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CARTA DE L’ALCALDE I LA REGIDORA DE JOVENTUT

Us presentem el nou Pla Jove de Vallromanes 2018-2021.

Un Pla que ha estat fruit d'un procés participatiu en què tothom ha pogut dir la seva.

Volíem un Pla fet amb els joves, com tot el que fem en matèria de joventut. Però, a més a més dels joves,

també hi hem implicat a tots els tècnics i tots els polítics de l'Ajuntament, perquè considerem que una

bona política de joventut ha de ser integral i transversal. Amb el nou Pla Jove de Vallromanes, i seguint

les directrius marcades pel Pla local anterior, totes les regidories de l'Ajuntament faran accions pels jo-

ves, totes faran política de joventut. A través d'aquest nou pla, la regidoria de joventut continua sent la

responsable de vetllar perquè totes les regidories s'impliquin en el dia a dia dels joves i les seves necessi-

tats, garantint que les accions proposades per aquests quatre anys es duran a terme.

Els joves no sou futur només; els joves sou present, i per això a Vallromanes estem fent una aposta deci-

dida per la política juvenil que situa els joves en el centre de la vida del poble amb l'espai jove, Àrea 51,

com a màxim exponent, però també amb la zona esportiva, la pista d'skate, la implicació en la festa ma-

jor amb l'exitosa Survival Zombie o la Holi Party, els cursos de formació de monitors i monitores o els

grups de teatre i ràdio. 

El Pla que teniu a les mans és un pla ambiciós però realista que ens obligarà a anar més enllà en les ac -

cions pels joves en tots els àmbits; esports, festes, cultura, mobilitat, treball, salut, ensenyament, comuni-

cació i habitatge.

David Ricart i Miró
Alcalde de Vallromanes

Mariluz Muñoz Rodríguez

Primera tinent d'alcaldia i regidora d'Hisenda, Cultura, Joventut i Mobilitat
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1.  Introducció 

El Pla Jove de Vallromanes ha de ser el marc de referència que marcarà el contingut i la imple-

mentació de les polítiques de joventut a Vallromanes per al període 2018-2021.

El Pla Jove de Vallromanes s’emmarca en el context definit pel Pla Nacional de Joventut 2010-

2020  i  incorpora  bona  part  dels  seus  principis,  la  priorització  dels  elements  vinculats  amb

l’emancipació, la participació, les polítiques de ciutadania i l’aposta per un model d’intervenció

integral, transversal i interinstitucional. Tot plegat amb la finalitat d’oferir als joves millors con-

dicions en el desenvolupament dels seus respectius projectes de vida, garantint-los la igualtat

d’oportunitats i estimulant l’exercici de la ciutadania activa.

El present document estableix els nous fonaments sobre els que es construeix el nou Pla, entès

com el conjunt de programes, que vetlla i dona resposta a les necessitats del conjunt de la ciuta-

dania jove.

Alguns dels professionals implicats en aquest projecte ja van participar de l’estudi participatiu I

tu com ho vols? Diagnosi i projecte de participació per a la implementació d’un Espai Jove a

Vallromanes (febrer de 2015) que es va realitzar amb un doble objectiu: d’una banda, dur a ter-

me una diagnosi sobre la necessitat, adequació i variables a tenir en compte a l’hora d’imple-

mentar un nou equipament de joventut a Vallromanes: un Espai Jove. I, d’altra banda, elaborar

una proposta d’avant-projecte sobre com els adolescents i els joves s’imaginaven i volien que

fos aquest espai. Finalment, al juliol de 2016 (un any després) va obrir les portes l’Àrea 51, un

projecte no contemplat a l’anterior Pla Local de Joventut, però que ha modificat radicalment la

relació entre l’Ajuntament de Vallromanes i la seva joventut.

L’Àrea 51 ha estat la base de promoció de les polítiques de joventut, així com el punt neuràlgic i

vehicular de l’avaluació i diagnosi de l’anterior Pla Local de Joventut, realitzada durant els me-

sos d’abril a juliol de 2017 mitjançant diversos processos participatius.

Cal destacar que la diagnosi no s’ha dut a terme només amb una voluntat d’anàlisi i/o recollida

de dades, sinó que també ha estat un procés formatiu pels diferents grups, taules, joves i especi-

alment pels joves del Grup Motor, constituït per a acompanyar el  Pla Jove en una primera fase i

per a impulsar-ho  en una segona. El procés formatiu pretén implicar i afavorir la implementació
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del Pla, en tant que el propi procés de participació fa que aquest esdevingui significatiu per a tot-

hom.

2. Antecedents: Avaluació i diagnosi de l’anterior PLJ.

Des de l’Ajuntament de Vallromanes, una primera fase d’acció s’ha concretat en la realització

de l’avaluació de l’anterior Pla Local de Joventut i en la diagnosi actual, per tal de definir i prio-

ritzar les línies estratègiques, i de recollir les idees, propostes, necessitats i oportunitats de la ciu-

tadania per elaborar, en una segona fase, la redacció del Pla Jove de Vallromanes.

FASE 1: AVALUACIÓ PARTICIPATIVA DEL PLA ANTERIOR 

FASE 2: DIAGNOSI PARTICIPATIVA DEL NOU PLA LOCAL 

FASE 3: REDACCIÓ DEL PLA JOVE DE VALLROMANES

Alguns dels aspectes establerts prèviament han estat:

· Davant del procés que es plantejava, s’ha apostat per la redacció d’un Pla Local de Jo-

ventut i no d’un Pla Local Estratègic de Joventut (en aquest últim no es contemplen tots

els eixos estratègics del PNJ en base a criteris de població o territori, en definitiva, d’

adaptabilitat).

· Es procuraria que el resultat de la diagnosi anés molt encaminat al plantejament d’acci-

ons concretes, que poguessin ser integrades dins de les àrees estratègiques.

Així doncs, la voluntat de redactar un nou Pla Jove de Vallromanes ha partit de la necessitat

d'avaluar i actualitzar l'anterior pla, per tal d’adaptar-lo a les necessitats presents dels joves i als

recursos dels quals disposa l'Ajuntament per a donar-hi resposta.

El Pla Jove de Vallromanes ha de ser un instrument que:

· Que compti en el seu disseny amb la participació activa dels joves. En aquest sentit

cal remarcar que no s’ha implementat un procés participatiu-consultiu, sinó que l'articu-

lació d’un Grup Motor fa que la participació estigui present abans, durant i després de la

diagnosi, ja que la finalitat és que els joves d’aquest grup puguin formar part d’una Co-

missió de seguiment del nou PLJ.

2



· Sigui útil i realista, ajustat a les possibilitats i competències de l’Ajuntament. No

dissenyar accions que siguin inviables o que no s’ajustin a la realitat del municipi. El PLJ

ha de ser plausible.

· Tingui una vigència de 4 anys. Les accions s’han de concretar dins el període temps que

contempla el Pla; així, en el cas de polítiques que precisen un llarg termini només es con-

templaran les primeres fases.

· Sigui un instrument estratègic d’intervenció local en joventut, i a la vegada promo-

gui el creixement i la formació personal dels participants. Aquest punt és cabdal ja

que no només s’ha fet una diagnosi, sinó també un procés formatiu de tots i totes els par-

ticipants.

L’Objectiu metodològic del Pla Jove de Vallromanes és:

“Que les polítiques de joventut siguin concebudes des de criteris de transversalitat i integralitat,

anant més enllà d'oferir determinats serveis i atenent determinades necessitats, treballant des

d'una perspectiva global que interrelacioni els diferents àmbits de la vida del jove: formació,

treball,  habitatge, salut, participació democràtica, equilibri territorial i cohesió social. Esta-

blint estratègies perquè les polítiques de Joventut afavoreixin i possibilitin el desenvolupament

personal dels joves i també, el desenvolupament comunitari i democràtic d’aquests».

Es percep com a fonamental la participació activa dels joves en la definició de polítiques de jo-

ventut per als joves i amb els joves.

Es seguiran les  dues línies estratègiques del  Pla Nacional de Joventut de Catalunya del

2010-2020:

1. L’emancipació, entesa com la capacitat de construcció del projecte de vida de les perso-

nes joves i l’exercici de la plena ciutadania.

2. La participació, en sentit ampli, entesa com el conjunt d’accions i de processos que ge-

neren capacitat en les persones joves per decidir, intervenir i transformar el seu entorn,
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les seves relacions i les seves possibilitats de desenvolupar-se personalment i de manera

col·lectiva.

D’allò exposat es desprèn que aquest Pla ha de ser:

Integral: Ha d'atendre les necessitats del jove des d'un punt de vista global i interrelacionat.

S’ha d’aproximar a la realitat des d'un plantejament integral que identifiqui els diferents àmbits que

condicionen la vida juvenil del municipi. Ha d’evitar plantejar intervencions parcials que atenguin i

resolguin necessitats puntuals o aïllades.

