actuacions grupals i 
individuals en funció perfil del jove 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Les pròpies del servei d’ocupació de l’Ajuntament de Terrassa 
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EIX: EMANCIACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA:  OCUPACIÓ  

PROJECTE:  TASTET D’OFICIS 

SERVEI QUE LIDERA: FOMENT DE TERRASSA 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:  

Facilitar als joves el coneixement pràctic de diferents oficis  amb l’objecte que els ajudi a dissenyar i 
aplicar el seu propi itinerari professional.  

DESTINATARIS:  Adreçat a joves estudiants de 3r i 4t d’ESO.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 

Projecte d’orientació laboral en un context real, consistent en la realització de petits tallers de 12 hores de 
durada en diferents oficis.  

Per no caure en la reproducció d’estereotips sexistes en el món laboral, és necessari promocionar la 
participació de nois i noies en tots els oficis, independentment si socialment estan “feminitzats” o 
“masculinitzants”. També és necessari promocionar la participació de les noies en professions 
masculinitzades, i a la inversa. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Corodinació del projecte, 5  experts d’oficis, professors acompanyants, prospector 
d’empreses 

Equipaments 
RECURSOS 

Tallers: fusteria Vapor Universitari, Cantina Campus Vallparadís, UPC, Arts gràfiques 
Escola de la Llar, Baumann 

Agents implicats 

Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa, servei de Joventut i Lleure infantil, 
Escola de La Llar, Centre de Formació Vilamanyà, Supermercat Dia, Racris, Seat, 
Escola Municipal d’Art, Cideyeg, UPC, Air Gràfic, Oficina Parc Vallparadís, Campus 
Professional Vallparadís, Decathlon, Mediamarkt i Instituts d’Educació Secundària de 
la ciutat. 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

1.- Reunions inicials per planificar el curs entre : 

� Prospecció i empreses 

� Prospecció i coordinadora projecte 
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� Coordinadora i centres participants 

2.- Seguiment per correu electrònic i telèfon per coordinar el projecte amb tots els 
agents implicats 

Indicadors 

Grau de satisfacció dels institut, núm. de joves participants 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Reunions amb els professors dels centres formatius per avaluar cadascun dels tallers 
realitzats i poder modificar els aspectes negatius dels mateixos 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
� Reunions a l’inicio  per planificar i al finals per avaluar 

� Correu electrònic o trucada telefònica  i visita  al centre si es cal, per fer la 
coordinació i seguiments amb tots els agents implicats 

� La pròpia del Servei d’ocupació 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA 

PROGRAMA: OCUPACIÓ  

PROJECTE: PROGRAMA YUZZ 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’INNOVACIÓ I UNIVERSITATS  

OBJECTIUS GENERALS:  
Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions 
puguin comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

Donar suport a idees de base tecnològica per arribar amb èxit al mercat 

DESTINATARIS:  Joves entre 18 i 31 anys que tinguin una idea de negoci (es seleccionen 20). 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

Els participants al programa es beneficien, durant 5 mesos, de l’accés a un centre d’alt rendiment situat al 
Parc Científic i Tecnològic O.40, escola de negocis  EUNCET Business School, on comptaran amb un 
espai físic per desenvolupar la seva idea i relacionar-se amb altres emprenedors. Amb suport i tutorització 
individual de professorat especialitzat.  

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

2 tècnics 

Equipaments 
RECURSOS 

Sala d’actes qu4drant.0 – EUNCET Bussines School 

Agents implicats 

CISE (Centro Internacional Santander Emprendimiento) Centre Tecnològic LEITAT, 
EUNCET Bussines School 

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Reunions quinzenals i coordinació per correu electrònic 

Indicadors 

Candidatures avaluades 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Avaluació de qualitat amb seguiment dels projectes 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Nota de premsa, xarxes socials i web 
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PROGRAMA HABITATGE  

El servei d’habitatge de l’Ajuntament de Terrassa no té accions específiques destinades a la 

població jove, sinó que els seus programes i accions són genèrics per a tota la població. 

 

PROGRAMA SALUT  

EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA: SALUT  

PROJECTE:  3X3 DE BÀSQUET NOCTURN FESTA MAJOR  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’ESPORTS  

OBJECTIUS GENERALS:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 
comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:   

Donar un oci alternatiu als joves de la ciutat en dates de festa major on l’oci majoritari és festa i alcohol. 

DESTINATARIS:  Joves entre 12 i 35 anys. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:   

S’organitza un torneig d’street basket en vaires categories per donar un oci alternatiu als joves de la ciuat 
en dates de festa major on l’oci majoritari és festa i alcohol. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

6 persones 

Equipaments 
RECURSOS 

Parc de Vallparadís 

Agents implicats 

Servei d’esports i responsable PNSD 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunió inicial de coordinació i contacte telefònic. 

Indicadors 

Nombre d’equips participants i categories 

AVALUACIÓ 

 

Metodologia 
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Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica  i 
participants. l’avaluació es realitza al finalitzar l’activitat. 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
� Anunci al programa de Festa Major. 

� Distribució  entre tots els clubs de bàsquet de la ciutat i serveis municipals d’un 
fulletó específic 

� Anunci a la web del servei d’Esports. 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA:  SALUT 

PROJECTE: SALUT I ESCOLA ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE SALUT  

OBJECTIU GENERAL:  
 
Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions 
puguin comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 
OBJECTIUS OPERATIUS:  
 
Apropar els recursos existents en matèria de salut a la població jove. 
DESTINATARIS: Joves estudiants de secundària. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 
Continuació donant suport al programa Salut i Escola, dels departaments de Salut i Educació de la 
Generalitat de Catalunya.  Des del Servei de Salut i Comunitat es participarà en totes les comissions 
operatives (a cada centre educatiu de secundària), a les reunions de xarxa (coordinació tècnica a nivell 
de tots els recursos de la ciutat implicats) i a les possibles institucionals (tècnico-polítiques) que es 
convoquin. 

Des del servei de Salut i Comunitat es vetlla per a fer un seguiment global del desenvolupament del 
programa, i s’aporten propostes de millora que s’eleven a la comissió de xarxa i institucionals. 

2017 
gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans  

Tècniques de Salut Salut i Comunitat; infermeres del programa Salut i Escola 

Equipaments RECURSOS 

Espai destinat a la consulta de la infermera a cada un dels IES en què s'implementa el 

programa 

Agents implicats 

 

� Infermeres responsables de Salut i Escola de CST i HMT 

� Tècniques de Salut Salut i Comunitat 

� PIDCES 

� Personal tècnic del  Departament de Salut i Depantament d'Educació Generalitat de 

Catalunya 

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Reunions bianuals de les comissions operatives del programa als centres educatius. 

Reunions anuals de la comissió de xarxa del programa 

AVALUACIÓ Indicadors 
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� Nombre de reunions comissions operatives i comissió de xarxa 

� Nombre de centres que desenvolupen el programa / total de centres de secundària 

� Nombre de centres que realitzen comissions operatives / nombre de centres que 

participen al programa 

� Nombre d’alumnes que utilitzen el programa (ATENCIÓ: aquest indicador l’ofereix el 

departament de Salut i no sempre es pot disposar d’aquesta informació). 

Metodologia 

Es fa a partir de les reunions de seguiment (operatives i de xarxa) i de la informació 
que ofereix el Departament de Salut. 
Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ � Presentacions formals de la infermera als propis alumnes 

� Informació a pares/mares  
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

PROGRAMA:  SALUT 

PROJECTE: PROMOCIÓ DE LA SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE SALUT 

OBJECTIU GENERAL:  
Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions 
puguin comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 
OBJECTIUS OPERATIUS:  
Apropar els recursos existents en matèria de salut a la població jove. 

DESTINATARIS: Joves estudiants de primària i secundària. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
 
El Projecte Promoció de la Salut contempla diversos programes dirigits a l’àmbit educatiu que tenen com 
a finalitat la promoció d’hàbits saludables. Van dirigits tant a educació primària com a secundària. En 
aquests darrers, els principals temes que es treballen són: prevenció del consum de drogues, salut 
sexual i afectiva, prevenció de la SIDA i alimentació saludable. 

2017 
gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Tècniques de Salut i Comunitat; tècnics joventut (PIDCES); infermeres del programa 
Salut i Escola; professionals de la Consulta Sexual Jove (Consorci Sanitari de 
Terrassa) 

Equipaments 

RECURSOS 

Aules i altres espais comunitaris, segons necessitat de les activitats 

Agents implicats 

Tècniques de Salut i comunitat; Direcció i equips educatius del centres educatius; 
PIDCES; infermeres programa Salut i Escola 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

� Amb equips educatius: demanda a través de l'oferta de la Guia PAME 

� Reunions de coordinació amb PIDCES 

� Reunions coordinació amb Atenció Primària de Salut 

� Amb AMPAs 

Indicadors AVALUACIÓ 

� Nombre de centres participants, per àmbit temàtic 

� Nombre d’alumnes participants, per àmbit temàtic 

� Total intervencions amb AMPAs 

� Total persones assistents a xerrades amb AMPAs 

� Nombre de reunions d'assessorament amb professionals dels centres educatius 

� Nombre de professionals equips educatius implicats 
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Metodologia 

 
El servei de Salut i Comunitat ofereix als centres educatius la possibilitat de treballar 
els diversos programes als centres educatius. S’intenta fer un treball coordinat i amb la 
col·laboració tant dels PIDCES com de les infermeres del programa Salut i Escola 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
� Guia de Recursos del Servei Municipal d’Educació 

� Programa Salut i Escola 

� Via xarxes socials del Servei: Facebook, blog i llistes de distribució de correu 
electrònic 
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7.4 EIX 2: PARTICIPACIÓ 

S’entén per participació tot allò que realitza un jove motivat per un interès íntim i profund, que 

realitza en el seu temps de lleure. Els joves s’involucren amb entitats, grups de persones o de 

manera individual, en desenvolupar activitats/accions encarades en la construcció de diferents 

espais relacionals,d’intercanvi, de creació, de creixement,etc . La elecció per participar en un 

tipus d’activitats o unes altres ve donada per la motivació de la persona, els seus interesso i els 

valors que la representen. 

 

Aquests espais de representació del jovent també serveixen com a mecanisme de 

comunicació, reivindicació,coneixement, intercanvi, etc dels i les joves cap al territori, per a 

treballar la seva autonomia personal, responsabilitat social, pensament crític, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CREACIÓ 

ARTÍSTICA I 
CULTURA  

 
PARTICIPACIÓ  

 

Fomentar i dotar 
d’eines i recursos 

als i les joves per a 
que s’impliquin 

voluntàriament en 
la construcció de 
la seva comunitat, 

i del seu entorn 
social, ja sigui a 
través d’entitats, 

grups de persones 
o de manera 
individual. Es 

tracta de 
desenvolupar 

activitats/accions 
que generin 

diferents espais 
relacionals, 

d’intercanvi, de 
creació, o de 
creixement 
personal o 

comunitari que 
serveixin per 

reforçar la 
responsabilitat 

social i el 
pensament crític 
dels individus. 
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PROGRAMA CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL: 

EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: BAUMANNLAB – LABORATORI DE CREACIÓ JOVE 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  
 
Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de 
la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera 
individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, 
d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat 
social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  
 

� Afavorir el desenvolupament de l’actitud crítica dels i de les joves a través de les pràctiques artístiques. 
� Promoure la visibilització de l’univers juvenil i la seva visió del món a la ciutadania de Terrassa. 
� Facilitar la formació i professionalització de joves creadors en relació a les pràctiques artístiques 
contemporànies. 
� Potenciar la recerca artística i la producció i el desenvolupament de processos de treball artístics. 
� Fomentar la producció de creativitat col·lectiva a través de l’establiment d’una xarxa de relacions entre 
institucions, entitats, col·lectius i altres agents amb objectius comuns al BaumannLab, així com a través 
del treball transversal entre programes del Servei de Joventut i Lleure Infantil.  

 

DESTINATARIS:  J oves i creadors joves, a entitats juvenils i de lleure educatiu, a institucions i entitats 
que treballen amb joves i a la ciutadania en general. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

El BaumannLab és el laboratori de creació jove del Servei de Joventut centrat en la producció i suport a la 
creació artística de vocació multidisciplinar, que té com a eix central les arts visuals i el pensament 
contemporani. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Tècnica referent del projecte  

Equipaments 
RECURSOS 

Sala exposicions, tallers i medialab (al soterrani de la casa Baumann) 

Agents implicats 

Servei de Cultura, entitats i col·lectius culturals, i artistes joves de la ciutat.  

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Es contacta i/o es fa reunions amb ells per organitzar l’activitat concreta 
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Indicadors 

Nombre de beques que s’ofereixen 

Nombre de formacions i assistents 

Metodologia 

AVALUACIÓ 

Es recull el número d’assistents i d’activitats. 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Edició de cartells, postals, xarxes socials i web (http://baumannlab.cat/) 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
 

La descomunal. La Descomunal és una trobada bimensual per posar en comú experiències artístiques a 
la ciutat de Terrassa. Es realitzen les trobades i els tours descomunals per anar a visitar altres projectes 
artístics del territori. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Tècnica referent del projecte. Final de trajecte. Entitats i col·lectius culturals de joves i 
artistes joves. 

Equipaments 

Equipaments de la ciutat 

Econòmics 

RECURSOS 

3.000€ 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Es realitzen reunions mensuals i contacte directe per a l’organització del festival 

Indicadors 

Nombre d’activitats programades i assistents 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Es recull el nombre d’assistents i d’activitats. 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Edició de postals, xarxes socials i web (https://ladescomunal.wordpress.com/) 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: BUCS BAUMANN 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  
 
Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de 
la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera 
individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, 
d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat 
social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  
� Donar suport a grups de música emergents. 
� Afavorir l’intercanvi de coneixements i experiència entre músics del territori. 
� Oferir recursos formatius a persones interessades en el món de la música. 
� Oferir eines als grups de música emergents per a que es puguin donar a conèixer i puguin entrar al 
circuït musical professional. 
� Donar a conèixer els grups de música i la música que s’està creant al territori a través del TAM! i també 
dels usuaris dels bucs d’assaig. 

DESTINATARIS:   

Joves que estan començant a muntar el seu grup de música, a formacions musicals i músics que 
necessiten espais per a l’assaig en moments puntuals, i a persones que volen iniciar-se en l’àmbit musical. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Bucs Baumann  és un equipament amb uns bucs d’assaig musicals. El projecte té com a objectius 
impulsar la cultura musical de la ciutat i oferir als joves músics amateurs de Terrassa un espai d’assaig 
amb les condicions tècniques adequades. Situats al Parc de Vallparadís, ofereixen unes condicions 
idònies per l’assaig dels grups joves i fomenten la iniciació en l’àmbit musical a la ciutadania de la ciutat 
oferint una programació de tallers d’iniciació a la música. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Tècnica referent del projecte i Entitat Indirecte a través d’una licitació 

Equipaments 
RECURSOS 

Bucs Baumann 

Agents implicats 

Servei Joventut. Contacte amb agents culturals de la ciutat: Servei de Cultura. També 
amb entitats que organitzen concerts (com AAVV, entitats de joves, etc) 

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Es contacta i/o es fa reunions amb ells per organitzar l’activitat concreta. 