Promotor: El Pla ha de promoure el creixement personal dels joves participants a través de

la participació en la comunitat en la que viuen. A la vegada, ha de contribuir a l'adquisició d’apre-

nentatges i coneixements d’aquests joves en matèria tècnica per al desenvolupament de plans co-

munitaris.

2.1. Objectius del procés de recerca participativa

2.1.1. Objectiu general

“Dissenyar executar un procés d’avaluació participativa per elaborar el Pla Jove de Vallroma-

nes per al període 2018-2021.”

2.1.2. Objectius específics

Avaluació Participativa del Pla Local del període 2018-2021:

 Incloure un grup de joves en el propi disseny de l’avaluació participativa del Pla Local de Jo-

ventut des d’un primer moment, així com en la presa de decisions respecte aquest Pla.

 Detectar les mancances i necessitats actuals en matèria de joventut, i estructurar-les en àmbits

d’actuació clarament diferenciats per al seu posterior desenvolupament en el Pla.

 Implicar el conjunt de joves de Vallromanes en el procés d’avaluació participativa per a l’ela-

boració del Pla local de joventut (tota la població, sectors, entitats, etc).
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3. Metodologia

3.1.  Marc teòric i pràctic

Els conceptes que han guiat la metodologia implementada en l’avaluació i diagnosi han estat les

següents:

Intergeneracional: Somos jóvenes (+26 anys ) vs Som Joves (12 a 25 anys) (avaluació del PLV

I). S’ha inclòs l'opinió de la gent no jove + 5è i 6è de Primària. Es valora que és important que

tothom pugui opinar/deixar marca sobre el Pla tot i que preferentment es tingui en compte l’opi-

nió dels joves. Tradicionalment, en les polítiques de joventut s’ha preguntat gairebé en exclusiva

als joves. En aquesta diagnosi, s’han volgut recollir totes les propostes. S'entén que, en el dis-

seny de polítiques de joventut, a banda de l’opinió dels joves, també hi han de comptar necessà-

riament l’opinió dels agents juvenils, del teixit associatiu, dels grups polítics i tècnics; en resum,

dels gairebé-joves (nois i noies de 10-11 anys) i dels no-joves (més de 26 anys en el cas de Vall-

romanes). 

Gamificació: Dissenyem jugant. La gamificació consisteix a aplicar tècniques i dinàmiques

pròpies dels jocs en àmbits aliens al joc. Els jocs tenen un component divertit i apassionant.

Aconseguir traslladar aquest valor desenfadat i d’alegria a altres àmbits pot donar grans resul-

tats. Des de fa temps, les tècniques del joc es fan servir en diferents disciplines, com l'entrena-

ment professional, la formació o la sociologia. Si a l’anterior procés participatiu es va utilitzar

eines teatrals, basant-se sobretot en tècniques del Teatre de l’Oprimit (2015), amb el present tre-

ball s'han introduït elements lúdics per aproximar-se a una descripció de la realitat compromesa i

seriosa, però alhora diversa. En aquest sentit, es transcendeix una mera anàlisi sociològica -tot i

que també s’ha realitzat pel que fa a les dades poblacionals- i s'apropa als projectes i propostes

també des del «cor», des de les emocions. En paraules d'un autor expert:

 «La vida com a aprenentatge lúdic però seriós» (César Muñoz).
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Creació d’un grup motor integrat per joves que han reflexionat col·lectivament sobre les pro-

blemàtiques juvenils a Vallromanes i sobre la manera de respondre-les. Tot amb la idea d’adaptar

al màxim el Pla a les necessitats reals de la població juvenil del municipi i als recursos munici-

pals existents. Aquest grup ha comptat amb l’incentiu d’una artista, una persona jove del món de

l’espectacle que s'ha unit al mateix amb l’objectiu d’estimular el grup i, d’altra banda, recollir

artísticament el procés que es desenvolupava.

Campanya significativa: S’ha reforçat el procés participatiu amb una campanya publicitària i

tecnològica 2.0.  En tot moment, hi hagut un feedback entre les persones, grups participants i el

poble de Vallromanes respecte als processos participatius que s’han dut a terme i els resultats

concrets d’aquests processos (grup motor). 

S’ha endegat una campanya –“Tots som joves Vallromanes”- que, amb el suport d’una plana

web, ha animat a participar i recollir totes les propostes per mitjà d’una enquesta1.

Documentació audiovisual del desenvolupament del projecte. Per a construir i generar una me-

mòria compartida, s’han realitzat fotografies i vídeos de les accions del procés per tal de docu-

mentar-les.

3.2.  Pla de treball

Aquestes orientacions metodològiques s’han emmarcat en un pla de treball amb la població de

Vallromanes, que s’ha concretat en 3 fases diferenciades. 

- FASE 1

Avaluació dels resultats del Pla anterior

En aquesta fase s'ha fet una recollida de dades bàsiques i s'ha configurat l’estructura de treball.

Aquesta fase es desenvolupa a través de quatre accions.

1  Visitable a: www.jovesxfuturdevallro.cat
6

http://www.jovesxfuturdevallro.cat/


Acció 1: Constitució del grup motor. 

El grup motor ha estat constituït per 8-10 joves del municipi (avaluadors locals), un grup tècnic

format per l’associació Kàtedra Cultura (avaluadors externs) i els responsables municipals en

matèria de joventut, un tècnic i una dinamitzadora. També ha participat una artista convidada

com a element objectivador i motivador del procés. 

Acció 2: Avaluació del Pla anterior de manera participativa. 

El grup motor ha analitzat i avaluat l’anterior Pla Local de Joventut (partint de l’informe tècnic

presentat al grup per part dels tècnics municipals i tècnics externs) . Aquesta avaluació s'ha rea-

litzat de manera participativa a través del disseny d’un procés obert a la resta de joves de Vallro-

manes. La seva avaluació no només ha estat  quantitativa en referència a les accions realitzades i

als objectius aconseguits, sinó que també ha estat una avaluació qualitativa, ja que els partici-

pants han pogut exposar la seva percepció sobre les noves problemàtiques que afectaven a l’àm-

bit juvenil del poble i han assumit compromisos personals per a la recerca de solucions i alterna-

tives.

Acció 3: Anàlisi documental. 

Anàlisi de les dades quantitatives existents (padró, informes de la Generalitat, Consell Comarcal

i d'altres administracions i institucions). Elaboració posterior, per part de Kàtedra Cultura, d'un

informe sobre la joventut a Vallromanes i d’un llistat de les variables que guiaran l’elaboració

del Pla. Definició dels àmbits estratègics a desenvolupar durant el PLJV.

Acció 4: Grups de discussió. 

S'han dut a terme tallers amb agents clau en matèria de joventut del municipi. Aquesta informa-

ció ens ha servit per ajustar les variables definides en l’acció 2 a la realitat específica de la jo-

ventut de Vallromanes, i poder elaborar així el llistat definitiu de factors que es treballaran en les

següents fases. Els grups estaran definits per:

a) Grup tècnic: integrat per tècnics municipals, serveis socials, escola de primària, institut de se-

cundària, tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental i la tècnica territorial de la Direcció

de Joventut.

7



b) Grup polític: integrat per representants dels diversos grups polítics municipals menors de 30

anys.

→ Fi del procés d'avaluació de l’anterior PLJ: informe avaluatiu i definició dels àmbits es-

tratègics pel nou PLJV.

- FASE 2

Disseny del procés participatiu i tractament de la informació recollida:

El grup motor ha dissenyat i decidit l’abast i les estratègies del procés de participació de la res-

ta de joves de Vallromanes. Aquesta fase ens ha permès recollir i tractar la informació a partir

de la qual s'han pogut definir i prioritzar les accions que configuraran el Pla Jove de Vallroma-

nes.

S'han realitzat 5 tallers:

a) Entitats del poble

b) 5è i 6è de primària de l’escola municipal

c) Joves Àrea 51

d) Grups de discussió a l’Institut de Vilanova (1r i 2n cicle)

e) Taller obert a la finalització de la campanya

A més del procés de recollida de dades a través del WEB (enquesta sobre la recollida de propos-

tes pel nou PLJV).

- FASE 3

Redacció del Pla Jove de Vallromanes: 

Un cop finalitzades les dues accions anteriors, es procedeix a la redacció del document final i a

la seva aprovació definitiva per part del equip de Govern de Vallromanes. (present document)
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3.3.  Implementació del Grup Motor: Funcions.

El Grup Motor està constituït per tot el personal que s’encarrega del disseny i la implementació

del projecte; de la redacció dels informes d’evolució sobre el desenvolupament del Pla Local de

Joventut; i del document definitiu del Pla.

Aquest equip s’estructura a partir de tres nivells: el primer nivell és el de direcció i suport tèc-

nic; el segon nivell correspon a l’equip tècnic-responsable de l’Administració Local; i el tercer

nivell al grup de joves.