AVALUACIÓ Indicadors 
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� Nombre de persones que utilitzen els bucs 

� Nombre de formacions i assistents 

� Nombre d’activitats de visibilització dels grups dels bucs organitzades i número 
d’assistents. 

Metodologia 

Es recull el nombre d’assistents i d’activitats. 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Edició de cartells  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
 

TAM! Festival de músics emergents TAM! Festival de músics emergents és un projecte dirigit a grups i 
músics emergents de la ciutat i de la comarca del Vallès Occidental, que pretén potenciar i donar suport al 
teixit musical del territori i facilitar la seva difusió.  

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Tècnics Servei de Joventut, Dinamitzador Bucs Baumann, tècnica Casa de la música 

Equipaments 
RECURSOS 

Espai públic 

Agents implicats 

Servei de Joventut. Casa de la música i Entitat Indirecte. 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Es realitzen reunions mensuals i contacte directe per a l’organització del festival. 

Indicadors 

� Nombre de formacions programades i assistents 

� Nombre de grups que actuen a la marató de concerts i assistència 

Metodologia 

AVALUACIÓ 

Es recull el nombre d’assistents i d’activitats. 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Edició de cartelleria, xarxes socials i web  
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: AQUÍ POTS 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  
 

Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de 
la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera 
individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, 
d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat 
social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Trobar l’equilibri entre la necessària convivència cívica dels ciutadans i ciutadanes, i el dret individual de 
cada persona a expressar-se lliurement. 

� Valorar el graffiti com a forma artística d’expressió, donant alternatives per aquells i aquelles joves que 
tenen inquietuds artístiques sobre aquest àmbit. 

� Delimitar espais per a poder graffitar, informar i assenyalar l’existència d’aquestes parets i que siguin 
els propis joves i artistes els que en facin un us lliure sense necessitat de demanar cap tipus de permís. 

DESTINATARIS: A la ciutadania en general, especialment a joves. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Amb l’Aquí pots! l'Ajuntament posa a disposició dels creadors/ores (especialment joves) una sèrie d'espais 
distribuïts als diferents districtes de la ciutat per fomentar que aquesta expressió artística es faci d’una 
forma lliure i sense tutela però responsable, i d’atenuar les pintades i tags en llocs no autoritzats. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Tècnica referent del projecte i responsable de manteniment. 

Equipaments 
RECURSOS 

Parets distribuïdes a tots els districtes de la ciutat. 

Agents implicats 

Servei Joventut. En el seu inici també hi va participar el Servei de Manteniment. 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

 

Indicadors 

Nombre de parets que s’ofereixen 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Recompte de les parets 
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Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Edició d’unes postals 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: TERRASSA ARTS VISUALS 

SERVEI  QUE LIDERA: SERVEI DE CULTURA 

OBJECTIU GENERAL:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de 
la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera 
individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, 
d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat 
social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Recolzar entitats artístiques en l’organització d’activitats artistes en vies de professionalització 

� Incrementar nombre alumnes que participen en projectes educatius 

� Incrementar nombre de visitants (físics i virtuals)  

� Incrementar nombre d’impactes comunicació a mitjans 

� Potenciar l’ús social de les sales d’exposició sempre que les exposicions ho permetin 

DESTINATARIS:  
 
Joves creadors i població en general 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

� Cicle art Terrassa. Dedicat a artistes locals professionals o en vies de professionalització. Es valora el 
treball amb nous formats i nous llenguatges. 

� Cicle Terrassa Comissariat. Dedicat a curadores i curadors emergents resident a Catalunya 

� Programació Estable Sala Muncunill. Exposicions d’art contemporani d’artistes del nostre context. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Tècnica de Terrassa arts visuals 

Equipaments 
RECURSOS 

Casa Soler i Palet, la Sala Muncunill, l’EspaiDos 

Agents implicats 

Artistes 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunions / Visites als tallers i estudis 
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Indicadors 

Visitants / peticions d’exposició / impacte a mitjans / itineràncies pròpies 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Quantitativa i qualitativa 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Xarxes socials i newsletter 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Servei educatiu. 

Adreçat a nens, nenes i joves des de 3 a 18 anys. I també a grups específics (escoles adults, grups en 
risc d’exclusió). Basat en visites dinamitzades i tallers experimentals de totes les exposicions 
programades (Sala Muncunill. EspaiDos i Casa Soler i Palet) 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Tècnica de Terrassa arts visuals 

Equipaments 
RECURSOS 

Casa Soler i Palet, la Sala Muncunill, l’EspaiDos 

Agents implicats 

Artistes 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Visites dinamitzades i tallers experimentals 

Indicadors 

Nombre alumnes participants i escoles 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Quantitativa i qualitativa 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Xarxes  socials, newsletter i emails personalitzats 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: CLUB DE LECTURA JUVENIL 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE CULTURA 

OBJECTIU GENERAL:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de 
la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera 
individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, 
d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat 
social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Promoure l’hàbit i el plaer lector  
� Millorar l’expressió oral  
� Crear un teixit social entre els assistents  
� Promoure els debats sobre temes que sorgeixin de les lectures 
� Promoure l’esperit crític 
� Aprofundir en el coneixement de la Literatura Juvenil i Crossowers 

DESTINATARIS: Joves entre 13 i 16 anys 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
 

En aquest club de lectura el que es pretén es proposar als joves la lectura de diverses novel·les que 
considerem que tenen una certa qualitat literària i que seran del seu interès, i que a la vegada permetin 
iniciar un debat entorn al tema central del llibre. Es pretén doncs que la lectura compartida creï un espai 
on poder discutir, argumentar, gaudir, fer amics al voltant d’una conversa on es parli de llibres....i de 
temes del seu interès.  

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans  

Conductor del Club i coordinador de la biblioteca 

Equipaments 
RECURSOS 

Biblioteca. Lots de llibres CEPSE i xarxa de biblioteques, sala polivalent de la bd2 

Agents implicats  

Estudiant de  Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Reunions periòdiques de seguiment, correu i telèfon 

Indicadors AVALUACIÓ 

Nombre de participants, nombre de llibres llegits i comentats, enquesta de satisfacció a 
final de curs. 
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Metodologia 

Els participants s'enduen el llibre a casa per fer una lectura individual de tot el llibre. La 
sessió següent, es comenta el llibre i es fa una introducció i lectura en veu alta del 
següent llibre. 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Difusió per les xarxes socials, mailing escoles i instituts del districte 2, cartells i flyers 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Club de lectura bct:  

En aquest club de lectura el que es pretén es proposar als joves la lectura de diverses novel·les que 
considerem que tenen una certa qualitat literària i que seran del seu interès, i que a la vegada permetin 
iniciar un debat entorn al tema central del llibre. Es pretén doncs que la lectura compartida creï un espai 
on poder discutir, argumentar, gaudir, fer amics al voltant d’una conversa on es parli de llibres....i de 
temes del seu interès.  

També pretén ser un espai de trobada entre joves, que permeti a partir de la lectura fer altres accions que 
lligades transversalment  amb altres serveis de la ciutat o entorn poden ser del seu interès (treballem 
conjuntament amb el Districte Jove i el Club de lectura Juvenil de Sabadell) 

Un parell de cops l’any ens reunim el Club de lectura Juvenil de la BCT i el Club de Lectura Juvenil de 
Sabadell i participem del Club del Llibre, activitat oferta per la Gerència de Servei de Biblioteques que 
pretén acostar als usuaris de les biblioteques un autor d’algun dels llibres llegits pels Clubs. Al febrer 
tindrem l’Alejandro Palomas. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Conductor del Club (bibliotecària) 

Equipaments 
RECURSOS 

Sala de treball  en grup de la Sala Infantil de la bct 

Agents implicats 

Ajuntament de Terrassa. Regidoria de Cultura. Biblioteca Central de Terrassa 

Ajuntament de Terrassa. Regidoria de Joventut. Districte Jove 

Ajuntament de Sabadell. Regidoria de Cultura. Biblioteca Vapor Badia 

Diputació de Barcelona. Gerència de Servei de Biblioteques 

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Reunions periòdiques de seguiment, correu i telèfon 

Indicadors 

Nombre de participants, nombre de llibres llegits i comentats, escriptors que ens 
visitem i enquesta de satisfacció a final de curs. 

AVALUACIÓ 
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Metodologia 

Darrer dia del club es fa enquesta de satisfacció i junt amb la valoració dels diferents 
agents implicats farem avaluació 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ Xarxes socials, cartells a les biblioteques i tríptics de difusió 

Amb els joves, un cop estan inscrits es fa via correu electrònic i blog de les 
Biblioteques Públiques de Terrassa 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: FILMOTECA JOVE 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE CULTURA 

OBJECTIU GENERAL:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de 
la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera 
individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, 
d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat 
social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Conèixer les problemàtiques que afecten al col·lectiu jove 

� Crear un teixit social entre els assistents  

� Promoure els debats sobre temes que sorgeixin de les pel·lícules  

� Promoure l’esperit crític  

� Oferir als joves un espai de debat sobre temàtiques que siguin del seu interès. 

� Donar espai per a la realització de recerca empírica per als treballs de recerca que es realitzen a 
batxillerat. 

� Proporcionar eines i recursos per aprendre a parlar en públic, exposar opinions i defensar-les, i moderar 
un espai de debat. 

 

DESTINATARIS: Joves a partir de 14 anys  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Filmoteca Bd4 

Visionatge d’un curtmetratge o documental relacionat amb un tema concret i posterior debat del mateix 
amb la moderació d’un/a jove o grup de joves que escullen el tema. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Educadora social, bibliotecari 

Equipaments 
RECURSOS 

Projector, ordinador portàtil, sala per a realitzar la projecció i el debat equipat amb 
cadires i taules. 

Agents implicats  METODOLOGIA 

Educadora social del Pla de barris del Districte IV, Biblioteca Districte 4 
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Mecanismes de coordinació 

Reunions de seguiment educadora social/biblioteca, correu electrònic i telèfon.  

Indicadors 

� Nombre d’assistents. 

� Nombre de sessions realitzades a l’any. 

Metodologia 

AVALUACIÓ 

1) A un/a jove o grup de joves que estigui preparant un treball de recerca o que vulgui 
treballar un tema d’interès propi  se li dóna suport i orientació en la recerca d’un 
curtmetratge o documental breu i en la preparació d’una exposició del tema en qüestió. 
Alhora realitzarà un qüestionari que posteriorment pugui ser utilitzat com a dades 
empíriques per al treball de recerca. 

2) El dia de la sessió el/la jove o grup de joves realitza/en la presentació del tema i es 
fa el visionat del documental o curtmetratge. 

3) Acte seguit es dóna inici a l’exposició temàtica per part del/la jove o grup de joves i 
es procedeix al debat i a la resposta dels qüestionaris. S’ofereixen sucs i galetes 
durant el debat 

4) Durant el debat l’educadora social i el bibliotecari fan de participants, no de 
moderadors. Sí miren de reconduir el debat si aquest queda desvirtuat i donen suport 
al moderador en tot allò que aquest/a necessiti. 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
S’informa directament els joves que assisteixen a la biblioteca i al Punt Maurina i 
també es difon a través de les xarxes socials (Facebook) de la biblioteca i del grup de 
joves Maurina.  

Efecte boca/orella. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
 
Filmoteca BD5 
 
En aquesta filmoteca jove es proposa cada mes una pel·lícula d'alguna temàtica propera als joves de 
manera que s'hi sentin identificats. S'intenta buscar una efemèride que ajudi a contextualitzar-la millor (per 
exemple la violència masclista el mes de novembre…). A mesura que l'activitat avanci també es deixarà 
als joves que proposin els temes. Després del visionat del film, la tècnica del districte encetarà el debat 
del cinefòrum, fomentant la participació dels assistents. L'activitat es desenvoluparà durant el curs escolar 
2016-17. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans  

Educador/a Districte jove del D5  i coordinador de la biblioteca.  

Equipaments 

Espai reservat dins de la Biblioteca Districte 5. 

RECURSOS 

Econòmics 
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Aquesta activitat té cost zero 

Agents implicats 

Districte Jove 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunions periòdiques de seguiment, correu i telèfon 

Indicadors 

Nombre de participants, nombre sessions, enquesta de satisfacció a final de curs. 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Els participants veuen el film a la biblioteca i al final es reserva mitja hora per al debat. 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Difusió per les xarxes socials, mailing escoles i instituts del districte 5, cartells i flyers 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: CULTURA MUSICAL 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE CULTURA 

OBJECTIU GENERAL:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de 
la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera 
individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, 
d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat 
social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Fomentar la cultura musical de la ciutat de terrassa a la ciutadania en general, especialment entre els i 
les joves de la ciutat 

DESTINATARIS:  Població en general, especialment joves 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

El programa de foment de la Cultura Musical de la ciutat de Terrassa recull un seguit d’actuacions i 
programes dirigits a promocionar la música entre els i les joves, així com per a tota la ciutadania de 
Terrassa. Exemples d’aquest programes són la temporada oficial de música moderna (TMM – Terrassa 
Música Moderna) que se celebra a la Nova Jazz Cava, Auditori Municipal i altres espais municipals; la 
temporada de Jazz, el Festival de Jazz,  la Festa Major (El Jove , l’Espai Vapor i altres propostes per als 
joves), el TAM, la Festa de la música, el Circuit de música moderna als districtes (CMM), l’Orquestra de 
cambra Terrassa 48 i els concerts vermut. 

2017 gen feb març abr maig juny jul Ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Servei de Cultura i entitats i associacions com Amics de les Arts i JJMM, Indirecte o La 
Casa de ka Música. 

Equipaments 
RECURSOS 

Espais a l’aire lliure, nova jazz cava, auditori municipal, centres cívics, el vapor de 
creació 

Agents implicats 

Servei de Cultura i entitats i associacions com Amics de les Arts i JJMM, Indirecte o La 
Casa de ka Música. 

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Reunions en funció del projectes calendaritzats en el transcurs de l’any. 

AVALUACIÓ Indicadors 
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Nombre de concerts/activitats i nombre d’assistència 

Metodologia 

Es recullen les dades d’assistència  als concerts i activitats. 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
Comunicació i Premsa de l’Ajuntament, Canals particulars de cada servei, cartelleria 
física, webs i xarxes socials... 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: VISITES I ITINERARIS CULTURALS A LA CIUTAT DE TERRASSA 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE CULTURA 

OBJECTIU GENERAL:  
 
Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de 
la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera 
individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, 
d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat 
social i el pensament crític dels individus. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Oferir una programació d’oci i cultura que respongui als interessos i necessitats de la gent jove. 
� Donar visibilitat i difondre propostes i projectes d’oci i cultura juvenils. 
 

DESTINATARIS:  

Joves estudiants dels centres educatius de Terrassa (primària i/o secundària, segons l’activitat). 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Oferta de visites, tallers i itineraris culturals temàtics per a l’alumnat dels centres educatius de la ciutat.  

El Museu ofereix més de 30 activitats relacionades amb la història, l’art i la cultura de la nostra ciutat. Set 
d’aquestes, en llengua estrangera (anglès o francès).  