A) Equip de direcció i suport tècnic (avaluadors externs)

Assessor del projecte: Toni Cobos

Coordinació: Anna Estela i Joaquim Moral.

Funcions:

• Definir l’estructura, les fases i el calendari de desenvolupament del Pla.

• Preparar, dissenyar i desenvolupar les dinàmiques grupals amb els diferents participants del

grup motor.

• Elaborar les guies d’entrevistes i la resta d'instruments de recollida de dades necessaris per a

l'elaboració del Pla Jove de Vallromanes.

• Coordinar-se amb la resta de l’equip motor per valorar el desenvolupament del projecte i ana-

litzar els resultats obtinguts en cada fase.

• Fer el seguiment i avaluació dels informes i resultats de cada fase del projecte.

• Elaborar els informes, documents i les conclusions dels estudis realitzats all llarg del desenvo-

lupament del projecte.

• Actualitzar el disseny metodològic en funció de l’evolució del context i del propi desenvolupa-

ment del projecte.

• Redacció del document final amb les seves propostes i presentació del mateix a l’Ajuntament

de Vallromanes.
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B) Equip Tècnic-Responsable de l’Administració Local (avaluadors interns)

És l’ equip encarregat de vetllar per la viabilitat de les propostes segons els recursos municipals

disponibles. Aportarà la visió i la perspectiva tècnica dels diferents departaments municipals que

actuen sobre l’àmbit juvenil a Vallromanes.

     Està configurat per:

Tècnic municipal de Cultura i Joventut, Ôscar García.

Dinamitzadora de l’Àrea 51, Mercè Alabarce.

Funcions:

• Establir les relacions tècniques amb els diferents departaments municipals.

• Definir el marc de recursos municipals disponibles.

• Definir el marc d’actuació de la política juvenil a Vallromanes.

• Facilitar les memòries dels anys anteriors.

• Col·laborar en la realització de l’informe de dades de diagnosi quantitativa de la realitat

juvenil a Vallromanes.

• Presentació al Ple i aprovació definitiva.

C) Grup de joves (avaluadors interns)

Format per 8-10 joves del municipi implicats en la participació ciutadana que es volen compro-

metre en aquest procés participatiu.

Els joves que han participat han estat:

Joan Ayuso, Marina Sánchez, Carlos Giménez, Miquel Corbera, Pepe Insa, Marc Roca,

Alexandra Pardas, Inés Escayola, Sergi Iriarte, i Helena Casacuberta.

Funcions:

• Avaluació del Pla Local anterior.

• Analitzar la realitat i les necessitats dels joves de Vallromanes  i plantejar línies d’actuació

del Pla.

• Elaborar un procés participatiu perquè la resta de joves del poble   avaluïn l’anterior pla i

proposin també, accions per al nou Pla Local.
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•  Crear la campanya de participació i implicació dels joves.

• Preparar la festa final a on es presenten els resultats.

3.4. Accions del Grup Motor: el procés participatiu.

El grup motor ha estat un espai de treball cabdal en el desenvolupament de les dues primeres fa-

ses del PLJ. La implicació i el procés formatiu que han vivenciat els joves vinculats és una in-

versió importantíssima que afavorirà una millor implementació del Pla. 

Cal destacar, doncs, que:

 No s'ha fet només un procés participatiu per recollir informació pel nou PLJ.

 Si s'ha fet un procés formatiu perquè es converteixin en futurs agents de joventut.

 Si s'ha incorporat la participació abans del taller participatiu, en el disseny mateix de la 

campanya.

Amb el grup motor s’han efectuat 5 sessions. Les 4 previstes i 1 extra per assajar la presentació

de la diagnosi a la festa final:

1a sessió (abril) Formació i lema campanya

Creació d’un grup de WhatsApp Disseny logotips i cartells

2a sessió (maig)
Penjada de cartells i avaluació del PLJ an-
terior

3a sessió (juny)
1a part) Esbós del nou Plantejament
2a part ) Preparació de la Festa

Sessió extra (juliol) Assaig per la Festa final

Festa i presentació final (dissabte 8 de juliol)
Exposició d’algunes de les dades de la diag-
nosi
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4. Avaluació de l’anterior Pla Local de Joventut 2013-2016

4.1. Les eines d’avaluació de l’anterior PLJ.

A continuació es presenta un resum de l’anàlisi realitzada al document “Avaluació i diagnosi del

Pla Local de Joventut de Vallromanes” a on, de forma més àmplia i sistematitzada es fa una ava-

luació del Pla Jove anterior.

4.1.2. Enquesta “Tots som joves Vallromanes"

A partir de la creació del domini web www.jovesxfuturdevallro.cat, es posa en marxa una campa-

nya participativa oberta a totes les persones (infants, joves i adults) que són, han estat o seran jo-

ves, perquè puguin aportar les seves idees al nou Pla de Joventut de Vallromanes. Aquesta cam-

panya s’ha articulat a partir d’una enquesta online que ha permès recollir les valoracions de l’an-

terior Pla Local de Joventut i aportar noves propostes per al nou. 

L’enquesta, que s’ha estructurat en dues opcions en funció de la franja d’edat de la persona que

la realitzava Sómos jóvenes (+26 anys )  vs Som Joves (12 a 25 anys), ha possibilitat la pondera-

ció d’aquestes dues franges d’edat. 

      Es pot consultar l’enquesta al final d’aquest document (ANNEX 1).

4.1.3. Taula tècnica.

Una de les accions rellevants que s’han dut a terme durant el procés d’avaluació, ha estat la con-

vocatòria d’una sessió adreçada a personal tècnic, que ha comptat amb la presència de: 

 Mercè Alabarce (Dinamitzadora juvenil de l’Ajuntament de Vallromanes)

 Oriol Serra (Tècnic d’esports i festes de l’Ajuntament de Vallromanes)

 Anna Valentí (Educadora Social de l’Ajuntament de Vallromanes i de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès)

 Ôscar Garcia (Tècnic de Joventut i Cultura de l’Ajuntament de Vallromanes)

 Oriol Bassa (Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vallromanes)

 Joan Barrero (Preventòleg del Crític)

 Índrid García (Cap d’Estudis de l’Escola de Primària Tres Pins de Vallromanes)

 Núria Maynou (Tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Vallès Oriental)
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 Anna Gómez (Coordinadora territorial de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya)  

 

En la trobada, més enllà de la descripció del procés participatiu endegat per dur a terme la diag-

nosi de l’anterior PLJ de Vallromanes, i la recollida de propostes pels àmbits estratègics, s’han

posat de relleu altres aspectes importants a tenir en compte en el disseny i implementació del

nou Pla de Joventut del municipi. 

Els punts claus de la diagnosi serien:

 La preocupació per la salut dels joves, especialment des de la perspectiva d’hàbits.

 La dificultat d’assumir programes de joventut com a conseqüència de la tipologia de mu-

nicipi i la dimensió dels Recursos Humans.

 La necessitat de fer un Pla Local realista i amb suport supramunicipal.

 La necessitat d’un treball en xarxa de tots els tècnics, que hauria de considerar-se un àm-

bit de treball per si mateix.

 En el treball transversal, la necessitat de concretar les accions, el lideratge i el pressupost

que posa cada regidoria, institució, etc. 

4.1.4. Taula política

Com a part del procés d’avaluació de l’anterior PLJ, s’ha convocat una taula de treball política,

amb joves de tots els partits polítics representats al Ple municipal (preferiblement menors de 30

anys), amb la voluntat de donar conèixer el procés de diagnosi i redacció del nou PLJ, recollir

totes les opinions i afavorir un consens per tal que les accions dissenyades per a aquest nou Pla

es puguin dur a terme.

En aquesta trobada, les activitats que s’han desenvolupat són:

 Explicació del procés participatiu per a la diagnosi del nou PLJV.

 Dinàmica Kahoot: què coneixem del Pla Local anterior? 

 Exposició sobre l’anterior Pla Local a càrrec del tècnic de joventut i cultura, i explicació

sobre què és i com s’articula un Pla Local de Joventut.

 Resum de les activitats i accions implementades per l’antic PLJ, i es demana als mem-

bres assistents que facin una priorització d’àmbits estratègics.
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Al final de la sessió de treball,  cal destacar el consens que existeix en considerar l’espai de

l’Àrea 51 com un motor de participació dels joves del municipi, que cal prioritzar i continuar

impulsant. Emergeix igualment la preocupació comuna entorn a la problemàtica de l’accés dels

joves a l’habitatge, però es fan paleses les discrepàncies existents al voltant del model d’habitat-

ge que caldria implementar per pal·liar-la.     