Exemples d’aquestes activitats són: visita al Castell Cartoixa de Vallparadís, a la Seu d’Ègara, a la Casa 
Alegre de Sagrera, al Claustre del convent de Sant Francesc, a la Torre del Palau, l’itinerari modernista, 
l’itinerari Un dia en la vida d’un obrer del tèxtil, l’itinerari La Guerra Civil a Terrassa, el taller Eines i foc 
(relacionat amb la prehistòria), taller Un vitrall modernista, ... 

Els centres educatius poden sol·licitar informació durant tot l’any. 

 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

El Departament d'Educació i d'Acció Cultural – DEAC del Museu de Terrassa l'integra 
personal especialitzat que s'encarrega de dur a terme les activitats del museu, seguint 
una metodologia adaptada als interessos, nivell i característiques de cada grup.  

Equipaments RECURSOS 

Castell Cartoixa de Vallparadís:  carrer de Salmerón, s/n  08222 Terrassa. Tel. 93 
785 71 44 

Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere:  Plaça del Rector Homs, s/n   08222 Terrassa. 
Tel. 93 783 37 02 
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Casa Alegre de Sagrera:  Carrer de la Font Vella, 29-31  08221 Terrassa. Tel. 93 731 
66 46 

Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa:  Plaça de 
la Torre del Palau, s/n  08221 Terrassa. Tel 93 739 70 72   � Cal concertar dia i hora. 
Visites concertades.  

Claustre del convent de Sant Francesc:  Plaça del Doctor Robert, 1  08221 Terrassa. 
Tel 93 739 70 72 

Museu de Terrassa - Direcció i Serveis: carrer de la Font Vella, 28  08221 Terrassa. 
Tel. 93 739 70 72.  

          A/e: museudeterrassa@terrassa.cat.  

         Web: www.terrassa.cat/museu  

         Facebook: www.facebook.com/museudeterrassa 

Agents implicats 

Servei de Cultura (Museu de Terrassa) i Empresa Arqueolític 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

El projecte és de Museu de Terrassa i la gestió concreta de les activitats la realitza 
directament l’empresa.  Per tant, hi ha una coordinació estreta entre ambdues parts. 

Indicadors 

Nombre de grups i de participants a les activitats 

Metodologia AVALUACIÓ 

Un cop finalitzada l’activitat, se sol·licita als docents que emplenin un full de valoració 
per conèixer la seva opinió de la visita, l’equipament... La seva opinió ens ajuda a 
millorar el servei i a replantejar-nos la nostra oferta. 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 

A inici de curs, quan presentem la nostra Guia, ho fem saber als centres educatius. 

Fem una nota de premsa presentant les novetats del curs escolar. 

La Guia i les fitxes individualitzades es troben al web del Museu de Terrassa: 
www.terrassa.cat/ca/visites-itineraris-i-tallers 

També passem informació de les nostres propostes al Servei d’Educació de 
l’Ajuntament de Terrassa per elaborar la Guia d’activitats i la Guia per a les AMPES. 
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PROGRAMA PARTICIPACIÓ:  

EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA 

PROGRAMA: PARTICIPACIÓ 

PROJECTE: SUPORT A LES ENTITATS  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:     

Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de 
la  seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera 
individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals 
d’intercanvi, de creació o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat 
social i el pensament crític dels individus. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  
� Assessorar les entitats en els processos de creació o modificacions de les mateixes. 
� Signar convenis de cessió d’equipaments municipals per tal que les entitats puguin desenvolupar-hi els 
seus projectes. 
� Donar suport econòmic, logístic i cedir material tècnic per al desenvolupament de les activitats de lleure 
educatiu.  
� Afavorir el teixit associatiu i el voluntariat en l’àmbit del lleure educatiu. 

� Assessorar i orientar a les entitats en els processos de disseny,  execució i avaluació dels seus 
projectes. 
� Fomentar la participació de les entitats en projectes de ciutat com el de casals d’estiu. 
� Subvencionar els projectes de lleure educatiu: esplai de cap de setmana i  activitats d’estiu. 
� Coordinació del Plenari de lleure. 
 

DESTINATARIS:  

� Joves entre 18 i 35 anys, que formen part de les entitats de lleure de forma voluntària. 

� Infants i joves de 3 a 17 anys , o fins a 70 anys per a persones amb capacitats diverses,  participants de 
les activitat de lleure promogudes per les entitats.  

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
 
El Servei du a terme diverses accions amb la voluntat que les entitats de lleure educatiu de Terrassa rebin 
un suport integral per tal d’afavorir la consecució dels seus objectius i un reconeixement als seus 
projectes en l’àmbit de l’educació no formal. Els projectes de lleure educatiu són programes referents per 
tal d’afavorir la participació, l’associacionisme, la f ormació en valors i la difusió de l’educació en el 
lleure educatiu a la ciutat 
Terrassa disposa d’un teixit associatiu en l’àmbit del lleure molt important, amb una forta tradició i 
arrelament als barris, amb un total de 25 entitats de lleure  infantil i juvenil  registrades. (oct 2016) 
Actuacions:  
1. Esplai setmanal. 

2. Treu el Suc- activitats a l’estiu de pernoctació: colònies, campaments i rutes. 

3. Subvencions, ajuts tècnics i cessions d’infraestructura i material. 

4. Pla d’equipaments. 

5. Plenari de Lleure. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des TEMPORITZACIÓ 

Disseny             
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Implementació             

Avaluació             

Humans 

1 Tècnic/a de joventut, 1 auxiliar tècnic de gestió. 

Equipaments 
RECURSOS 

Seu del Servei de Joventut i Lleure Infantil a la Casa Baumann. 

El Servei de Joventut i Lleure Infantil cedeix a les entitats de lleure educatiu, a través 
de la signatura de convenis de cessió l’ús dels equipaments que té a disposició. És el 
propi servei qui es fa càrrec del manteniment dels diferents espais cedits. 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil i entitats de lleure de la ciutat. 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunions d’assessorament i coordinació dels projectes i signatura de convenis de 
cessió. 

Indicadors 

� Nombre d’entitats que realitzen activitats de lleure educatiu de cap de setmana 
(esplai o cau). 

� Nombre d’entitats que realitzen activitats de lleure educatiu d’estiu: Programa Treu 
el Suc! (Colònies, rutes o campaments). 

� Nombre d’infants que participen a les activitats de lleure educatiu de cap de 
setmana (esplai o cau). 

� Nombre d’infants que participen a les activitats de lleure educatiu d’estiu: Programa 
Treu el Suc! (Colònies, rutes o campaments). 

� Nombres de subvencions atorgades per a la realització d’activitats de lleure 
educatiu de cap de setmana (esplai i cau). 

� Nombre de subvencions atorgades per a la realització d’activitats d’estiu: Programa 
Treu el Suc! (Colònies, rutes o campaments). 

� Nombre de convenis de cessió d’equipaments signats amb entitats de lleure 
educatiu. 

� Nombre d’intervencions (reparacions i acondicionament dels locals ) als locals de 
lleure. 

� Nombre de participants al Plenari de Lleure. 

� Nombre d’acords del Plenari duts a terme.  

Metodologia 

AVALUACIÓ 

Reunions de diversos continguts amb els agents implicats.  

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ Xarxes socials: pàgina web, extranet, correu electrònic,  facebook. 

Trucades telefòniques, missatges de whatsapp 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  

PROGRAMA: PARTICIPACIÓ 

PROJECTE: FORMACIÓ DE DELEGATS I DELEGADES 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de 
la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera 
individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, 
d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat 
social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Desenvolupar accions educatives generadores de consciència ciutadana i capital social. 

� Possibilitar el reconeixement social a les accions i projectes participatius desenvolupades per joves. 

� Possibilitar espais i vies de comunicació entre el Servei de Joventut i els i les joves de la ciutat. 

� Facilitar espais de trobada i diàleg entre els i les joves de la ciutat. 
 

DESTINATARIS:  Delegats/des i subdelegats/des dels Instituts participants (des de la ESO a batxillerat). 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 
Programa de formació específica pels delegats/ades, subdelegats/des dels Instituts de la ciutat. La 
gestió del programa és del Servei de Joventut i Lleure Infantil. Aquesta formació es realitza de manera 
consensuada amb els interessos expressats pels delegats/ades durant tot un matí de sessió contínua. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

2 tècnics del Servei de Joventut, 3 orientadores juvenils, 2 persones de recolzament.  

Equipaments 
RECURSOS 

Centre Cívic  

Agents implicats 

Instituts participants.  

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunions d’equip preparatòries, coordinació i reunions amb el professorat i els 
delegats dels instituts.  

Indicadors AVALUACIÓ 

� Nombre de participants a les jornades de delegats/des i subdelegats/des, per sexe. 

� % d'assistència dels delegats/des i subdelegats/des dels centres del projecte a les 
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jornades. 

� Nombre de centres participants a les jornades.  

Metodologia 

Llistat d’assistència, qüestionari de valoració per els i les  alumnes  i el professorat.  

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
Les orientadores difonen la iniciativa als instituts, nota de premsa de l’activitat i xarxes 
socials.  
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  

PROGRAMA:  PARTICIPACIÓ 

PROJECTE: ESPAI TROBADA  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  
 
Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de 
la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera 
individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, 
d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat 
social i el pensament crític dels individus. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS:  
� Possibilitar la participació ciutadana dels i de les joves, creant ponts de treball comú entre els i les 
joves, les entitats i col·lectius de la ciutat i la pròpia administració. 
� Fomentar la participació dels i les joves en la xarxa comunitària com a procés d’aprenentatge i eina de 
cohesió. 
� Establir mecanismes de col·laboració amb les associacions i entitats del districte per tal d’estimular la 
participació dels i les joves en la vida associativa. 
� Garantir espais de trobada i relació entre els diferents col·lectius, per tal d’afavorir la cohesió social 
treballant les habilitats socials i personals. 
 

DESTINATARIS:  Projecte adreçat, prioritàriament, a adolescents i joves entre 12 i 25 anys. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
-  

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

1 Tècnic/a de joventut, 1 coordinador/a del projecte, 8 educadors i educadores socials.  

Equipaments 
RECURSOS 

5 espais joves 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil, Serveis Socials, Pla de barris, entitats i agents 
socials  de cada territori, altres serveis de l’Ajuntament.  

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunions setmanals d’equip, reunions de coordinació entre els diferents agents 
implicats, sistema d’intercanvi d’informació entre els agents implicats, visites espais de 
referència.  

Indicadors AVALUACIÓ 

� Nombre d’usuaris participants activitats ordinàries.  
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� Nombre d’activitats organitzades.  

� Nombre d’activitats organitzades amb els i les joves.  

� Tipologia d’activitats.  

� Nombre d’activitats amb agents del territori.  

� Prospeccions i intervencions a partir de la prospecció.  

� Intervencions als instituts.  

� Sinergies SSAP i Districte Jove.  

� Coordinacions amb agents del territori.  

� Derivacions a altres serveis.  

Metodologia 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i 
participants. 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
Diferents xarxes socials ( Facebook, twitter), notes de premsa per les activitats 
extraordinàries i flyer programació.  
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  

PROGRAMA: PARTICIPACIÓ  

PROJECTE:  CAMPUS MULTIESPORTIU 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’ESPORTS 

OBJECTIUS GENERALS:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves per a que s’impliquin voluntàriament en la 
construcció de la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de 
persones o de manera individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin 
diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que 
serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Promoure l’esport i l’activitat saludable entre la població jove. 

� Utilitzar l’esport com a eina socialitzadora 

� Oferir la pràctica esportiva d’esports nous, desconeguts o poc practicats 

DESTINATARIS:  Infants i joves de 3 a 16 anys. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:   

Oferir experiència multiesportiva a nois i noies de 3 a 16 anys en el marc de les vacances d’estiu. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

7 monitors/ores, 1 coordinador/a i 1 director/a 

Equipaments 
RECURSOS 

Zona Esportiva de Can Jofresa 

Agents implicats 

Consell Esportiu i Ajuntament de Terrassa 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunions anuals 

Indicadors 

Nombre de participants i avaluació de satisfacció 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Enviament d’un qüestionari a les famílies dels participant per a conèixer el grau de 
satisfacció amb les diferents activitats ofertes sent 1 gens i 5 molt. En aquest 
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qüestionaris apareixen items que intenten valorar si l’oferta esportiva del Campus 
respon a les expectatives del participants, així com recollir noves propostes o millores 
a tenir en compte per a futures edicions. 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Cartelleria i premsa local. 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  

PROGRAMA: PARTICIPACIÓ  

PROJECTE:  PLANS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA A ESCOLES I INSTITUTS  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’ESPORTS 

OBJECTIUS GENERALS:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves per a que s’impliquin voluntàriament en la 
construcció de la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de 
persones o de manera individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin 
diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que 
serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Promoure la realització d’activitats esportives entre la població jove, vetllant per la participació 
equilibrada de dones i homes joves.  

� Oferir la pràctica esportiva d’esports poc coneguts o minoritaris. 

 

DESTINATARIS:  Joves estudiants de primària i secundària.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Els Plans de Promoció esportiva són un conjunt de propostes d’activitats esportives per a nois i noies de 
primària o secundària, que haurien de garantir la igualtat efectiva dels nois i noies joves per practicar 
l’activitat física i esportiva.  

En aquest sentit, és necessari avaluar la participació de nois i noies en les edicions anteriors, per tal de 
corregir els possibles desequilibris d’alguns dels dos sexes en alguna disciplina o activitat esportiva.  

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

1 Coordinador de promoció + equip de voluntaris 

Equipaments 
RECURSOS 

Diferents equipaments esportius de la ciutat 

Agents implicats 

Consell Esportiu, Ajuntament de Terrassa i diferents entitats esportives de la ciutat. 

 

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Reunions prèvies a cada una de les actuacions i activitats 

AVALUACIÓ Indicadors  
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Grau de satisfacció en les diferents activitats ofertes 

Metodologia 

El grau de satisfacció amb les diferents activitats ofertes a partir d’un qüestionari que 
es fa arribar al mestre responsable d’educació física. Aquest qüestionari avalua del 1 
al 5 ( 1 gens, 5 molt) diferents ítems com la qualitat de l’activitat, l’adequació de la 
mateixa a les edats dels participants, qualitat del treball dels tècnics i voluntaris.... 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
Difusió de les activitats del Consell Esportiu a través de la publicació d’un llibret 
d’activitats que es fa arribar als centres educatius 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA 

PROGRAMA:  PARTICIPACIÓ 

PROJECTE: SUPORT AL SERVEI DE JOVENTUT EN LA PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEIS DE RELACIONS EUROPEES  

OBJECTIU GENERAL:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos als i les joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de 
la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera 
individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, 
d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat 
social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

No Procedeix. 

DESTINATARIS:  servei de joventut i lleure infantil 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Continuar amb l’assessorament , enviament d’informació i convocatòries d’interès al Servei de Joventut, 
per tal de donar suport en l’anàlisi de possible participació  en projectes i iniciatives europeus.  

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

TEMPORITZACIÓ 
(*) 

Avaluació             

Humans 

1 tècnic 

Equipaments 
RECURSOS 

No procedeix 

Agents implicats 

Servei de Relacions Europees, Servei de Joventut i Lleure Infantil. 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Assessorament segons les propostes que ens vagin arribant 

Indicadors 

Nombre de convocatòries informades 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Tota informació que arriba al servei sobre projectes europeus que inclogui perfil 
juvenil, es passa al Servei de Joventut per a què facin difusió i entre els i les joves. 
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Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Ús de canals habituals com ara el correu electrònic i/o reunions, si s’escauen. 
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7.5 EIX 3: COHESIÓ I TERRITORI 

 
Entenem per cohesió social el sentit de pertànyer a un grup o comunitat en un espai comú i 

compartit. Dins d’aquesta cohesió social es dona un equitat amb totes les persones i no es 

produeixen situacions que desemboquen en desigualtat social. 

 

Com a municipi, per garantir aquest principi de cohesió social dins la població jove, s’ha de 

vetllar perquè no es donin desigualtats per ubicació al territori, que joves dels diferents barris 

puguin optar als mateixos recursos, que tinguin facilitats per interaccionar en altres espais no 

pròxims a les seves llars, que no es produeixin desigualtat per procedència, gènere, sexe, etc. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIÓ AL 

TERRITORI  

 
COHESIÓ I 

DRETS 
SOCIALS  

Garantir i 
fomentar l’equitat 

entre tots els i 
les joves de la 

ciutat per a evitar 
situacions de 

desigualtat social 
per raons de 
procedència, 

gènere, sexe,etc. 
Vetllant 

especialment per 
a què no es 

donin 
desequilibris 
territorials o 

situacions de 
desigualtat entre 

els i les joves 
dels diferents 

barris o districtes 
de la ciutat. 
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PROGRAMA ACCIÓ AL TERRITORI  

EIX: COHESIÓ I TERRITORI 

PROGRAMA:  ACCIÓ AL TERRITORI 

PROJECTE:      CASALS D’ESTIU 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  

Garantir i fomentar l’equitat entre tots els i les joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social 
per raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris 
territorials o situacions de desigualtat entre els i les joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 
� Facilitar l’accés a l’activitat en igualtat de condicions als infants i joves de Terrassa.   
� Fomentar l’ocupació entre els monitors/ores de lleure educatiu.  
� Contribuir a la professionalització de les tasques que desenvolupen els monitors/ores de forma voluntària..
� Donar a conèixer i fomentar la funció pedagògica i socials de l’educació en el lleure.    
� Facilitar la conciliació familiar oferint una activitat lúdico-educativa en horari escolar, atractiva, dinàmica i 
adaptada a les edats dels infants i joves. 
 

DESTINATARIS:  

� Joves entre 18 i 35 anys, que formen part de les entitats de lleure de forma voluntària. 

� Infants i joves de 3 a 17 anys  (21 en cas de joves amb capacitats diverses), participants dels casal 
d’estiu.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
 
El projecte de casals és un projecte educatiu de ciutat , on treballen de manera coordinada el Servei de 
Joventut i Lleure Infantil i les entitats de lleure educatiu de la ciutat. Mitjançant reunions periòdiques es  vetlla 
perquè els casals siguin una activitat de qualitat  
tant nivell organitzatiu com educatiu, oferint una proposta lúdico-educativa adaptada a l’edat dels participants i 
basada  en l’experiència vivencial d’infants i joves.  

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

1 Tècnic/a de joventut, 1 auxiliar tècnic de gestió, monitors/ores de lleure educatiu, 
voluntaris i personal en pràctiques. 

Equipaments 

RECURSOS 

Escoles municipals, equipaments cedits i de les pròpies entitats.  

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil i les entitats de lleure educatiu que formen part de la 
Comissió de Casals. 

METODOLOGIA 

Mecanismes de coordinació 
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� Reunions periòdiques de coordinació amb la Comissió de casals. 

� Reunions individuals amb les entitats que organitzen casals. 

Indicadors 

� Nombre de casals d’estiu (inclusius, per a joves i per a capacitats diverses) 

� Nombre d’entitats organitzadores dels casals d’estiu.  

� Nombre d’infants que hi participen als casals d’estiu.  

� Nombre d’infants amb necessitats de suport específic (NSE) i necessitats educatives 
especials (NNEE)  

� Nombre de monitors/ores contractats per a casals d’estiu 

� Nombre de monitors/ores  especialitzats contractats per atendre infants amb 
NSE/NNEE 

Metodologia 

AVALUACIÓ 

� Recull i seguiment dels indicadors. 

� Observació directa. 

� Valoració dels projectes i memòries presentades per les entitats. 

� Valoració grupal de la Comissió de Casals. 

� Coordinació amb els  agents implicats. 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 

� Reunions periòdiques de coordinació de la Comissió de Casals 

� Premsa escrita, notes de premsa. 

� Xarxes socials: pàgina web, extranet, correu electrònic, facebook 

� Edició de programa propi per cadascuna de les  entitats i distribució per començos 
dels barris. 

� Edició i tramesa de publicació en paper a diversos serveis municipals i educatius.  
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EIX: COHESIÓ I TERRITORI  

PROGRAMA: ACCIÓ AL TERRITORI 

PROJECTE: PUNT JOVE AL INSTITUT  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  

Garantir i fomentar l’equitat entre tots els i les joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social 
per raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris 
territorials o situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Fer arribar la informació de la Oficina Jove als centres d’educació secundària. 

� Esdevenir un suport pels centres de secundària en termes d’informació i d’orientació acadèmica. 

� Fomentar la participació de l’alumnat dins i fora dels instituts. 

DESTINATARIS:  Joves cursant la ESO i/o batxillerat.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 
El programa Punt Jove a l'Institut traça un pont de comunicació entre el Servei de Joventut i Lleure Infantil 
i els centres de secundària de la ciutat de Terrassa. Canalitza les demandes dels i les joves i els vincula 
amb tota aquella informació que pugui ser del seu interès i faciliti el seu procés d'adquisició d'autonomia: 
formació, ocupació, habitatge, mobilitat, salut, associacionisme, participació, etc. 
El projecte situa la seva tasca educativa en el marc de l'educació no formal, i dóna l'oportunitat de 
complementar les accions i objectius del PJI amb les de l'educació formal, treballant des de tres eixos 
transversals: la importància de la informació com a eina apoderadora per a prendre decisions, el foment 
de la participació dins i fora de les aules i l'orientació i l'acompanyament als alumnes cap als estudis 
postobligatoris.  

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

1 tècnic del servei de joventut i 3 informadors/es juvenils.   

Equipaments 
RECURSOS 

Espais als INS i a la casa Baumann.  

Agents implicats 

Professorat i TIS dels instituts, infermers/es dels centres,  altres projectes del Servei 
de Joventut,  entitats de lleure juvenil, Servei d’Educació, Foment de Terrassa, Serveis 
Socials, Gènere, Taules Tècniques de Joventut, etc.  

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Coordinació entre les informadores PJI (1 vegada a la setmana), coordinació amb la 
referent tècnica del Projecte PJI (1 vegada a la setmana), Coordinació amb el referent 
tècnic d’IP (1 cop al mes), reunions periòdiques amb la resta de serveis i recursos.  
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Indicadors 
 
� Nombre de punts d’informació  
� Nombre de consultes (disgregades per sexe)  
� Nombre de dinamitzacions al pati i l’aula.  
� Nombre de joves dinamitzacions pati i aula  
� Nombre de dinàmiques  
� Nombre de joves participants dinàmiques 
� Nombre de grups formació mares i pares  
� Nombre de persones formació mares i pares 
 

Metodologia 

AVALUACIÓ 

Registres de participació, registres de consultes, fitxes d’activitats, actes de reunió, 
valoracions alumnat i professorat.  

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
Xarxes Socials, connexió amb els recursos del territori, webs instituts, ús de diaris i 
revistes digitals  dels instituts,  bafarades informatives.  
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EIX: COHESIÓ I TERRITORI  

PROGRAMA:  ACCIÓ AL TERRITORI 

PROJECTE: DISTRICTE JOVE  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  
 
Garantir l’equitat entre tots els i les joves de la ciutat per evitar situacions de desigualtat social per raons 
de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllar per a què no es donin desequilibris i desigualtats  territorials en 
els diferents barris o districtes  de la ciutat.  

OBJECTIUS OPERATIUS:  
 
� Conèixer i reconèixer les necessitats, inquietuds i potencialitats de les persones adolescents i joves de 
Terrassa, atenent a les diversitats juvenils existents. 
� Desenvolupar el projecte sota el principi proximitat, adaptant-nos a les realitats específiques de cada 
territori. 
� Detectar possibles necessitats i treballar les possibles solucions, els seus punts d’interès, introduir 
pautes de treball, i buscar la màxima implicació dels i de les joves en les activitats que es desenvolupin a 
cada territori. 
� Atendre les necessitats i interessos de les persones adolescents i joves de manera integral tenint 
present totes les esferes que conformen la seva vida quotidiana i formen part del seu procés de 
desenvolupament.  
� Possibilitar processos educatius facilitadors de l’autonomia de les persones adolescents i joves, per tal 
d’afavorir el seu benestar a partir de trajectòries vitals enriquidores i satisfactòries. 
� Incidir en la millora de l’ocupabilitat subjectiva dels i les joves, prevenint la seva desvinculació del camp 
formatiu i del camp laboral. 
� Facilitar la creativitat, les pràctiques artístiques i la innovació dins la pedagogia central del programa: 
aprendre a mirar i escoltar, alimentar la curiositat i fomentar la formació i experimentació en les noves 
tecnologies, des d’una perspectiva pròpia del procés creatiu i artístic, fent èmfasi en la producció cultural i 
la reflexió sobre la realitat immediata. 
� Enfortir la participació social i la presència de les persones adolescents i joves dins la dinàmica 
comunitària, per tal de possibilitar el seu reconeixement com a agents socials actius de la mateixa. 
� Oferir un acompanyament socioeducatiu grupal i individual, per tal de reforçar el procés d’autonomia i 
benestar, acompanyant als i les joves en la gestió de possibles situacions de risc. 
� Potenciar l’adquisició d’habilitats socials i competències bàsiques de les persones adolescents i joves, 
per la promoció del seu desenvolupament personal i social. 
 

DESTINATARIS:  Projecte adreçat, prioritàriament, a adolescents i joves entre 12 i 25 anys. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
 
Districte Jove és un projecte basat en l’acció social i l’acompanyament socioeducatiu adreçat a 
adolescents i joves, fomentant la seva autonomia i participació.   
L’eix central del projecte són els i les joves de Terrassa. Entenem les seves necessitats i inquietuds de 
manera integral, tenint present totes les esferes que conformen la seva vida quotidiana i del seu 
desenvolupament, afavorint la capacitat crítica, la participació i el seu reconeixement social, així com la 
transmissió de valors positius de ciutadania i compromís social.  
El projecte es desenvolupa en 5 espais de referència juvenil i en el medi obert. Els i les joves  gestionen  
el seu temps de lleure, responsabilitzant-se de les activitats i implicant-se tant en el disseny com en 
l’organització i l’execució de les mateixes. 
El treball en medi obert forma part de l’essència del projecte.  Des del carrer ens aproximem als i les joves 
per tal de crear un vincle educatiu que ens permeti acompanyar-los en la millora de la seva realitat. En 
aquest àmbit, destaquem el treball que es duu a terme conjuntament amb Serveis Socials, Plans de barri i 
altres recursos municipals. 
 
 
 
 
 



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 137 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

1 Tècnic/a de joventut, 1 coordinador/a del projecte, 8 educadors i educadores socials.  

Equipaments 
RECURSOS 

5 espais joves 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil, Serveis Socials, Pla de barris, entitats i agents 
socials  de cada territori, altres serveis de l’Ajuntament.  

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunions setmanals d’equip, reunions de coordinació entre els diferents agents 
implicats, sistema d’intercanvi d’informació entre els agents implicats, visites espais de 
referència.  

Indicadors 

� Nombre d’usuaris participants activitats ordinàries.  

� Nombre d’activitats organitzades.  

� Nombre d’activitats organitzades amb els i les joves.  

� Tipologia d’activitats.  

� Nombre d’activitats amb agents del territori.  

� Prospeccions i intervencions a partir de la prospecció.  

� Intervencions als instituts.  

� Sinergies SSAP i Districte Jove.  

� Coordinacions amb agents del territori.  

� Derivacions a altres serveis.  

Metodologia 

AVALUACIÓ 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i 
participants. 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
Diferents xarxes socials ( Facebook, twitter), notes de premsa per les activitats 
extraordinàries i  flyer programació.  
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EIX: COHESIÓ I TERRITORI  

PROGRAMA: ACCIÓ AL TERRITORI 

PROJECTE: ESPORTIU CA N’ANGLADA 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE   

OBJECTIU GENERAL:  
 
Garantir l’equitat entre tots els i les joves de la ciutat per evitar situacions de desigualtat social per raons 
de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllar per a què no es donin desequilibris i desigualtats  territorials en 
els diferents barris o districtes  de la ciutat.  

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 
� Afavorir la convivència veïnal. 
� Millorar la inclusió dels joves a través de l’enfortiment del sentit de la comunitat i   pertinença al barri.  
� Participació en activitats culturals, formatives, lúdiques i esportives obertes a tota la ciutadania.  
 

DESTINATARIS: Infants i joves de 7  a 25 anys. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
 
Al barri de Ca n’Anglada es desenvolupa un projecte social i esportiu en el marc del Poliesportiu de Ca 
n’Anglada. El projecte ve del Pla de barris del D2 de Terrassa i la seva finalitat consisteix a oferir una 
activitat de baix cost per a que infants i joves puguin introduir-se a la pràctica esportiva.  
L’èxit de la proposta, ja que des del primer moment es va comptar amb una elevada participació d’infants i 
joves, ha suposat que el poliesportiu s’hagi convertit en un espai de referència i de trobada. La intervenció 
pretén reforçar el procés formatiu integral dels usuaris, ajudar i orientar la seva socialització i treballar la 
seva autoestima, així com afavorir la convivència veïnal i la integració social a través de l’enfortiment del 
sentit de comunitat. L’eina principal per aconseguir-ho és la proposta d’activitats esportives i també de 
reforç escolar i lúdico-culturals. 
 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

1 Tècnic/a de joventut, 1 coordinador/a del projecte, 3 dinamitzadors i dinamitzadores. 

Equipaments 
RECURSOS 

Pistes poliesportiu de Ca n’Anglada, espai de gestió al Espai Bit.  

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil, Consell Esportiu del Vallés Occidental, altres 
serveis de l’ajuntament, entitats i agents socials del territori.  

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunions  d’equip, reunions de coordinació entre els diferents agents implicats, 
sistema d’intercanvi d’informació entre els agents implicats, visites espais de 
referència. 
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Indicadors 

� Nombre de participants del projecte.  

� Nombre de participants per tipologia de les activitats.  

� Nombre d’activitats extraordinàries.  

� Nombre d’activitats amb agents del territori.  

� Nombre de coordinacions amb altres serveis de l’ajuntament.  

� Nombre de coordinacions amb altres agents del territori.  