4.1.5. Grup motor

En el marc de les sessions dutes a terme amb el grup motor, s’ha realitzat l’avaluació del Pla Lo-

cal anterior a través del joc «A favor, En contra».  Aquesta dinàmica demanava als participants

que es posicionessin a favor o en contra d’uns ítems relacionats amb el Pla local de Joventut

2012-2016,  essent present la possibilitat de mantenir-se al mig o en punts no explícitament dico-

tòmics. L’objectiu ha estat el de provocar el debat, tot projectant una visió de futur en la qual el

grup ha posat de manifest: la necessitat d’impulsar més l’associacionisme juvenil, va valorar el

treball en xarxa com a imprescindible, la importància de continuar impulsant i implementant les

polítiques de salut, la dificultat vinculada al transport i la necessitats dels programes de mobili-

tat, o l’interès en les polítiques d’ocupació i habitatge per a joves.  

4.2. Conclusions de l’avaluació:

Conclusions tècniques de l’estudi

El Pla Local de Joventut anterior, que va ser el primer del municipi, es va aprovar en Ple el 19 de

desembre de 2013 amb els vots favorables de l’equip de Govern (MxV-ERC i CiU).

Aquest Pla va ser impulsat pel municipi amb el suport de La Fera Ferotge SCCL. El PLJ comp-

tava amb dues grans línies d’actuació: participació i emancipació. Aquests dos eixos s’estructu-

raven en 10 programes, que recollien 25 accions que marcaven prioritats i tenien flexibilitat en

la seva aplicació en funció de la resposta de la ciutadania.

Amb la incorporació del Tècnic de Cultura i Joventut l’any 2012 es van començar a implementar

algunes accions i es va fer el seguiment del nou Pla, així com el seguiment de les accions propo-

sades.

En la primera reunió mantinguda amb l’equip tècnic el 6 d’abril de 2017, ja es detectaven algu-

nes de les valoracions importants de l’anterior programa. La sensació era de satisfacció en tot el

que tenia a veure amb la cultura i l’oci (participació), sobretot pel que fa a la inclusió (a meitat

del PLJ) d’un nou projecte: el casal de joves. Això no obstant, algunes de les accions més vincu-

lades a l’eix de l’emancipació havien quedat pendents, com era el cas de l’ocupació (punt 3) o el
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programa de mobilitat. Pel que fa al Pla de Comunicació, no s’havia aconseguit crear la «Fines-

treta única». 

En qualsevol cas, s’identificaven dos grans elements a treballar de cara al nou PLJ: la sobredi-

mensió de treball que concentrava el tècnic de cultura i joventut, que actualment s’ha vist, en

part, compensada per la contractació directa per part del municipi d’una dinamitzadora juvenil

per a l’Àrea 51. I d’una altra banda, la manca d’un treball transversal efectiu en matèria de jo-

ventut. 

En aquest sentit, entenem que no totes les accions han de recaure sota la responsabilitat de l’

Àrea de Joventut, però sí que considerem necessari que aquesta àrea pugui realitzar el seu segui-

ment. És per això, que de cara al nou Pla es demana de manera explícita (veure Taula Tècnica)

que la Transversalitat constitueixi en sí mateixa un eix estratègic de primer ordre.

A continuació, exposem el check list que hem elaborat sobre les accions realitzades durant

l’anterior PLJ:

EIX ACCIONS PROGRAMA
GRAU 

DE REALITZACIÓ
OBSERVACIONS

1. Intervenció a 

l’INS

DETECCIÓ 

GRUPS INFOR-

MALS/ASSOCIA-

CIONISME.

REALITZAT -

2. Amb el jovent!

DETECCIÓ 

GRUPS INFOR-

MALS/ASSOCIA-

CIONISME.

REALITZAT -

3. Finestreta única

DETECCIÓ 

GRUPS INFOR-

MALS/ASSOCIA-

CIONISME.

NO REALITZAT S’ha treballat la comuni-

cació amb els joves però 

no s’ha creat aquest re-

curs.
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4. Recursos per a 

activitats

DETECCIÓ 

GRUPS INFOR-

MALS/ASSOCIA-

CIONISME.

REALITZAT -

5. Recursos de co-

municació

DETECCIÓ 

GRUPS INFOR-

MALS/ASSOCIA-

CIONISME.

REALITZAT

Inversió al 2013 amb la 

creació de xarxes socials.

Disseny News Letter.

6. Assessoria asso-

ciativa

DETECCIÓ 

GRUPS INFOR-

MALS/ASSOCIA-

CIONISME.

PARCIALMENT 

REALITZAT

S’ha assessorat als joves 

que han decidit constitu-

ir-se, però no s’ha creat 

una assessoria com a tal. 

Es va acompanyar a Kick

Vallromanes a constituir-

se com a entitat. S’ha do-

nat suport a les 

entitats/grups Cova Jove, 

Survival, etc.

7. Associacionisme

en xarxa
DETECCIÓ 

GRUPS INFOR-

MALS/ASSOCIA-

CIONISME.

NO REALITZAT S’ha creat una web jove 

però sense aquesta part 

de recursos online.
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8. Suport i dina-

mització dels 

grups estables

DETECCIÓ 

GRUPS INFOR-

MALS/ASSOCIA-

CIONISME.

REALITZAT -

9. Festa com?

TREBALL PER 

PROJECTES I 

PROCESSOS 

PARTICIPATIUS.

REALITZAT

Ja des de 2013 un grup de

teatre jove presenta el 

pregó de la Festa Major. 

Des de l’any 2011 s’ha-

via constituït la Vocalia 

de Festes Jove 15-29 

anys.

10. “Preu jove”: 

preus juvenils a 

Vallromanes.

TREBALL PER 

PROJECTES I 

PROCESSOS 

PARTICIPATIUS.

PARCIALMENT 

REALITZAT

S’han establert descomp-

tes en activitats culturals i

altres en base als preus 

públics.

11. Cultu què?

TREBALL PER 

PROJECTES I 

PROCESSOS 

PARTICIPATIUS.

REALITZAT -

12. Pla de Dinamit-

zació del casal
DINAMITZACIÓ 

JUVENIL

REALITZAT Es va encarregar el pro-

jecte de participació I tu 

com ho vols? Un cop pre-

sa la decisió es va habili-

tar el Casal de Cultura de 

Vallromanes i es va inici-

ar la reforma del nou ca-

sal de joves del municipi.
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13. Calendari d’activitats DINAMITZACIÓ 

JUVENIL

REALITZAT

Tot i no existir un casal 

de joves s’han realitzat 

diverses activitats com el 

Taller de graffit i arrossa-

da jove, activitats a 

l’Skate Park (obert des 

del 2012), la Nit Zombie 

(iniciada  al 2015), etc.

14. Casal d’estiu de les 

arts escèniques
DINAMITZACIÓ 

JUVENIL

REALITZAT És un dels projectes es-

trella del municipi.

15. Pla de comunicació 

integral
PLA DE COMU-

NICACIÓ

NO REALITZAT

No s’ha fet un Pla com a 

tal. Tanmateix s’han em-

près moltes accions de di-

fusió a través de xarxes 

socials i la plana web.

16. Participació/volunta-

riat
TREBALL EN 

XARXA

PARCIALMENT 

REALITZAT

S’ha treballat  el vincle 

amb les entitats però no 

s’ha creat una borsa com 

a tal.

EIX ACCIONS PROGRAMA
GRAU DE REALITZA-

CIÓ
OBSERVACIONS

E
M

A
N

C
IP

A
C

IÓ

1.  Servei d’informació 

juvenil EDUCACIÓ

PARCIALMENT 

REALITZAT

Acció  sobredimensio-

nada.  S’han  informat

els  joves  però no  s’ha

constituït  un  servei

com a tal. Vallromanes

compta  amb  el  suport

de  l’Oficina  Jove  del

Vallès Oriental.
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2. Orientació 

jove EDUCACIÓ

PARCIALMENT 

REALITZAT

S’han orientat els joves

però  sense  un  horari

d’atenció estable.. Tot i

que no existia com a tal

u n programa de forma-

ció  cal  assenyalar  que

l’any 2015 es va realit-

zar  un  Curs  de  moni-

tors  i  monitores  de

lleure.

3. Assessoria 

acadèmica EDUCACIÓ

NO REALITZAT
No s’ha  constituït  una

assessoria com a tal.

4. Pla de pre-

venció de dro-

godependènci-

es

SALUT

REALITZAT
Mancomunat amb Vila-

nova  del Vallès.

5. Coordinació

Joventut – Ser-

veis Socials
SALUT

PARCIALMENT 

REALITZAT

Coordinacions puntuals

però sense crear un Pla

Conjunt.

2015-2016-més feina.

Casos persones.

6. Servei Local

d’Ocupació
OCUPACIÓ I 

OCUPABILITAT

NO REALITZAT

Recentment  s’està  im-

pulsant el programa:

-Incorporació  curs  de

cambrers a Vilanova (1

Jove)

-Feina de càrrega i des-

càrrega (2 joves)

7. Espai de 

Trobada
OCI, CULTURA I 

LLEURE

REALITZAT

S’han realitzat trobades

puntuals  però  no  de

manera  sistemàtica.