 

Metodologia 

AVALUACIÓ 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i 
participants. 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ Diferents xarxes socials ( Facebook, twitter), notes de premsa per les activitats 
extraordinàries i  flyer programació. 
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EIX: COHESIÓ I TERRITORI  

PROGRAMA: ACCIÓ AL TERRITORI  

PROJECTE: PLA DE BARRIS LA MAURINA  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEIS SOCIALS  

OBJECTIU GENERAL:  

 
Garantir i fomentar l’equitat entre tots els i les joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat 
social per raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin 
desequilibris territorials o situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la 
ciutat. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 
� Descentralitzar i territorialitzar els serveis i projectes d’atenció a la joventut, sota un criteri de proximitat. 

� Preveure, identificar, canalitzar i col·laborar en la resolució de situacions de vulnerabilitat i risc socials 
entre els i les joves de la ciutat. 

� Crear i/o consolidar espais de treball en xarxa, coordinació i cooperació entre els agents vinculats a 
joventut existents als territoris i/o agents socials vinculats a temàtiques i àmbits d’interès juvenil. 

� Enfortir la participació social i la presència dels i de les joves dins la dinàmica comunitària, per tal de 
possibilitar el seu reconeixement com a agents actius de la mateixa. 

� Possibilitar la vivència d’experiències enriquidores i generadores de creixement i desenvolupament 
personal i col·lectiu dels i de les joves de la ciutat 

� Possibilitar espais de trobada, comunicació, diversió i coneixença entre els i les joves de la ciutat. 

� Fomentar espais de relació entre els i les joves i altres col·lectius de població. 

DESTINATARIS: Adolescents i joves del barri de la Maurina. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 
El programa jove forma part del projecte d’intervenció integral al barri, que té com a objectiu principal 
trencar amb la regressió urbanística de marginalitat del barri i que permeti la recuperació i 
desenvolupament del mateix. 

Es treballa pel disseny i la realització d’accions educatives adreçades a millorar el benestar dels i de les 
joves del barri, a partir d’una perspectiva comunitària, preventiva i participativa.  

Les actuacions es tenen tant en espais juvenils en equipaments municipals així com,  en l’espai públic ja 
que dins el programa jove es dóna molt pes a la feina en Medi Obert. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans    RECURSOS 

Una educadora social amb el suport de la coordinadora del Pla de Barris a la Maurina. 
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Equipaments  

Punt Maurina i Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany 

Agents implicats  

Oficina tècnica del Pla de Barris de la Maurina, Serveis Socials Servei de Joventut i 
Lleure Infantil, i altres àrees municipals implicades, entitats i agents socials. 

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Reunions, Taules tècniques, via correu electrònic, trucades telefòniques. 

Indicadors 
� Nombre i tipus d’activitats realitzades anualment 

� Nombre de joves involucrats, entitats i de Serveis implicats. 

� Incorporacions de les propostes dels i de les joves en els diferents programes. 

Metodologia  

AVALUACIÓ 

� Recull seguiments individuals i grupals  

� Elaboració d’una valoració qualitativa tècnica 

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Xarxes socials, llistat de distribució contactes, telèfon. 
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EIX: COHESIÓ I TERRITORI  

PROGRAMA: ACCIÓ AL TERRITORI  

PROJECTE: MEDI OBERT  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEIS SOCIALS I EL SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  

OBJECTIU GENERAL:  

Garantir i fomentar l’equitat entre tots els i les joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social 
per raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris 
territorials o situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Conèixer la realitat dels diferents territoris de la ciutat, apropant-nos a les persones joves que fan ús de 
l espai públic, especialment les que presenten situacions de risc social i/o que no són ateses per altres 
serveis, entitats i recursos, per tal de millorar les seves condicions de vida. 

� Detectar necessitats, interessos i potencialitats dels i les joves, per donar una resposta global, tenint en 
compte la dimensió individual, grupal i comunitària. 

� Crear un vincle educatiu amb la gent jove, que ens faciliti l acompanyament en el desenvolupament de 
les seves habilitats i capacitats, oferint l accés als recursos necessaris que els permetin escollir els seus 
itineraris personals. 

� Facilitar processos d’ integració, apoderament i promoció de la seva participació en la vida social. 

� Participar i potenciar el treball en xarxa amb entitats, serveis, recursos, etc, i fomentar la 
corresponsabilitat en l abordatge de les situacions. 

DESTINATARIS: Joves entre 17 i 25 anys. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Entenem la nostra acció en medi obert com un procés d’intervenció global amb els i les joves que fan de 
l’espai  públic el seu espai relacional, espai idoni per a dur a terme una intervenció socioeducativa amb els 
i les joves, ja que són espais que ells viuen amb naturalitat i en els que se senten còmodes. Mitjançant 
aquest procés, l’educador acompanya, facilita, genera, media,... generant vincle per a poder donar 
resposta a les necessitats detectades o expressades, utilitzant els recursos que hi ha al territori amb 
l’objectiu de dotar als joves de recursos i autonomia. 

Afavorir els processos d’integració, socialització i participació ciutadana dels i les joves, i de manera 
especial amb els/les que presenten dificultats d’utilització responsable del seu temps lliure i conductes 
individuals i grupals de risc. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

7 educadors i educadores socials del servei d’atenció primària, 8 educadors i 
educadores socials del projecte de Districte Jove del Servei de Joventut.  

Equipaments 
RECURSOS 

Medi obert  amb els joves es  realitza als barris/carrers de la ciutat. Les coordinacions 
als centres cívics o espais joves.  
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Agents implicats 

Altres serveis de l’ajuntament i recursos de la ciutat.  

Mecanismes de coordinació METODOLOGIA 

Reunions de coordinació amb els altres serveis i recursos, Equip motor (1 representant 
de cada territori), Plenari de Medi Obert (tots els educadors i caps de serveis 1 cop al 
trimestre), Espai Col·laboratiu al Utinc, Reunions trimestrals se seguiment i avaluació 
per equips, Document/base de dades interna de recollida de dades.  

Indicadors 

� Nombre total participants medi obert  

� Sexe 

� Procedència  

� Edats  

Metodologia 

AVALUACIÓ 

Diari de camp, registre prospeccions, fitxa d’espais, registre i actes reunions.  

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Comunicació interna entre els dos serveis.  
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PROGRAMA COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

EIX: COHESIÓ I TERRITORI 

PROGRAMA: COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE:  ATENCIO ALS INFANTS I JOVES DINS PLA LOCAL D’ATENCIÓ A LES CAPACITATS 
DIVERSES I ACCESIBILITAT 2017-201 

SERVEI QUE LIDERA: OFICINA DE CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT  

OBJECTIU GENERAL:   

Garantir i fomentar l’equitat entre tots els i les joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social 
per raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris 
territorials o situacions de desigualtat entre els i les joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

� Millorar la qualitat de vida dels infants i joves amb capacitats diverses de Terrassa per tal que aquests 
esdevinguin ciutadanes de ple dret, en una ciutat inclusiva i accessible. 

� Promoure progressivament l’accessibilitat universal a la ciutat mitjançant la supressió de barreres als 
espais públics, transport, edificacions, i béns i serveis a disposició de la ciutadania. 

� Vetllar per l’eliminació de barreres (arquitectòniques, de mobilitat, d’accés a la informació, a la 
comunicació, etc.) existents en l’entorn que impedeixen la normalització de l’alumnat amb capacitats 
diverses en les activitats escolars i Extraescolars. 

� Garantir que l’oferta d’activitats complementàries compti amb les necessàries adaptacions en els 
projectes educatius pels alumnes amb capacitats diverses. 

� Fomentar la implantació de programes accessibles de transició a la vida adulta (treball, independència 
econòmica, llar familiar, identitat social, autonomia personal, etc.) per a persones amb capacitats diverses, 
majors de 21 anys. 

� Establiment de convenis de col·laboració entre els àmbits educatiu, sanitari, de serveis socials i 
associacions que atenen a persones amb capacitats diverses per millorar la qualitat de l’atenció, orientació 
i suport als alumnes amb necessitats educatives especials i les seves famílies. 

� Suport a la coordinació i col·laboració dels centres d’educació especial amb la resta de centres educatius 
del municipi. 

� Identificar la realitat actual en el marc de l'escola i el lleure de la població infant/juvenil amb discapacitat 
derivada de salut mental, amb reconeixement de discapacitat o no. 

� Promoció d’esports adaptats a infants i joves amb reconeixement de discapacitat i/o amb necessitats 
especials (inclusius i especialitzats) 

� Promoció d’activitats de lleure adaptats a infants i joves amb capacitats diverses amb necessitats 
especials (inclusius i especialitzats)  

� Desenvolupament d’accions accessibles de sensibilització, conscienciació i educació de forma periòdica 
i sistemàtica amb l’objectiu de traslladar una imatge normalitzada i positiva de les persones amb capacitats 
diverses, tenint en compte la heterogeneïtat existent entre totes elles. 

DESTINATARIS:   

Infants i joves amb capacitats diverses. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Les actuacions que es desenvoluparan durant el període 2017-2021, algunes ja en marxa, estan 
relacionades amb el desplegament de diferents convenis de col·laboració, campanyes informatives i de 



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 145 

sensibilització, formació en diferents formats (cursos, jornades, tallers), disseny i desenvolupament de 
diferents programes, ... que es duran a terme mitjançant diferents formats i que es vinculen a les següents 
accions recollides pel Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i Accessibilitat: 

DINS LA LÍNEA ACCESSIBILITAT 

� Continuar amb la instal·lació progressiva de jocs infantils adaptats als parcs infantils de la ciutat. 

DINS LA LÍNEA EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

� Analitzar la manca d’oferta actual que no permet poder escollir a les famílies l’escola d’educació 
especial que prefereixen. 

� Identificar les actuals necessitats de suport dels alumnes amb necessitats especials i alumnes d’escola 
ordinària, i treballar coordinadament amb el serveis d’educació competents (Inspecció i EAP) per suggerir 
les millores que les famílies evidencien i els tècnics reconeixen. 

� Conèixer el nombre i perfil dels alumnes amb capacitats diverses que cursen a l’Escola Municipal de 
música i recollir les seves propostes de millora. 

� Donar suport a aquelles entitats i escoles que vetllen per aquests programes de formació per a joves de 
més de 21 anys en el municipi. 

� Fer accions de treball col·laboratiu que permetin oferir informació, atenció i serveis de forma integral i 
coordinada als alumnes amb necessitats educatives especials i les seves famílies. 

� Analitzar les actuals accions inclusives entre centres educatius i donar-les a conèixer a la ciutadania 
mitjançant la Taula. 

� Estudiar quina és la realitat actual de la població infant/juvenil de la ciutat amb trastorns de salut mental 
(àsperger, trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat-TDAH, autisme...) des de l'educació, el lleure, etc... 

� Vetllar des de la comissió de sortides escolars per l’aplicació del Protocol de transició de l’escola a 
recurs especialitzat, Centre ocupacional - Centre de dia, especialment en aquells casos que semblen no 
encaixar per perfil de necessitat a cap oferta dels recursos locals. 
 
DINS LA LÍNEA OCI, TEMPS LLIURE, CULTURA I ESPORTS: 

� Treballar amb l’Equip d’atenció psicopedagògica (EAP), el Servei d’Esports i l’Oficina de Capacitats 
Diverses i Accessibilitat, un fulletó informatiu sobre l’oferta d’esport adaptat per a persones amb 
discapacitat física a la ciutat. 

� Creació d’una comissió de treball de lleure des d’on es pugui identificar i realitzar un seguiment sobre 
l’oferta existent adreçada a joves i adults amb discapacitat intel·lectual sense possibilitats d’autogestió, i a 
joves i adults amb discapacitat derivada de salut mental sense possibilitats d’autogestió, i 
l’acompanyament que es fa a les persones amb capacitats diverses per tal de que l’accés al lleure sigui 
efectiu i satisfactori. 

DINS LA LÍNEA SENSIBILITZACIÓ: 

� Incorporar accions de sensibilització dins la Guia d’Activitats dels serveis educatius adreçades a infants i 
joves amb edat escolar. 

 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ* 

Avaluació             

Humans  

1 auxiliar de gestió, 2 tècniques gestió projectes i 1 tècnic en comunicació  

RECURSOS 

Equipaments 
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Els corresponents a l’Edifici Glòries (ctra. Montcada, 596) 

Agents implicats 

Entitats membres de la Taula d’Atenció a les Capacitats Diverses i Accessibilitat, 
diferents serveis de l’Ajuntament (Servei Esports, Servei Lleure i Joventut, Servei 
Ocupació, Servei Educació, etc), altres agents socials del territori (EAP, Departament 
d’Ensenyament, operadors sanitaris, etc), i grups municipals 

 

Mecanismes de coordinació 

METODOLOGIA 

Mitjançant reunions plenàries de la taula, comissions de treball, reunions coordinació 
altres serveis i agents socials, etc. 

 

Indicadors 

En un primera fase un gran nombre dels indicadors definits són estratègics. 

Metodologia 
AVALUACIÓ 

Recollida de la informació mitjançant diferents suports (qüestionaris, registre nombre 
actuacions, participants, impacte de les accions desenvolupades, etc), trimestral i 
anualment. 

 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ Creació Web servei, campanyes de sensibilització, creació diferents plataformes, 
suports varis. 
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EIX: COHESIÓ I TERRITORI  

PROGRAMA:  COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE: ACOLLIDA 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE CIUTADANIA I DRETS CIVILS  

OBJECTIU GENERAL:  
 
Garantir l’equitat entre tots els i les joves de la ciutat per evitar situacions de desigualtat social per raons 
de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllar per a què no es donin desequilibris i desigualtats  territorials en 
els diferents barris o districtes  de la ciutat.  
 

OBJECTIUS OPERATIUS:  
� Facilitar l’accés al Servei de Primera Acollida (S1A). 
� Garantir les necessitats inicials d’informació i formació a les persones usuàries del S1A segons els 
paràmetres marcats per la Generalitat en el desplegament del Decret 150/2014. 
� Apropar l’administració a la població nouvinguda. 
� Promoure el principi d’igualtat i cohesió social des de la informació i la formació amb l’objectiu 
d’incorporar les característiques de la població d’orígens diversos per adaptar projectes, programes i 
actuacions municipals a les necessitats específiques de la població estrangera. 
 

DESTINATARIS: Són titulars del dret d’accés al S1A les persones estrangeres immigrades, les 
sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades, majors de 16 
anys i que faci menys d’un any que estiguin empadronades al nostre municipi.  

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Servei de primera acollida  
� Promoció i informació  del S1A. 
� Assessorament i acompanyament individual i grupal durant el temps que duri el procés d’acollida. 
� Formació: 

- Mòdul A.1. (45 hores) : competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana.  
- Mòdul B (15 hores): coneixements laborals. 
- Mòdul C (15 hores): coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic. 

� Certificació  de la formació parcial i possibilitat d’accés al certificat d’acollida que emet la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat. 
 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Professionals del Servei de Ciutadania. 

Equipaments 

Equipaments municipals (biblioteques, centres cívics, etc.)  

Econòmics 

RECURSOS 

Recursos propis i externs provinents de la Generalitat de Catalunya. 
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Agents implicats 

Serveis municipals (ciutadania, serveis socials, etc.) i  entitats (Cite, etc.) 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunions de seguiment i contacte via correu electrònic. 

Indicadors 

� Nombre de persones inscrites al mòdul C de coneixement de la societat catalana 

� Nombre de persones inscrites al mòdul B de coneixements laborals 

� Nombre de persones inscrites al mòdul A1 de català 

� Nombre d’accions d’orientació (assessorament i informació) telefòniques ateses 

� Nombre de sol·licituds d’accés al Servei de Primera Acollida tramitades a la DGI 

� Nombre de sol·licituds de Certificats d’Acollida tramitats a la DGI 

 

Metodologia 

AVALUACIÓ 

L’apropament de la informació a la ciutadania compta amb la col·laboració de les 
OAC’s i la formació amb professionals de la temàtica, que mitjançant sessions d’un 
màxim de 3 hores exposen la matèria acompanyats de presentacions en powers i 
informació escrita. Les sessions formatives es duen a terme als diferents districtes 
amb l’objectiu d’apropar-les a la ciutadania. 

 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 

� Accés a la seu: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7843 

� Accés al web: http://www.terrassa.cat/primera-acollida-ciutadania 

� Sessió informativa cada últim dimecres de mes a les 10h a Carretera Montcada, 
596. 
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EIX: COHESIÓ I TERRITORI  

PROGRAMA:  COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE: ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS I LA LLIBERTAT DE CREENCES 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE CIUTADANIA I DRETS CIVILS 

OBJECTIU GENERAL:  
 
Garantir l’equitat entre tots els i les joves de la ciutat per evitar situacions de desigualtat social per raons 
de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllar per a què no es donin desequilibris i desigualtats  territorials en 
els diferents barris o districtes  de la ciutat.  
 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 
� Aprofundir en la promoció dels drets humans des d’un treball coordinat amb el moviment associatiu, 
institucions i altres administracions, mitjançant la divulgació de la Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat arreu del municipi i a través de xerrades, seminaris i altres accions de 
commemoració, difusió i sensibilització dels Drets Humans dirigides a la ciutadania en general. 
� Difusió i sensibilització específica en relació a la llibertat de creences com a dret fonamental, en 
col·laboració amb altres administracions (Direcció General d’Afers Religiosos), serveis municipals, ens 
locals (Consell Interreligiós) i entitats diverses a través de formacions. 
 

DESTINATARIS: Ciutadania en general (per tant, s’inclouen persones de diferents edats, sexes, orígens i 
sensibilitats culturals, etc.). 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
� Sessions de formació en Diversitat Religiosa especifiques per a personal de l’Ajuntament, amb l’objectiu 
d’abordar la diversitat religiosa a l’àmbit local. 
� Conferències en Diversitat Religiosa obertes a la ciutadania: per p.ex. presentar el Mapa religiós català 
fent especial èmfasi al nostre municipi, i difondre com impacta aquest fet en la cohesió social i la 
convivència en la diversitat.  
� Commemoracions significatives en l’àmbit dels Drets Humans mitjançant diferents actes com:  

- Ciutats per la vida- Ciutats contra la pena de mort (30-11) 
- Dia Drets dels Infants (20-11) 
- Dia dels Drets Humans (10-12)  
- Memòria de les víctimes de l'Holocaust (27-01)  
- Dia Internacional  per a l’Eliminació de la Discriminació Racial (21-03) 

� Mostra Cinema Espiritual: el municipi és subseu d’aquesta Mostra mitjançant dos sessions de cinefòrum 
al Cinema Principal, gratuïtes i obertes, que tenen la finalitat d’acostar a la ciutadania la riquesa de la 
diversitat religiosa que existeix al nostre país i a afavorir el diàleg interreligiós.  
 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 
Equip del Servei de Ciutadania. 

Equipaments 

RECURSOS 

Equipaments municipals ( centres cívics, etc.) i privats (seus d’entitats). 
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Econòmics 

Propis i amb el suport d’altres administracions, com la Generalitat de Catalunya en 
temes formatius. 

Agents implicats 

Es treballarà en xarxa i de forma transversal amb els agents competents: 
� Serveis Municipals: Polítiques de Gènere, LGTBIQ, FOMENT S.A, Consum, 
Capacitat Diverses i Accessibilitat, Solidaritat i Cooperació, etc. 
� Així com teixit associatiu en general. 

Mecanismes de coordinació 

Reunions i contactes puntuals per telèfon o correu electrònic. 

Indicadors 
� Nombre de recursos institucionals vinculats amb el desenvolupament de les 
accions de l’eix. 
� Nombre de serveis, entitats i agents socials contactats. 
� Nombre de serveis, entitats i agents socials que formen part del grup de treball per 
a la defensa dels drets humans. 
� Nombre d’accions engegades de difusió / sensibilització i nombre d’assistents. 
 

Metodologia 

Cada actuació concreta segueix una metodologia seguint tant els objectius específics 
com les persones a qui va dirigida.  

Nota: En cas que necessiteu informació de la metodologia de cada activitat, us 
preguem que ens aviseu. 

 

Canals/ Estratègia 

La informació de les actuacions que són obertes a la ciutadania està publicada en la 
web de l’Ajuntament de Terrassa. Quan es programen actuacions concretes es reforça 
la difusió amb correus electrònics als serveis municipals i a les entitats de l’RMEAC. 
En aquestes casos, també es passa la informació als mitjans de comunicació a través 
de notes de premsa. 
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EIX: COHESIÓ I TERRITORI 

PROGRAMA:  COHESIÓ I DRETS SOCIALS  

PROJECTE:  TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE POLÍTIQUES DE GENERE  

OBJECTIU GENERAL:  

 
Garantir i fomentar l’equitat entre tots els i les joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social 
per raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris 
territorials o situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 
� Realitzar tallers de sensibilització a favor de la coeducació, la igualtat d’oportunitats i la prevenció de les 
relacions abusives entre joves. 
� Assessorament, formació i acompanyament al personal que treballa amb joves per a la introducció de la 
perspectiva de gènere en els projectes que es duen a terme. 
 

PERSONES DESTINATÀRIES 
� Adolescents i joves de la ciutat. 
� Centres d’educació en el lleure juvenil (agrupaments escolta, esplais, Districte Jove...).  
 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
Disposem de diferents tallers que realitzen especialistes, sota demanda: 
� “Relacionar-se sense violència” , per identificar situacions d’abús en el context de les relacions 
afectives i afavorir la construcció d’actituds assertives en situació de violència de parella. 
� “I tu, com et posiciones davant la violència en la relació de parella?” , per reconèixer mites entorn a 
la violència masclista, comprendre les repercussions  en la salut física i emocional, l’autoestima, l’àmbit 
familiar i l’àmbit social. 
� “Videoclips i sexisme: aportant noves mirades” , per analitzar els models de feminitat i masculinitat 
que apareixen en els videoclips actuals, promoure el debat entorn la representació que fan els videoclips 
actuals del paper que juguen noies i nois en les relacions de parella i despertar la capacitat crítica de 
l’alumnat a l’hora de visionar videoclips i d’escoltar música. 
� Cinefòrum “Prevenció de les relacions abusives en ad olescents i joves” , per analitzar i 
comprendre l'abast i les repercussions de la violència de parella en la nostra vida quotidiana i promoure 
nous model de relació més igualitaris. 
 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

Personal del Servei de Polítiques de Gènere o altre personal especialista contractat  

Equipaments 
RECURSOS 

 

METODOLOGIA Agents implicats 
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Mecanismes de coordinació 

 

Indicadors 

� Nombre de persones participants, desagregades per sexe/ Nombre de centres que 
participen, desagregats per titularitat pública/concertada/privada 

� Nivell de satisfacció del grup, a través entrevista amb el professorat o de 
qüestionaris (en funció del temps disponible) 

Metodologia 

AVALUACIÓ 

 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ 
� Oferta directa a les entitats i centres d’educació en el lleure 

� Publicació a la Guia del PAME (Servei d’Educació) 

� Publicació al web del Servei de Polítiques de Gènere 
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EIX: COHESIÓ I TERRITORI 

PROGRAMA:  COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE:  SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE POLÍTIQUES DE GENERE  

OBJECTIU GENERAL:   

Garantir i fomentar l’equitat entre tots els i les joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social 
per raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris 
territorials o situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat 

OBJECTIUS OPERATIUS:  
 
Prestar una atenció integral, de manera confidencial i gratuïta, a les dones joves de Terrassa. 

PERSONES DESTINATÀRIES: Joves de la ciutat majors d’edat. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  
El Servei de Polítiques de Gènere disposa d’un Servei d’Informació i Assessorament a les Dones 
(SIAD) adreçat a totes les dones majors d’edat de Terrassa i dels municipis del seu partit judicial.  
S’atenen tot tipus de qüestions relacionades amb l’exercici dels drets i s’ofereix assessorament legal, 
formació i orientació per a la inserció laboral, es treballa per la plena normalització de les diferents 
identitats de gènere i es presta atenció psicològica per superar les situacions de violència masclista.  
Dins el SIAD hi ha 6 serveis especialitzats, atesos per professionals de cada matèria: 
 
Servei de Primera Acollida,  que recull les demandes i facilita la informació sol·licitada, i quan és 
necessari s’encarrega de la derivació de les dones a altres serveis específics, prèvia coordinació amb 
altres professionals.  
 
Servei d’Assessorament Jurídic , facilita informació general en matèria de dret civil, dret de família i dret 
penal, per resoldre entre altres: demandes explícites sobre separació, divorci, arrendament, herències, 
filiacions, custòdies, incompliment de sentències, etc.  
 
Servei d’Atenció Psicològica , que ofereix suport i atenció psicològica a dones que pateixen o han patit 
violència masclista o qualsevol tipus d’agressió sexual. Es presta atenció personalitzada i també 
s’organitzen grups terapèutics d’autoestima i assertivitat pe reforçar els processos de recuperació.  
 
Servei d’Orientació Laboral , facilita informació general en matèria de dret laboral per resoldre, entre 
altres: qüestions relacionades amb les discriminacions per raó de gènere en el mercat laboral, 
d’assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat sexual, acomiadaments, contractacions, retribucions, 
prestacions i subsidis, etc.  
 
Servei d’Inserció Laboral , ofereix suport individualitzat a dones que volen incorporar-se o reincorporar-
se al mercat laboral, acompanyant-les en l’elecció d’un itinerari formatiu i de reforç de competències. 
També organitza tallers de millora de les habilitats personals per facilitar la inserció professional.  
 
Servei de Diversitat Sexual i Afectiva , que és un punt d’informació, assessorament i acompanyament a 
dones lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals.  
 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans RECURSOS 

Personal del Servei de Polítiques de Gènere  



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 154 

Equipaments 

Casa Galèria (c. Nou de Sant Pere, 36) 

Agents implicats 

- 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

- 

Indicadors 

� Nombre de dones joves ateses al SIAD 

� Nombre de dones joves ateses a cada servei 

� Nombre de cites de dones joves al SIAD 

� Nombre de cites de dones joves al SIAD, per serveis 

Metodologia 

AVALUACIÓ 

Cal concertar visita trucant al 93.739.74.08 o acudir personalment al servei. 

Canals/ Estratègia 

COMUNICACIÓ � Publicació al web del Servei de Polítiques de Gènere 

� Díptic informatiu 
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EIX: COHESIÓ I TERRITORI  

PROGRAMA: COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE: ATENCIÓ INDIVIDUAL 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEIS SOCIALS  

OBJECTIU GENERAL:  

Garantir i fomentar l’equitat entre tots els i les joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social 
per raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris 
territorials o situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

- Informar, orientar i acompanyar a la població jove durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital 
(formació, ocupació).  

- Assessorar i acompanyar als i les joves en diferents àmbits d’interès .  

DESTINATARIS: Població en general.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

L’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social té com a missió dissenyar i executar totes 
aquelles polítiques adreçades a garantir la satisfacció de les necessitats de la ciutadania de Terrassa, 
sense exclusions. Aquestes polítiques han d’aconseguir millores en el nivell de qualitat de vida, de 
progrés, de justícia i cohesió social, garantint en igualtat de condicions, l’accés d’aquesta ciutadania als 
serveis d’educació, cultura, esports, polítiques de gènere, joventut i lleure, entre d'altres, així com garantir 
que el programa de govern guiï les accions concretes que desenvolupa cada servei, vetllant per la 
transversalitat i complementarietat dels diferents serveis dins de l’Àrea. 

2017 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
TEMPORITZACIÓ 

Avaluació             

Humans 

12 equips d'atenció primària.  

Equipaments 
RECURSOS 

Casals cívics  

Agents implicats 

Altres serveis de l’ajuntament i recursos de la ciutat.  

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

Reunions de coordinació amb els altres serveis i recursos.  

Indicadors 

� Nombre de joves atesos per districte.  

� Nombre d’expedients i cites informatives.  

AVALUACIÓ 

Metodologia 
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Base de dades interna.  

Canals/ Estratègia 
COMUNICACIÓ 

Xarxa amb altres serveis de l’ajuntament i amb els  recursos de la ciutat.  
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EIX: COHESIÓ I TERRITORI  

PROGRAMA:  COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE: DESPLEGAMENT PACTE DASIG.  

SERVEI QUE LIDERA : REGIDORIA LGTBIQ 

OBJECTIU GENERAL:  

 
Garantir i fomentar l’equitat entre tots els i les joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social 
per raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris 
territorials o situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 
Fomentar la normativització de la diversitat afectiva, sexual, d’identitat i d'expressió de gènere a tots els 
àmbits de la societat mitjançant diverses línies d'actuació (la informació, la denúncia, l'assessorament, la 
formació, la conscienciació, etc) i en col·laboració amb altres agents socials. 

DESTINATARIS:  
Infants i joves gais, lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals, famílies, teixit associatiu, professionals de 
diferents àmbits i la ciutadania en general. 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:   

Gran part de les actuacions  a realitzar estan recollides dins el pacte DASIG i contrastades a la Taula per la 
Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat de Gènere.  
 

- El servei Jove d’Assessorament en Diversitat Sexual 
- Oferir formació per als equips de professionals que atenen a infants i joves, professorat de centres 

de primària i secundària, membres d’associacions estudiantils, educadors i monitor/es voluntaris de 
lleure infantil, monitors/es esportius, AMPA’s 

- Oferir, als centres educatius de primària i secundària públics i concertats, materials, tallers o altres 
activitats de sensibilització per facilitar una actitud de respecte vers la diversitat sexual. 

- Oferir, a l’àmbit de l’educació no formal, materials, tallers o altres activitats de sensibilització per 
facilitar una actitud de respecte vers la diversitat sexual. 

- Atenció adaptada a les dones joves lesbianes en l’àmbit ginecològic. 
- Accions diverses en l'àmbit de la conscienciació i visibilització de la diversitat....  
- Recollida i tramitació de denúncies, incidències, queixes, etc  
 

2017 Gen Feb Mar A
b 

Ma Jun Ju Ag Se Oc No Des 

Disseny 
      

      

Implementació  
           

TEMPORITZACIÓ 

Avaluació       
      

Humans 

1 tècnica municipal, 1 cap del  servei, i des de l’agost 2016 1 auxiliar de gestió 

Equipaments 

RECURSOS 

El servei LGTBIQ, que fa la funció de secretariat del PACTE, té la seva seu a l’Edifici 
de Glòries on, també, s’ofereix descentralitzat el Serveis d’atenció a la diversitat sexual 
i de gènere, que també atén a Baumann Oficina Jove i a la Casa Galèria. 
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http://www.terrassa.cat/recursos.  