Les Trobades i Assem-

blees  joves  en  són  un

bon exemple.
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8. Esport i Jo-

ventut
OCI, CULTURA I 

LLEURE

PARCIALMENT 

REALITZAT

Coordinacions puntuals

però  sense  un  treball

conjunt  transversal

efectiu.  Cal  assenyalar

les  activitats  a  l’Skate

Park o la Free Pool Dj

(iniciada l’any 2015).

No hi hagut  un treball

específic i sostingut per

a joves.

Skate  Park  (2013-

2014) accions dinamit-

zació de la pista. Hi ha

hagut una davallada.

9. Comparteix 

cotxe MOBILITAT

NO REALITZAT

-Bus verbenero (inclòs 

dins del Pla de drogo-

dependències) 2015.

Per tant, a nivell quantitatiu, la realització ha estat la següent:

El color blau indica el grau d’assoliment que, en el cas d’emancipació ha estat d’un 28% i, en el

cas de participació d’un 84%. Per tant, el programa més relacionat amb les polítiques afirmati-
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ves (oci, lleure, cultura) ha estat el més implementat, mentre que els àmbits de caire integral, per

poder executar-los en la seva totalitat, requereixen d’un treball més transversal.

Si observem el desplegament de l’antic PLJ per programes (quadre inferior), podrem comprovar

que els àmbits amb un major desenvolupament han estat: els de Dinamització Juvenil (casal de

joves i activitats d’estiu), i el de Treball per projectes (vinculació dels joves a cicle festiu i cultu-

ra). En un segon nivell d'assoliment, tindríem: la detecció de grups informals, oci, cultura i lleu-

re, així com el Treball en xarxa (vinculació de joves cap a entitats, activitats, etc). Finalment, els

àmbits menys desenvolupats, segurament perquè responien a altres àrees i/o els objectius esta-

ven sobredimensionats han estat: comunicació, mobilitat i ocupació.
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Pel que fa a la totalitat de les accions realitzades, el grau d’assoliment ha

estat d’un 84,8%.



5. La diagnosi participativa pel nou Pla Jove de Vallromanes (2018-2021)

A continuació presentem un resum de l’anàlisi realitzada al document “Avaluació i diagnosi del

Pla Local de Joventut de Vallromanes” a on, de forma més àmplia i sistematitzada es fa una re-

collida de la diagnosi efectuada a través de l’enquesta, el Grup Motor, la Taula d’entitats, els

tallers a l’Escola Tres Pins i l’Institut Vilanova i el Plenari Tècnic-polític.

5.1. L’enquesta participativa

Una de les eines d’avaluació i d’anàlisi de les peticions i els desitjos de la ciutadania ha es-

tat l’enquesta «Som joves Vallromanes», que s’ha realitzat de manera online, des del 3 de

juny fins el 8 de juliol.

Es va crear un domini escollit pels joves del Grup Motor www.jovesxfuturdevallro.cat

A través d’aquest domini es podia accedir a l’enquesta. També es va enviar per correu a tots els

usuaris municipals i es va penjar del web corporatiu. Durant tots els Tallers Participatius s’ha

convidat a tothom a participar-hi.

Els elements a avaluar han estat els següents (amb asterisc els obligatoris):

DADES PERSONALS

*Sexe: vam voler posar l’ítem «altres» per poder recollir la diversitat d’identitat.

*Edat: menors de 26 (població diana de Vallromanes) i més grans de 26.

*Procedència: si són de Vallromanes de «tota la vida», vinguts d’un altre municipi o residents

fora del poble.
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A nivell  qualitatiu i  de descripció  del  procés,  podem afirmar que el  Pla Local  de

Joventut 2013-2016 ha estat un Pla que ha implementat la gran majoria de les ac-

cions previstes en el seu redactat. 

A més a més, s’ha adaptat de manera molt notable a les necessitats del territori i dels

seus joves, amb la creació d’un macro-projecte desenvolupat en els dos últims anys.

Cal assenyalar, justament, que el grau d’assoliment quantitatiu (84,8%) encaixa molt

bé amb el grau de satisfacció mesurat a l’enquesta online (73%)

http://www.jovesxfuturdevallro.cat/


Recollida de correu electrònic.

AVALUACIÓ

*Posar nota al PLJ anterior (0-10)

El que més o menys ha agradat (recollida qualitativa)

DIAGNOSI

 Priorització d’àmbits entre Informació/Festa i Cultura/Suport a entitats/Salut/Pla de dinamitza-

ció juvenil/Educació/Treball/Habitatge/Sostenibilitat/Igualtat i LGTBI/Mobilitat i Territori/Es-

ports i Oci alternatiu/Altres.

 Com voleu que l’Ajuntament és comuniqui amb els joves?

 Recollida de propostes. Calia marcar un dels 12 àmbits estratègics i deixar la proposta. (aques-

ta última pregunta es repetia fins a 5 vegades tot i que només la primera era obligatòria).

 Recollida de necessitats (pregunta oberta)

S’han recollit un total de 177 enquestes durant els 38 dies que ha estat activa.

Online 59

Recollides Institut 118

Enquestes total recollides 177

Enquestes vàlides a ponderar* 104

* Les que no estaven correctament emplenades s’han hagut de descartar.
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     Resultats de l’enquesta jove:

a) Sexe

   

b) Edat

c) Procedència
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Nois-49%

Noies-47%

Altres-4%

menys de 25-
72,9%

De 26 amunt-
27,1%



d) Posa una nota global a l’anterior Pla Local de Joventut (1-molt malament, 10-excel·lent).

e) Priorització d’àmbits estratègics pel proper Pla local de Joventut
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f) Com creus que l’Ajuntament de Vallromanes s’ha de comunicar amb els joves?

Recollida de propostes a partir de l'enquesta:

Àmbit  d’actuació Propostes recollides a través de l’enquesta

DINAMITZACIÓ JUVENIL Foment i millora Àrea51  (compra de material, etc.)

Dotar d’ordinadors l’Àrea 51

Casal de teatre d’estiu

Més opcions de casals d'estiu.

TREBALL Cursos i orientació

Més suport a l'hora de buscar feina

Ajudes integració mercat laboral.

Més ofertes locals  (també per a adults)

HABITATGE Cal habitatge de lloguer assequible pels joves.

Pisos per la gent jove del poble.

Més habitatge a Vallromanes.
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ESPORTS I OCI Dificultat quan hi ha activitat nocturna amb adults

Es pensa massa en els joves i poc en els adults.

Més competicions esportives aprofitant les bones instal·lacions.

Comprar material esportiu.

Volei i bàsquet.

Futbol  (torneig). Fer un equip.

Tennis.

Esports solidaris.

Augmentar propostes d'esports amb horaris més amplis.

Jornades esportives.

Esports electrònics.

EDUCACIÓ Educació en civisme (valors).

Assessorament educatiu i laborals.

Formació.

SALUT Xerrades.

Educació sexual.

Promoure activitats d'hàbits saludables.

Tenir un metge.

Foment esports col·lectius com a salut.

Xerrades i tallers no només de drogues. També Hàbits alimentaris.

MOBILITAT I TERRITORI Transport de Montornès a Vallromanes.

Transport gratuït per a joves.

Territori: donar a conèixer el valor de les festes de Vallromanes.

FESTA I CULTURA Implicació joves.

Més obres de teatre.

Concerts.

No afluixar en la participació.

Fomentar participació comissions de festes.

Insistir en que siguin els joves els que les organitzin.

IGUALTAT I LGTB Normalitzar sexualitat.

Fer xerrades per evitar discriminació
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SUPORT ENTITATS Treballar participació joves  (molt important).

Continuar promocionant la Nit Zombi.

5.2. La taula d’entitats

En el marc de les accions participatives dirigides a implicar el màxim d’agents en la diagnosi del

nou Pla Local de Joventut, es va posar el focus sobre el teixit associatiu de Vallromanes.  En

aquest sentit, es va convocar a totes les entitats i associacions municipals a una taula de treball

on se’ls va informar del procés d’avaluació i diagnosi endegat, on se’ls va presentar l’espai jove

de l’Àrea 51, i on se’ls va emplaçar a aportar experiències, reflexions i propostes en relació als

joves i la seva vinculació/integració en el món associatiu municipal.

De la trobada, cal destacar l’èxit de convocatòria en primer lloc, amb l’assistència de:

 Vallromanes Escacs Club ( Lluís )

 Associació de dones La Bruíxola (Magda, Marga, Cristina, Rosa i Maria Jesús)

 Kick Vallromanes (Manu)

 Associació de Consumidors i Productors l ‘Arrel Verda (Mireia)

 AMPA Escola Els Tres Pins (Emma Pastó)

 Amics de la Fotografia (Artur)

 Associació Club d’Arquers Vallromanes (Federico)

 Club de Petanca Vallromanes (Miquel)

 En clau de gòspel Vallromanes (Magda i Mireia)

Els resultats d’aquesta sessió van ser notables: 

▪ Es proposa una activitat en connexió amb l’Àrea 51, L’INTERCANVIADOR, on algunes

de les entitats s’ofereixen a realitzar activitats que puguin vincular als joves. Finalment,

només el Grup d’Arquers ho sol·licita formalment (tenen adults i infants però no joves).