Econòmics 

El pressupost pel desplegament del Pacte és la suma de despeses que cada servei, 
institució, sindicat o entitat destina a les quasi 40 actuacions que configuren el Pacte. 
Et puc dir el pressupost de la Regidoria que, entre d’altes, paga el contracte de l’entitat 
que desenvolupa el Servei d’atenció a la diversitat afectiva i sexual. 

Agents implicats 

Les actuacions acordades es realitzen  en col·laboració amb altres serveis,  entitats, 
institucions i sindicats, responent amb co-governança a la realitat local i transversal del 
tema. Actualment hi ha 39 membres adherits al Pacte. 

Mecanismes de coordinació 
METODOLOGIA 

La Taula del Pacte DASIG, constituïda el 26 de juny de 2014 per una quarantena de 
membres de diferents serveis,  entitats, institucions i sindicats, és l’espai on es va 
redactar i aprovar el Pacte, i el que en fa el seguiment, l’avaluació i defineix els reptes 
de futur. Es reuneix dos cops l’any. 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Ampliació a joves Servei d’Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere (atenció a 
qualsevol persona de més de 14 anys sense permís familiar, d’acord amb els drets 
reconeguts de les persones menors):                                                                                                                               

- Joves atesos 

- Total visites (inicials, continuades, famílies ateses, familiars,etc) 

Formació:  

- Professionals municipals formats  

- Serveis municipals que han participat de la formació (almenys un/a 
professional) 

- Nº persones formades dels diferents àmbits  

- Nº formacions  

Tallers o altres activitats de sensibilització a l’àmbit educatiu:  

- Nº de tallers  

- Tipologies d’espais  

Atenció adaptada a les dones joves lesbianes en l’àmbit ginecològic:  

- Nº de formacions  

- Material repartit  

 Metodologia 

 

Els i les signants del Pacte poden participar a la Taula del Pacte DASIG com a 
membres o ser convidats/des quan es consideri oportú. És en aquest marc en el qual 
es prioritzen, anualment, les accions a implementar segons els eixos, es fa seguiment 
de les accions i dels acords presos i se’n debaten les oportunes actualitzacions.  

Amb la voluntat de coordinació i/o col·laboració entre les entitats i institucions membres 
de la Taula, i aquelles que ho facin en qualitat de convidades, es poden establir altres 
mecanismes de coordinació -com ara el telemàtic- al marge de l’assistència a les 
reunions.  

L’ajuntament presenta a la Taula un informe, cada any, un informe amb l’anàlisi de les 
actuacions realitzades, que serveix com a base per a valorar, modificar i definir les 
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actuacions dels anys propers. 

Quan les accions són liderades per altres entitats, institucions o sindicats o bé 
realitzades per l’ajuntament en col·laboració amb d’altres agents, l’informe sobre les 
accions es redacta conjuntament. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

- La web del Servei LGTBIQ: http://www.terrassa.cat/lgtbiq 

- El facebook de l'Ajuntament _ https://www.facebook.com/ajterrassa  

- Mailing propi del servei 

- Com a canal comú de totes les accions del Pacte, s’ha creat una pàgina de Facebook 
del Pacte https://www.facebook.com/pactedasig/#!/pactedasig/ , on es comparteix 
informació, només relacionada amb les accions del Pacte, entre els diferents membres 
adherits, que es gestiona per part d’una entitat que pot ser itinerant i que, en 
l’actualitat, és l’associació LGTB Terrassa. 
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7. PRESSUPOST I PLA DE FINANÇAMENT 
 
 
Determinar el pressupost municipal destinat a serveis i projectes adreçats a joves és molt 

complex, donat que el Servei de Joventut i Lleure Infantil no és l’únic gestor de projectes 

adreçats a aquesta població. Nombrosos serveis municipals gestionen també projectes 

destinats a la població jove, i cal tenir present que des de l’Ajuntament s’ofereixen serveis i 

projectes generalistes al conjunt de la població de la ciutat, i per tant també a ells i elles. 

Per tal de donar resposta a aquest apartat, prenem com a punt de partida el pressupost 

municipal del Servei de Joventut i Lleure Infantil de 2017. Es fa difícil presentar un pla de 

finançament en projecció a quatre anys, ja que aquest es veu afectat directament per 

l’aprovació dels pressupostos pel consistori, i aquesta és anual. A més, com hem anat repetint 

al llarg de tot el procés, el Pla Local de Joventut és un document obert que ha d’anar adaptant-

se a les noves necessitats de la joventut durant el seu període de vigència. Aquesta capacitat 

d’adaptació també s’haurà de veure reflectida en el pressupost, que anualment s’haurà d’anar 

ajustant per tal de donar resposta a aquestes necessitats. 

El pressupost del Servei de Joventut i Lleure de 2017 es concreta de la següent manera: 

-  Programa Baumann Servei Jove : Inclou totes les despeses relatives al manteniment 

d’edificis, maquinària, lloguers i subministres dels equipaments municipals adscrits al 

Servei de Joventut i Lleure, tant siguin per ús del propi servei com cedits a entitats 

juvenils i de lleure. 

- Programa Suport a Projectes d’Entitats : Són despeses relatives a les subvencions 

que s’atorguen a les entitats de lleure i a les entitats juvenils de la ciutat, així com el 

suport al projecte Casals d’Estiu. 

- Programa d’Emancipació i Formació : Inclou els projectes i serveis destinats a la 

promoció de l’emancipació i la formació de les persones joves de la ciutat. 

- Dinamització i Participació : Inclou els projectes d’atenció a adolescents i joves que 

es despleguen als diferents districtes i barris de la ciutat. 

- Capítol 1 : Despeses derivades de la contractació del personal municipal adscrit al 

Servei de Joventut i Lleure. 

A continuació, incorporem un quadre amb el pressupost del Servei. En aquest hem inclòs 

també els ingressos que s’han generat a l’exercici 2017. La recerca de finançament extern és 

una de línies de treball del Servei de Joventut. Aquests ingressos són procedents d’altres 
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administracions i entitats, i es destinen a la realització de serveis i projectes destinats a 

aquesta població.  

 

A la següent taula exposem l’origen dels ingressos generats al pressupost del servei de 2017. 

 Generalitat. 
D. G. 
Joventut 

Generalitat 
Benestar 
Social 

Diputació 
de 
Barcelona 

Taxes 
municipals 

Eman. i Formació 20.000,00 € 
9.000,00 € 

- - 5.000,00 € 
4.500,00 € 

Dinam. i Participació 9.000,00 € 25.000,00 € 
 

40.000,00 € 
 

 

Personal municipal 64.000,00 € - - - 
TOTAL 102.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 9.500,00 € 

 

El pressupost municipal per a 2017 ha estat de 207.446.307,00 €, dels quals el 0,55% s’ha 

destinat al Servei de Joventut i Lleure Infantil. 

 
 
 
 
 
 
 

JOVENTUT I LLEURE DESPESES INGRESSOS 

AP. 

MUNICIPAL 

BAUMANN SERVEI JOVE 52.641,00 €  52.641,00 € 

PROJECTES ENTITATS 221.640,00 € - 221.640,00 € 

EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ 125.833,00 € 38.950,00€ 86.883,00 € 

DINAM. I PARTICIPACIÓ 226.234,00 € 74.000,00 € 152.234,00 € 

PERSONAL MUNICIPAL 514.708,03 € 64.000,00 € 450.708,00 € 

TOTAL 1.141.056,03 € 158.678 € 964.106,00€ 
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8. METODOLOGIA: TRANSVERSALITAT I TREBALL EN XARXA 
 
 
La Regidoria de Joventut i Lleure Infantil, des de bon començament va concebre aquesta 

renovació del Pla Local de Joventut com una oportunitat per implementar de manera real i 

efectiva el treball transversal i en xarxa, comptant sempre amb la màxima participació possible. 

Tant durant la Fase I (Diagnosi) com durant la Fase II (Disseny), l'equip tècnic de Joventut ha 

prioritzat com a qüestió fonamental la inclusió del nombre màxim d'aquells agents que estan 

implicats en les polítiques juvenils de la ciutat (tant els serveis de l'Ajuntament de Terrassa que 

treballen amb o per a joves, com d'altres agents que sent externs a aquest Ajuntament, fan una 

tasca encomiable en l'acompanyament dels i de les joves de la nostra ciutat en els diferents 

aspectes que els hi pugui afectar durant tot el seu cicle vital. 

Així doncs, la metodologia d'aquest PLJ ha volgut tenir com a base la incorporació de totes 

aquelles entitats, serveis, organitzacions, i individus, que d'una manera o altra participen de les 

polítiques de joventut, i els ha anat incorporant segons cada moment i en funció de les 

necessitats i de l'evolució del procés. L'objectiu és que més enllà d'aquest 4 anys, les 

polítiques de joventut siguin repensades i dissenyades per tots i totes, traspassant el propi 

document del PLJ i de la seva execució, i portant a terme d'altres tipus d'accions i iniciatives 

conjuntes, com per exemple, l'organització d'unes jornades de reflexió i formació anuals que 

aglutinin el pensament general, on es puguin consensuar conceptes i metodologies.  

A part del treball transversal i en xarxa, l'altra branca bàsica en l'elaboració d'aquest PLJ ha 

estat la participació activa dels i de les joves. Al cap i a la fi, són, d'una banda, les principals 

persones destinatàries d'aquestes polítiques, i de l'altra, les màximes coneixedores de les 

seves pròpies dificultats i necessitats. Són els i les joves qui han d'indicar-nos quins són els 

seus objectius i metes, i on requereixen una major implicació per part d'aquests agents que els 

han d'acompanyar. Així doncs, amb aquest objectiu al capdavant, la participació juvenil ha 

estat incorporada durant les diferents fases d'aquest PLJ. La Diagnosi va comptar amb 

diversos grups de treball i discussió, organitzats per edats, on els i les joves van poder exposar 

les seves inquietuds i enumerar les seves mancances. També es va elaborar una enquesta on-

line, penjada a les xarxes socials i al web del Servei de Joventut, per a facilitar la participació 

d'aquelles persones que no podien assistir presencialment. D'altra banda, el Disseny també es 

va idear tenint la participació de la població jove com a referència, per aquest motiu, es va 

decidir organitzar un Fòrum Jove on els i les joves van poder fer les seves propostes per 

millorar les polítiques juvenils de la ciutat. El nostre desig, pel que fa a la participació juvenil, és 

vincular-la també, sempre que sigui possible, a la implementació d'aquest PLJ, ja que aquest 

preveu mecanismes per a la seva revisió i reajustament anual. 
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Tenint en compte l'estructura organitzativa del PLJ, la implementació d'aquest es concreta en 

diferents nivells de treball: polític, tècnic, i ciutadà (joves). Així doncs, pel que fa a les 

Propostes Juvenils obtingudes durant el Fòrum Jove, cal esmentar que primer hauran d’ésser 

estudiades en l’àmbit tècnic i polític durant els mesos vinents. Un cop analitzades, i valorada la 

seva aplicabilitat, s'anirien incorporant, mitjançant la creació de programes, projectes o accions 

concretes, al Pla Local de Joventut en cadascuna de les seves revisions anuals. 

Finalment, la creació i consolidació d'una Comissió de Seguiment del PLJ ha de permetre 

l'actualització del mateix i la realització d'una avaluació continua, a més de l’anual prevista. 

Aquesta comissió ha de comptar amb la presència dels tres nivells organitzatius (polític, tècnic 

i ciutadà), i idealment, ha de ser plural, comptant amb la participació dels diferents agents de la 

ciutat (entitats, organitzacions, d'altres serveis de l'Ajuntament i joves a títol individual). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 164 

 

9. AVALUACIÓ 
 

Per a realitzar l’avaluació del Pla Local de Joventut s'han previst diversos espais d’avaluació i 

seguiment que tenen com a objectiu garantir que el pla es desenvolupa segons els criteris 

previstos. La participació dels i les joves principalment, i de la ciutadania en general, són  

elements prioritaris en els diferents processos i moments d’avaluació del PLJ. Tal i com 

desenvoluparem a continuació, cal vetllar per a: 

- Que l’avaluació sigui un espai de participació on tots els agents implicats en el PLJ s’hi 

impliquin: joves, professionals que treballen amb joves, serveis municipals, entitats 

juvenils i de lleure educatiu, equip del servei de joventut, etc. 

- Que els espais d’avaluació s’utilitzin per a ajustar les accions que es desenvolupen en 

el marc del PLJ a les necessitats canviants, incorporant, adequant o eliminant les 

actuacions que s’han proposat d’un inici. 

- Que l’avaluació final del PLJ serveixi per assentar les bases del futur pla. 

El PLJ s’ha desenvolupat sota la premissa d’entendre la participació juvenil com la capacitat 

dels i les joves d’incidir en el procés de presa de decisions de tot allò que afecta les seves 

vides, el seu entorn, les seves relacions i les possibilitats de desenvolupament personal i 

col·lectiu. Tant el disseny del PLJ, com el seu procés d’avaluació busquen una participació on 

la gent jove tingui un paper actiu i protagonista, que transformi i generi canvis en l’entorn. El 

Consell de Joves, així com altres col·lectius juvenils de referència a la ciutat, són claus en el 

treball col·laboratiu amb el Servei de Joventut i Lleure Infantil per tal de fomentar la participació 

dels i les joves en aquest procés. En aquest sentit, tant a les avaluacions anuals com al final 

del PLJ es farà una audiència pública sobre el desenvolupament del pla.  

 

Cal esmentar que a l’inici de l’elaboració del PLJ es va constituir la Comissió de seguiment . 

Aquesta comissió, composada inicialment pel Regidor, l’equip tècnic del servei de Joventut i el 

Consell de Joves, ha estat l’encarregada de treballar la focalització dels àmbits d’actuació del 

nou Pla Local de Joventut, de fer seguiment de les accions que s’han desenvolupat per a 

l’elaboració del Pla Local de Joventut i d’organitzar el Fòrum jove. En els anys de 

desenvolupament del Pla Local, aquesta comissió es reunirà un mínim d’una vegada al 

trimestre i vetllarà pel bon funcionament del mateix, especialment, de la seva avaluació. 
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En aquest apartat descriurem els nivells d’avaluació previstos en el PLJ 2017-2021. 

9.1. AVALUACIÓ CONTINUADA 

Descripció 

L’avaluació continuada té l’objectiu de recollir informació quantitativa i qualitativa de les 

activitats que s’aniran realitzant en el marc del PLJ i fer-ne una valoració. Aquesta avaluació 

ajudarà a valorar la possibilitat d’introduir canvis, ajustos o millores de les activitats del PLJ, si 

es considera adient. Les valoracions recollides també seran d'utilitat per tal de disposar 

d'informació per l'avaluació anual i final. 