El Grup d’escacs també es mostra interessat.

▪ Es destaca la importància d’incrementar la pràctica d’esports entre els joves. Important

que es fomenti des de l’escola. L’esport no només com a pràctica sinó també com a eina

d’aprenentatge de valors.
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▪ S’assenyala la dificultat d’oferir esports i pràctiques esportives gratuïtes als joves: l’ex-

periència del Kick Boxing o dels escacs.

▪ S’insisteix en l’existència de tornejos i competicions com a al·licient i estímul de la pràc-

tica esportiva dels joves.

▪ Es destaca la manca de compromís dels joves i la necessitat de treballar per la cultura de

participació.

▪ S’observa la necessitat de la vinculació dels pares i les mares per tal que els joves es vin-

culin i facin l’aprenentatge.

▪ S’emfatitza la necessitat d’abordar el tema d’addicions a les noves tecnologies.

▪ Es proposa el foment d’activitats mixtes (perspectiva de gènere, coeducació).

▪ S’apunta la necessitat d’organitzar festes com a oci alternatiu. 

5.3. Tallers participatius amb l’Escola Tres Pins.

Amb la voluntat de vincular en el procés de diagnosi també la franja d’edat dels “quasi joves”,

es va realitzar un taller participatiu amb 35 alumnes de 6è de primària de l’Escola Tres Pins.

L’objectiu de l’activitat era informar i implicar en el procés als potencials usuaris, que en el de-

curs dels propers dos anys participaran de les activitats del nou Pla Local de Joventut.

Aquesta sessió va posar de relleu el fet que els “propers” joves tenen molt clar que ser jove vol

dir «gaudir de la vida», en un nou exercici de llibertat. Alguns ja comencen a ser conscients però

que caldrà ser responsable.

5.4. Tallers participatius amb l’IES Vilanova.

Amb motiu de la visita a l’espai jove, l’Àrea 51 va convocar a tots els alumnes de 1er d’ESO

(120 alumnes) de l’IES Vilanova a realitzar un taller participatiu sobre el nou Pla Local de Jo-

ventut. Es van realitzar dues sessions, amb 60 alumnes a cadascuna.

L’objectiu principal de l’activitat va ser formatiu: presentació i visita de l’Àrea 51 que es va

acompanyar de l’explicació sobre què és un Pla Local de Joventut, en què consisteix i quines

oportunitats els hi ofereix. Un cop introduïda la temàtica, se’ls va informar sobre el procés de di-

agnosi en curs, la importància de la priorització d’àmbits estratègics de cara al disseny del nou

Pla Jove de Vallromanes, i finalment se’l va donar l’enquesta perquè l’emplenessin.     
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6. Els joves de Vallromanes en xifres

6.1. Evolució i estructura de la població al municipi

El municipi de Vallromanes té una població de 2.525 habitants (2016), en una superfície de 10,7

km2, el que dona una densitat de població de 237,1 hab./Km2. 

Població Vallromanes Vallès Oriental Catalunya

Població. Per grups d'edat. 2016

De 0 a 14 anys 531 69.553 1.180.054

De 15 a 64 anys 1.691 268.457 4.963.265

De 65 a 84 anys 262 54.322 1.158.651

De 85 anys i més 41 9.006 220.626

Total 2.525 401.338 7.522.596

Figura 1: Taula comparativa de la població per grups d’edat de Vallromanes, el Vallès Oriental i Catalunya.

(Font: Idescat)

Figura 2: Piràmide de població a Vallromanes. (Font: Consell Comarcal del Vallès Oriental)
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La distribució de la piràmide de població mostra una base i una franja superior més amples que

la zona central (figura 2). És un bon reflex de la realitat del municipi, on la població infantil

(fins als 14 anys) i els adults (entre els 40 i els 60 anys) configuren el gruix poblacional, obser-

vant-se de manera clara l’èxode de joves especialment crític entre els 20 i 34 anys. A partir

dels 35 anys fins als 40, començaria la recuperació de població.

Observem també com la cohort d’edat compresa entre els 0 i els 4 anys hi té una dimensió més

reduïda. Això segurament es troba en relació amb el fet que les cohorts adultes més ben repre-

sentades (40-60 anys) estan abandonant ja l’edat reproductiva i això repercuteix en la contracció

de la franja corresponent a la població menor de 5 anys. Paral·lelament, els grups d’edat més

avançada no disposen d’un gruix de representació gaire significatiu en el conjunt de la població

de Vallromanes. 

L’evolució de la població del municipi ha estat clarament ascendent des de l’any 1998, especial-

ment durant la primera dècada del 2000. S’observa però un estancament a partir de l’any 2012

en el creixement poblacional (figura 3).

Figura 3: Evolució de la població general de Vallromanes des de l’any 1998 fins al 2016. (Font Catalunya:

Idescat. Estimacions de població. Font Espanya: INE. Cifras de población).

Un fenomen similar es detecta en l’evolució de la població de Catalunya (figura 4). Si bé s’ob-

serva que l’augment de la població durant la primera dècada de l’any 2000 és menys intens pro-

porcionalment que al municipi de Vallromanes, sí és possible identificar un procés de desaccele-

ració en l’increment poblacional a Catalunya a partir de l’any 2009-2010, amb variacions d’aug-

ment i pèrdua de població poc significatives. 
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Figura 4: Evolució de la població general de Catalunya entre els anys 1999 i 2017. (Font Catalunya: Idescat.

Estimacions de població. Font Espanya: INE. Cifras de población).

Al Vallès Oriental, l’evolució de la població presenta unes característiques similars a les de Vall-

romanes, amb alguna especificitat. L’increment poblacional és molt fort fins l’any 2012, mo-

ment en el qual s’atura i s’estanca fins l’any 2015, on s’observa una davallada significativa

de població. A partir de l’any 2016 es començaria a definir una reactivació de l’increment

poblacional a la comarca. 

Figura 5: Evolució de la població general de la comarca del Vallès Oriental entre els anys 2007 i 2016. (Font

Catalunya: Idescat. Estimacions de població. Font Espanya: INE. Cifras de población).
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4.2. Evolució i estructura de la població jove de Vallromanes.

Vallromanes presenta una proporció de joves del 22, 65% (índex de joventut, 15 a 29 anys).

Respecte a la comarca del Vallès Oriental i a Catalunya, aquesta és una xifra significativa-

ment superior.  *Aquest 22,65% de joves del 2016 a Vallromanes correspon a un total de 572

joves d'entre 15 i 29 anys.

Figura 6: Percentatges de població jove a Vallromanes, al Vallès Oriental i a Catalunya. 

(Font: Idescat, Diputació de Barcelona, i Direcció General de Joventut, Generalitat de Catalunya)

L’índex de joventut del municipi ha tingut una evolució ascendent en els darrers 5 anys,

durant els quals no ha deixat de créixer. Entre els anys 2012 i 2013 es produeix un salt quanti-

tatiu en la taxa juvenil, que durant l’any següent (2014) cau uns 3 punts. A partir del 2015, l’ín-

dex continua augmentant progressivament. 
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Figura 7: Evolució de la taxa de joventut a Vallromanes entre els anys 2011 i 2016. (Font: Hermes, Diputació

de Barcelona).

Si observem la població per edats, es visualitza molt clarament la pèrdua de joves tan con-

tundent que pateix el municipi entre els 20 i els 29 anys. És la franja d’edat que coincideix

amb la fase dels estudis superiors. De fet, durant les diverses taules tècniques i polítiques ja va

aparèixer com a tema recorrent “l’èxode” dels joves del poble cap a nuclis millor connectats

amb els centres acadèmics i/o econòmics (Barcelona ciutat, Granollers, etc.). 

Figura 8: Percentatge de joves al municipi de Vallromanes per edats quinquennals des dels 15 fins als 34

anys. (Font: Hermes, Diputació de Barcelona).
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Figura 9: Distribució de la població jove del Vallès Oriental per franges de edat i sexe. (Font: Hermes,

Diputació de Barcelona).

Si obrim l’angle d’anàlisi a tota la comarca, s’observa com la contracció més important dels ín-

dex de població jove s’emmarca entre els 20 i els 29 anys, amb una afectació un pèl més signifi-

cativa en el cas de les dones. A partir dels 30 anys, com també detectem a Vallromanes, es pro-

dueix un fenomen de recuperació força important (figura 9). Per tant, la realitat juvenil del muni-

cipi encaixa amb la dinàmica general que també es dibuixa al Vallès Oriental.

A nivell de Catalunya, la situació del jovent en les diferents franges d’edat ha tendit a la dismi-

nució poblacional, especialment en els darrers 5 anys (figura 10). Si bé aquesta tendència a la

contracció és permanent des de l’any 2000 en les franges compreses entre els 15 i els 24 anys, hi

va haver una excepció pel que fa a la cohort entre els 25 i 29 anys.  Durant els anys 2003 a 2006

més o menys, s’observa un augment del percentatge de joves de 25 a 29 anys a Catalunya, fet

que coincideix amb els anys de màxima bonança econòmica previs a la darrera crisi econòmica.
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Figura 10: Evolució de la població juvenil a Catalunya des de l’any 2000 fins al 2015. (Font: Direcció

General de Joventut, Generalitat de Catalunya).

4.4. Nivell d’instrucció de la població.

Les dades disponibles sobre el nivell d’instrucció al municipi de Vallromanes (Cens 2011)

mostren un nivell d’instrucció de la població alt. Els estudis de primer grau (ESO i Educació

Primària) representen el 21,37% de la instrucció al municipi. Els estudis de segon grau (batxille-

rats superiors i FP de grau mitjà) suposen el 17%; i els estudis superiors (FP superior, Diploma-

tures, Graus, Llicenciatures i Doctorats) equivalen al 30% de la instrucció de la població de Vall-

romanes.

Figura 11: Nivell d’instrucció de la població a partir dels 16 anys a Vallromanes (valors absoluts). (Font:

Idescat, Cens 2011).
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Figura 12: Índex d’instrucció de la població de Vallromanes segons els estudis realitzats. (Font: elabora-

ció pròpia a partir de les dades absolutes de l’Idescat, Cens 2011).

En aquest sentit, cal destacar que els llicenciats o doctors són per si sols gairebé el 14% de la po-

blació amb estudis al poble, només per darrera dels índex de la ESO. 

Si comparem aquests valors amb aquells disponibles per a la comarca del Vallès Oriental i

de la resta de Catalunya, observem com Vallromanes es troba per sobre de la mitjana co-

marcal i nacional pel que fa a titulats superiors, especialment en el número de llicenciats i

doctors que aplega el municipi.

Figura 13: Nivell d’instrucció al Vallès Oriental (Font: Idescat, Cens 2011)

Aquest és un fet a destacar ja que si comparem les dades comarcals, juntament amb les de tota

Catalunya, observem com: el tipus d’estudis amb més representació és la ESO, seguida del bat-
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xillerat. El nombre de llicenciats, tot i ser molt significatiu, no té proporcionalment la mateixa

representació que s’observa a Vallromanes.

Figura 14:Nivell d’instrucció a Catalunya (Font: Idescat, Cens 2011)

7. Propostes per al nou Pla Local de Joventut

PROPOSTA D’ÀMBITS ESTRATÈGICS

Una vegada establertes les principals línies d’actuació del nou Pla Local de Joventut de Vallro-

manes, és el moment de concretar quines hauran de ser les línies estratègiques, tot prenent en

consideració les necessitats expressades per joves i tècnics en el procés de diagnosi, així com la

visió de la Regidoria de Joventut.

Aquests objectius s’hauran d’alinear amb els principis rectors que proposa el Pla Nacional de Jo-

ventut de Catalunya 2020. Aquests principis rectors són: la participació, vinculada als valors de

govern; corresponsabilitat, arrelament i vincles socials; la transformació, entesa des de l’uni-

versalisme; la inclusió i la lluita contra les desigualtats; la integritat, que es concreta en la in-

terdepartamentalitat i la interinstitucionalitat; i la qualitat, entesa com adequació a la realitat, in-

novació i creativitat, avaluació i proximitat.

Es proposen tres EIXOS ESTRATÈGICS, dels que penjarien tota la resta d’àmbits i accions: 

PARTICIPACIÓ (EIX ACCIONA’T), EMANCIPACIÓ (EIX ENLAIRA’T) I COHESIÓ I

INCLUSIÓ SOCIAL (EIX EMOCIONA’T). 
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Aquest últim tindria a veure amb la cohesió entre àrees, serveis i institucions; també es parlaria

de la cohesió territorial, de la necessitat de fer un abordatge conjunt que posi en valor la comuni-

tat i els projectes; que les polítiques de joventut, tot i ser promocionades des de l’Àrea de Joven-

tut, es puguin desenvolupar també sota la responsabilitat i pressupost d’altres agents; i, per úl-

tim, la inclusió social tindria a veure en vetllar pels joves més vulnerables això inclouria el tre-

ball social i la promoció de polítiques d’igualtat i lgtbi.

També hi ha un eix procedimental important, la supramunicipalitat. Vallromanes, tal i com re-

cull el diagnòstic del nou Pla Comarcal de Joventut (2017-2021) és un municipi de Nivell 2, mu-

nicipis amb els que s’ha mantingut certa coordinació i contacte (...) que s’ha fet alguna acció co-

muna però no en la seva totalitat». Caldrà cada vegada un treball conjunt més supramunicipal

per tal de dur a terme certes polítiques. Tal i com indiquen els objectius operatius i, en concret, l´

últim, caldrà optimitzar i oferir als municipis recursos supramunicipals en matèria de joventut

existents d’acord al Pla Nacional de Joventut.

En el document anterior, es desprenen ja moltes propostes, prioritzacions, millores en la coordi-

nació, etc. En el següent quadre, s'anoten algunes d’importants que s’han tingut en compte en el

disseny del Pla Local de Joventut 2018-2021.

Àmbit d’actuació
PRIORITAT

1-2-3

Orientacions per al disseny del Pla Lo-
cal de Joventut

HABITATGE 1

Comissió d’habitatge jove (mig, llarg ter-
mini).

L’habitatge i les dades que recullen la 
marxa dels joves és una realitat preocu-
pant.

Cal tenir en compte que es tracta d’un 
problema general i que caldrà definir un 
model.
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TREBALL 2

Cal iniciar a fer polítiques d’ocupabilitat 
o, com a mínim, d’acompanyament en la 
recerca de feina. L’habitatge és un pro-
blema greu del municipi que cal abordar 
a mig/llarg termini.

Insertora Laboral → coordinació amb 
l’Oficina Jove del Vallès Oriental.

Formació professionalitzadora 
Monitors/es del temps lleure.

Pensar com fer l’acompanyament en la re-
cerca de la primera feina.

SALUT 1

L’estat de salut de les persones joves, les 
seves condicions físiques i psicològiques, 
són determinants en la definició de les 
oportunitats educatives, laborals i de re-
lació amb l’entorn. D’altra banda, a la 
joventut es defineixen hàbits i comporta-
ments que tindran efectes en les condici-
ons de salut futures.

Aprofundir en noves línies de treball, no 
només drogodependències i addicions, si-
nó també Trastorns alimentaris, Educació
sexual, Igualtat i LGTB, prevenció de re-
lacions abusives entre iguals, etc.

Continuïtat amb el Pla de prevenció en el 
consum de drogues, pantalles i riscos as-
sociats de la Mancomunitat del Galzeran.

Abordar altres àmbits (addicions, sexuali-
tat, etc).

Treballar conjuntament la iniciativa del 
Bus Verbenero.
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COMUNICACIÓ 1

Transcendir les polítiques continuistes. 
Fem una revista juvenil? Més coordinaci-
ons amb l’Institut per garantir suports de 
comunicació (vg. enquesta).

Establir alguna estratègica de recollir i di-
fondre la informació específicament juve-
nil.

Garantir que els joves de +18 que no van 
per l’Àrea 51 puguin rebre un mínim d’in-
formació (pensar en com garantim que els
joves vallromanins més grans rebin 
aquesta informació de manera activa).

PLA DE DINAMITZACIÓ JUVENIL 1

Millora recursos Àrea 51

Continuïtat en activitats i projectes.

Iniciar nova línia de prospecció dels joves
+ grans (no tot recaurà sobre l’espai jove, 
edats diverses, a vegades incompatibles, 
etc.).

EDUCACIÓ 1

Oferta formativa professionalitzadora.
Educació en valors—> donar valor a la 
comunitat i el territori (potenciar forma-
ció i activitats de lleure).
Iniciar línia de formació.

Penjar recursos a la web juvenil.

Conveni amb Oficina Jove del Vallès Ori-
ental: assessoria acadèmica, etc.

SUPORT A ENTITATS 2

L’Intercanviador. Que les entitats puguin 
conèixer als joves de l’espai jove i vice-
versa. Buscar complicitats.

Iniciar de forma progressiva el relleu ge-
neracional.

MOBILITAT I TERRITORI 2

Estudiar millores en les comunicacions de
transport.

Estudiar el tema del carril bici.
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PARTICIPACIÓ 1

Focus de treball per a la població d’11 a 
18 anys.
Caldrà abordar de forma diferenciada la 
franja d’edat 19-26 anys.

Interessant el tema de pressupost partici-
patiu.

Consell de la Participació, etc.

Àrea 51 com a espai de generar participa-
ció juvenil.