Agents implicats/des 

- Els i les participants a les activitats. 

- L’equip del Servei de Joventut. 

- Organitzadors/es de les activitats, en cas que l’activitat no estigui organitzada 

directament des del servei de Joventut. 

Temporalització 

La valoració de les activitats per part dels i les agents implicats/des es realitzarà al finalitzar les 

activitats.  

Metodologia 

S’elaborarà una fitxa d’avaluació que es repartirà als i les participants i a les persones 

encarregades de l’organització, siguin del Servei de Joventut o d’altres serveis, que l’ompliran 

si s’escau. També s’aniran recollint les dades d’assistència a les activitats i el número 

d’activitats realitzades. 

9.2. AVALUACIÓ ANUAL 

Descripció 

A finals de cada any natural es realitzaran unes sessions d’avaluació, en format d’audiències 

ciutadanes, que tenen com a objectiu valorar el funcionament dels programes, tenint en 

compte el resultat de l’avaluació continuada. També serà el moment de revisar amb certa 

perspectiva el desplegament del PLJ i l’adequació de les actuacions als objectius. Aquesta 

trobada anual servirà no només per a posar en comú els diversos punts de vista referent a 

l’execució del PLJ, sinó que també es vol aprofitar per a generar un espai formatiu i 

d’aprenentatge en l’àmbit de joventut. 
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Agents implicats/des 

- Càrrecs polítics: regidor de Joventut i, en cas que es consideri oportú, regidors/es 

d’altres serveis que hagin tingut un paper destacat en les actuacions recollides. 

- Equip del Servei de Joventut  

- Tècnics/ques dels serveis municipals que tinguin una implicació amb el PLJ. 

- Professionals que treballen amb joves 

- Entitats juvenils i de lleure educatiu 

- Joves a títol particular, especialment aquells/es que han participat a les sessions de 

diagnosi i al Fòrum Jove i ciutadania a nivell general. 

 

Temporalització 

A l’últim trimestre de cada any.  

Metodologia 

Es realitzaran una o vàries sessions de treball amb els diversos agents esmentats. Es 

contactarà amb tots els serveis municipals implicats perquè facin un retorn dels indicadors. 

Caldrà disposar dels resultats de les avaluacions continuades i dels indicadors de les 

actuacions. 

Preguntes 
d’avaluació 

Criteris Indicadors Fonts d’informació 

Quantes activitats 
s’han programat? 

Cal arribar o superar a 
les actuacions 
establertes en el PLJ. 

Número d’activitats 
realitzades.  

Indicadors dels serveis 
municipals establerts a 
les fitxes d’actuacions 

Quantes persones 
han assistit a les 
activitats 
realitzades? 

Cal arribar o superar a 
una mitjana de 20 
persones per activitat 
establerta al PLJ. 

Número 
d’assistents.  

Indicadors dels serveis 
municipals establerts a 
les fitxes d’actuacions 

Quina mitjana de 
puntuació han donat 
les persones 
participants i 
implicades en les 
activitats? 

Cal arribar a superar 
el 3 de mitjana 

Número de 
puntuacions 
superiors a 3 

Fitxa d’avaluació 

 

9.3. AVALUACIÓ FINAL 

Descripció 

Avaluació final del PLJ en format d’audiències ciutadanes. Es celebrarà al final del període que 

comprèn el PLJ i té com a objectiu valorar el conjunt del PLJ. El resultat de l’avaluació ha de 
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ser útil per afrontar el següent PLJ i, per tant, aportar aquells canvis i millores que s'hagin 

considerat necessaris.  

Agents implicats/des 

- Càrrecs polítics: regidor de Joventut i, en cas que es consideri oportú, regidors/es 

d’altres serveis que hagin tingut un paper destacat en les actuacions recollides. 

- Equip del Servei de Joventut  

- Tècnics dels serveis municipals que tinguin una implicació amb el PLJ. 

- Professionals que treballen amb joves 

- Entitats juvenils i de lleure educatiu 

- Joves a títol particular, especialment els que han participat a les sessions de diagnosi i 

al fòrum jove. 

 

Temporalització 

L’últim trimestre de 2021 

Metodologia 

L’objectiu de l’avaluació final és analitzar el grau de compliment i d’adequació del PLJ, per tant 

caldrà disposar del resultat de les avaluacions continuades i anuals. Per fer-ho possible es 

realitzaran sessions de treball amb els diversos agents esmentats. A diferència de les anteriors 

avaluacions, cal prendre una clara consciència de visió de futur, doncs el resultat de l’avaluació 

final, ha de determinar en bona mesura l’elaboració del següent PLJ. 
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10.  CALENDARI D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
 

El Pla Local de Joventut (PLJ) de Terrassa 2017-2021 estableix una periodicitat de 4 anys. La 

finalització d’aquest pla coincidirà amb la renovació del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 

(PNJC) el qual té vigència fins al 2020. Així doncs, serà un moment molt oportú per tal que les 

noves línies estratègiques i de treball que marqui el nou PNJC en l’àmbit de Catalunya, pel 

període comprès més enllà del 2021, estiguin disponibles i puguin ser incorporades al nostre 

nou PLJ quan s’hagi de procedir a la seva renovació.  

 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, els diferents eixos i programes que es recullen en aquest 

PLJ engloben tot un conjunt de actuacions concretes que han d’ésser executades, no només 

pel Servei de Joventut i Lleure Infantil, sinó també per la resta de Serveis d’Ajuntament de 

Terrassa que impulsen les polítiques de joventut, ja sigui perquè treballen amb joves, ja sigui 

perquè porten a terme accions que d’una manera o altra repercuteixen en la comunitat juvenil.  

 

Totes les actuacions inicialment previstes en aquest PLJ son d’execució 2017 amb previsió de 

replica fins a 2021. No obstant, tal com s’explica al llarg d’aquest document, el PLJ no neix amb  

un caràcter estàtic, no és un document tancat i inamovible, sinó que ha d’ésser elàstic, marcat 

per la voluntat d’adaptar-se a les noves circumstàncies que vagin sorgint durant el seu període 

de vigència.  

 

Això implica que, tot i la bona disponibilitat dels agents encarregats de l’execució dels 

programes, algunes de les accions podran transformar-se o fins i tot desaparèixer, a l’igual que 

també se’n podran incorporar de noves. Les necessitats de cada moment aniran marcant la 

pauta. També cal tenir en compte que les actuacions estan supeditades a l’aprovació dels 

pressupostos anuals de la corporació. Així doncs, cal tenir en compte que el calendari previst 

inicialment pel període 2017-2021 s’haurà d’anar actualitzant anualment. 

 

La Comissió de Seguiment del PLJ serà l’òrgan encarregat de vetllar pel bon desenvolupament 

del PLJ 2017-2021 i, per tant, qui s’ocuparà de controlar que aquest document s’executi 

correctament. Per aquest motiu, la comissió de seguiment serà un òrgan amb un paper 

fonamental en les sessions d’avaluació del PLJ. 
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PROGRAMA FORMACIÓ 2017 2018 2019 2020 21 

Accions Trimestre 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 

AE1. Servei d’Informació Juvenil                                 

AE2.Mobilitat Internacional                                 

AE3. Mostra d’Ensenyament                                 

AE4. En Trajecte                                 
AE5. Pla de Formació en el 
Lleure 

                              
  

AE6. ERASMUS +                                 

AE7. Programes de formació i 
inserció (PFI) 

                              
  

AE8. Jornades d’Orientació en 
Formació Professional i Estudis 
Universitaris 

                              

  

AE9. La Maleta de les Famílies                                 

AE10. Tutories 
d’Acompanyament 

                          
  

  

AE11. Espai de Recerca Línia B 
Joves                               

  

AE12. Campanyes: “Voluntariat 
per la llengua" i " I tu, jugues en 
català?" 

                              

  

AE13.Fomentar el Voluntariat en 
Projectes Solidaris a altres 
Països (Cooperació 
internacional) 

                              

  

AE14. Aula d’automatització i 
robòtica                               

  
AE15. Estudi projecte campus 
d’estiu 2017 

                              
  

E
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AE16. Mostra del coneixement                                 

 

 

PROGRAMA OCUPACIÓ 2017 2018 2019 2020 21 

Accions  Trimestre 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 

AE17. Servei d’Atenció a la 
Garantía Juvenil 

                              
  

AE18. Espai Impuls (Districte 
Jove) 

                              
  

AE19. Jornades de Terrassa 
Cooperativa                           

  
  

  

AE20. Tallers d’Emprenedoria 
per als i les Joves 

                              
  

AE21. Casa d’Oficis                               
  

AE22.Fem Ocupació                                 

AE23.Joves per l’Ocupació                                 

AE24. Potenciació del Servei per 
a Joves del Servei Local 
d’Ocupació de Terrassa (slot) 

                              
  

AE25.Tastet d’Oficis                                 
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AE26.Programa YUZZ                                 
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PROGRAMA SALUT 2017 2018 2019 2020 21 

Accions Trimestre 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 

AE27. 3x3 de Bàsquet Nocturn 
Festa Major 

                              

  

AE28. Salut i Escola als Centres 
Educatius de la Ciutat                               

  

E
ix
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AE29. Promoció de la Salut als 
Centres Educatius de la Ciutat                               

  

 

 

PROGRAMA CREACIÓ 
ARTISTICA I CULTURAL 2017 2018 2019 2020 21 

Accions Trimestre 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 

 PC1. BaumannLab 
                                

PC2. Bucs d’Assaig                               
  

PC3. Aquí Pots!                           
  

  
  

PC4. Terrassa Arts Visuals                           
  

  
  

PC5. Club de Lectura Juvenil                               
  

PC6. Filmoteca Jove                               
  

PC7. Cultura Musical                               
  

E
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PC8. Visites i itineraris culturals 
a la ciutat de terrassa                               

  

 

 

PROGRAMA PARTICIPACIÓ 2017 2018 2019 2020 21 

Accions Trimestre 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 

PC9. Suport a les entitats                               
  

PC10. Formació de delegats i 
delegades 

                              
  

PC11. Espais trobada (Districte 
Jove)                               

  

PC12. Campus multiesportiu                               
  

PC13. Plans de Promoció 
Esportiva a Escoles i Instituts 

                              
  

E
ix

 2
   

P
ar

tic
ip

ac
ió

 i 
C

ul
tu

ra
 

PC14. Suport al Servei de 
Joventut en la Participació en 
Projectes Europeus 

                              
  



  Pla Local de Joventut Terrassa 2017-2021 

 171 

 

 

PROGRAMA 
ACCIÓ AL TERRITORI 2017 2018 2019 2020 21 

Accions Trimestre 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 

CT1. Casals d’Estiu                              
  

CT2. Punt Jove a l’ Institut                               
  

CT3. Districte Jove                           
  

  
  

CT4. Esportiu Ca n’Anglada                               
  

CT5. Pla de Barris la Maurina                               
  

E
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CT6. Medi Obert                              
  

 

 

 

 

PROGRAMA COHESIÓ I 
DRETS SOCIALS 2017 2018 2019 2020 21 

Accions Trimestre 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 

CT7. Atenció als infants i als 
joves dins el Pla Local d’Atenció 
a les capacitats diverses i a 
l’accessibilitat (2017-2021) 

                              

  

CT8. Acollida                               
  

CT9. Convivència en la 
Diversitat 

                              
  

CT10. Activitats de promoció 
dels 
Drets Humans i la llibertat de 
creences 

                              

  

CT11. Tallers de sensibilització                               
  

CT12. Servei d’informació i 
atenció a les dones                               

  

CT13. Atenció Individual                               
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CT14. Desplegament Pacte 
Dasig 
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Calendari d’Avaluació: 

 

Com s’ha explicat anteriorment l’avaluació del Pla Local de Joventut 2017-2021 comptarà amb 

tres espais temporals de valoració diferents: un de continuat, un d’anual i un de final.  

 

Pel que fa a la temporització de l’avaluació continuada, es proposa que la Comissió de 

seguiment del PLJ es trobi mínim un cop el trimestre, per tant, un mínim de quatre cops l’any. 

En aquestes reunions la comissió farà un seguiment de l’implementació i desenvolupament del 

PLJ al territori. 

 

Pel que fa a l’avaluació anual, es preveu que al final de l’últim trimestre de cada any natural, 

s’organitzi una sessió d’avaluació del PLJ on a més de la Comissió de Seguiment hi formin part 

joves i entitats juvenils de la ciutat, la resta de Serveis municipals que hi participen del PLJ i 

tots aquells agents socials i polítics que hi estiguin interessats.  

 

Per últim, al final del període de vigència del PLJ 2017-2021, la Comissió de Seguiment, els 

tècnics de tots els Serveis Municipals implicats d’aquest PLJ, entitats juvenils de la ciutat, joves 

a títol individual, professionals que treballin amb joves i la resta d’agents socials i polítics que hi 

estiguin interessats, es trobaran per a fer la valoració final i global del mateix.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ 2017 2018 2019 2020 21 

Accions Trimestre 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 

CONTINUA                               

  

ANUAL                               

  

FINAL                               
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11.    COMUNICACIÓ 
 
 
L'objectiu prioritari, dins l'àmbit de comunicació del PLJ, des del Servei de Joventut i Lleure 

Infantil, és aconseguir que aquest document pugui arribar amb facilitat a tota la població de 

Terrassa, però més específicament, a la població jove del municipi. El que es vol aconseguir és 

que sigui un document accessible per a tothom i que qualsevol modificació del PLJ sigui 

comunicada a la població. Per aquest motiu el PLJ estarà disponible a la pàgina web del 

Servei de Joventut i Lleure Infantil. 

Com ja s'ha esmenat en alguns punts d'aquest document de disseny, el PLJ és un document 

flexible i susceptible a canvis, ja que s'adaptarà a les necessitats dels i les joves i s'aniran 

incorporant les propostes dels mateixos durant el transcurs d'aquests 4 anys. Per aquest motiu 

és important comunicar a la població els canvis que es realitzaran al document i les possibles 

noves accions que els serveis de l'ajuntament aniran incorporant. 

Per tant, es farà difusió per arribar a la població jove, a les entitats relacionades amb joves, a 

la resta de serveis de l'ajuntament, a persones que treballen amb joves,etc. de les accions que 

es generin i es realitzin al voltant del PLJ, utilitzant les xarxes socials, el mecanisme de 

comunicació interna (com poden ser correus electrònics, convocatòries, trucades...) i difusió 

utilitzant els mitjans de comunicació de la ciutat (notes de premsa per exemple). 

També farem arribar la informació a la població jove mitjançant el Consell Jove de la ciutat, 

entitat implicada en totes les fases l'elaboració del nou pla, i representants de la població jove i 

altres entitats juvenils del municipi. 

La comunicació de manera interna entre els serveis de l'ajuntament es realitzarà mitjançant 

sessions de treball i coordinacions entre agents implicats en les diferents accions. 
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12.   ANNEX 
 

(Consultar document adjunt) 

 

1.- PRESENTACIÓ DE LA DIAGNOSI 

2.- RESUM DEL FORUM JOVE 

3.- MODEL DE FITXA D’AVALUACIÓ QUALITATIVA DE LES ACTIVITATS 