TRANSVERSALITAT 1

En la Taula tècnica i en les diverses ava-
luacions, s’ha posat de manifest de mane-
ra fefaent la necessitat que el treball 
transversal i en xarxa sigui una àrea es-
tratègica en sí mateixa. En municipis pe-
tits com Vallromanes, la clau per poder 
abordar certes qüestions d'interès local és
només el treball conjunt i la supramunici-
palitat.

Imprescindible abordatges conjunts:

Esports i Joventut

Festes i Joventut

Serveis socials i Joventut

Educació, Serveis Socials, Promoció eco-
nòmica i Joventut.

MEDI AMBIENT 2

No només com a polítiques mediambien-
tals i de sostenibilitat sinó també com a 
treball de valor i vincle cap al territori. 
Educació en valors. Posar en valor la co-
munitat i l’entorn.

IGUALTAT I LGTB 2
Treballar des d’educació i de forma trans-
versal a tots els àmbits.

42



ESPORTS I OCI ALTERNATIU 1

Molt interessant el treball a dues bandes. 
Incrementar la connexió entre zona espor-
tiva i casal de joves. Coordinar i dissenyar
conjuntament.

Espais de Pista coberta i Skate no genera-
dors de dinàmica ni activitat.

FESTA I CULTURA 1

Continuar amb les línies del Cultu què? I 
el Festa com?

>> incorporar la visió del relleu generaci-
onal.
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8. EL DISSENY
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8.1. INTRODUCCIÓ

La diagnosi  ha permès conèixer quines són les necessitats dels i les joves de Vallromanes , així

com quines són les actuacions que s’estan duent a terme adreçades a aquest col·lectiu. Procés

que ens ha conduit al disseny de les estratègies per tal de donar resposta a les principals necessi-

tats dels i les joves del municipi.

Des de la regidoria de Joventut, s’ha apostat per donar continuïtat al procés participatiu dels

agents que han intervingut en la diagnosi en aquesta fase del Pla Local de Joventut. En aquest

sentit es proposen dues vies complementàries: 

1- Reconvertir el Grup Motor del Pla Jove de Vallromanes en Grup de seguiment i dinamització

del mateix.

2- Realitzar un Fòrum Jove durant el curs 2019/2020 amb l’objectiu d’impulsar les polítiques de

joventut definides en aquest Pla i d’obrir el procés participatiu, de nou, a tots els agents que es

van implicar en el seu moment. La proposta és que els propis joves puguin escollir el tema del

Fòrum, i que aquest es pugui dur a terme sota una òptica de pressupostos participatius.

Per tal de completar l’anàlisi de les propostes joves, també s’han tingut en compte les aportaci-

ons realitzades pels i les joves que van sorgir dels discursos de les persones participants en les

diferents dinàmiques, així com també les respostes de les enquestes vinculades a aquesta part

d’elaboració del PLJ.

Cal destacar, que a nivell tècnic i polític s’ha realitzat també tota una línia de treball i consens,

des d’un Plenari en què es va compartir la diagnosi i es van elaborar les primeres fitxes d’acció

de cada àrea municipal fins a un seguit de reunions, durant aquest últim trimestre de 2017, amb

la finalitat de concretar les accions que es volien implementar al Pla. 

En les següents pàgines concretarem quins són els objectius del Pla Jove de Vallromanes i qui-

nes són les accions que es defineixen. Com a punt de partida, com ja hem dit, establim tres

eixos estratègics d’actuació respecte la realitat juvenil del municipi.
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8.2. OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Derivats de la missió de la regidoria de Joventut i dels resultats de la diagnosi, s’estableixen els

objectius estratègics que orienten les polítiques de Joventut en la concreció dels programes. To-

tes les accions que es proposen en aquest pla estratègic es vinculen directament a la missió cen-

tral de les polítiques de Joventut de Vallromanes. Articulant-se a partir de línies d’actuació i de

programes i accions contretes.

El Pla local de Joventut de Vallromanes permet definir el paper de la Regidoria de Joventut en el

disseny i la implementació de les polítiques de Joventut. Defineix quins són els mecanismes de co-

ordinació a nivell intern del departament i entre els diferents serveis del consistori i la resta d’insti -

tucions. Promou per al seu assoliment una coordinació efectiva de totes les actuacions que integren

el PLJ, essent un dels objectius instrumentals d’aquest pla estratègic. Per tal d’assolir aquesta coor-

dinació serà necessària la participació de la resta d’agents implicats en les diferents actuacions.
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Entenem que la missió del Pla Jove de Vallromanes té  tres eixos complementaris:   facilitar  el

procés d’emancipació de les persones joves de Vallromanes i, per tant, desenvolupar un seguit de

polítiques que les ajudin a realitzar els seus projectes vitals de manera autònoma, responsable i

compromesa.  Per  un  altre,  apoderar  els  mateixos  joves  com  a  ciutadanes  i  ciutadans  actius,

facilitant  el  seu  paper  protagonista  com  a  persones  implicades  i  compromeses  amb  la  seva

comunitat  i el conjunt de la societat, esdevenint així agents de canvi i transformació social.  

I, per últim, implementar una òptica de treball inclusiu que tingui en compte la diversitat social,

cultural, sexual i d’equitat de gènere que potencïi el desenvolupament del talent i la creativitat dels

joves en els seus projectes vitals; en aquest sentit, l’administració ha de vetllar per dotar de les

eines i els recursos que permetin la igualtat d’oportunitats de tots els joves de Vallromanes.



ENLAIRA’T : 

EMANCIPACIÓ+ AUTONOMIA 

+

ACCIONA’T: 

PARTICIPACIÓ + INFORMACIÓ + DINAMITZACIÓ

+

EMOCIONA’T : 

COHESIÓ SOCIAL + INCLUSIÓ SOCIAL + COMUNITAT

=

PLA JOVE DE VALLROMANES
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Aquest Pla local de Joventut s’estructura entorn a tres línies d’actuació vinculades

als processos de transició juvenils i als processos de participació activa de les persones

joves.  El  conjunt  de  propostes  s’agrupen  en  nou programes  i  trenta-set  accions

diferents, permetent assumir a nivell local les estratègies que es proposen al Pla Na-

cional de Joventut de Catalunya 2020.



Els objectius estratègics del Pla Jove de Vallromanes venen definits a les fitxes següents:

8.2.1.  ENLAIRA’T

 Enlairar-se, 
Alçar enlaire. Elevar, exaltar, algú, l'esperit o una facultat espiritual, un sentiment.  
Exalçar, enaltir .

Aquest eix respon principalment a la promoció de l’emancipació, entesa aquesta com la capacitat/oportunitat
que tenen els joves per emprendre els seus projectes vitals. El triangle que ens condueix a aquesta consecució
passa per les transicions escola – treball i, com no, per l’accés a l’habitatge. També entenem l’emancipació
com a un procés més complex a on cal abordar integralment el concepte incloent-hi la perspectiva de partici -
pació i presa de decisió amb la teva comunitat; la salut com a fet de creixent autonomia i assumpció de ris -
cos. En definitiva, per a emancipar-se no n’hi ha prou amb treball i accés a l’habitatge sinó que també és ne-
cessari l’abordatge de l’autonomia per a dur a terme el propi projecte personal.

«Emancipar-se, en sentit estricte, significa alliberar-se de qualsevol mena de dependència, obtenir autonomia,
viure per un mateix, la qual cosa, en el cas de la condició juvenil, es concreta en un procés estès en el temps
que comporta la independència econòmica, el domini d’un espai que s’usa com a espai propi i la formació
d’una unitat familiar. (...)  Quan ens referim al mot autonomia, entenem la capacitat que tenen els i les joves
de regir-se per la seva pròpia llei, de prendre decisions per si mateixos i d’assumir responsablement les con-
seqüències que es deriven d’aquestes accions. Entenem que l’autonomia inclou diferents facetes: l’autonomia
econòmica, política, social, moral i mental.» Polítiques de joventut per al segle XXI Criteris de discerniment,
Francesc Torralba, 2014. 

Objectius

· Promoure l’emancipació dels i les joves de Vallromanes a través de la promoció de formació, treball i 
habitatge.

· Crear un espai de debat i reflexió entorn a la mobilitat dels joves i de l’arrelament al seu municipi.

· Facilitar informació i assessorament jurídic i econòmic en matèria de formació, treball i habitatge.

· Donar continuïtat als espais de participació des d’una perspectiva d'empoderament i vinculació al 
municipi.

PROGRAMES DESCRIPCIÓ ACCIÓ

1-EMPODERA’T 2021

Aquest  programa  respon  a
l’abordatge d’un dels temes que
ha sortit de manera preeminent
durant la diagnosi  i  que no és
només  un  problema  específic
dels joves: l’habitatge a Vallro-
manes. Amb uns objectius rea-
listes i plausibles volem que el
Pla  Jove  serveixi  per  encarar,
embastar o envirar l’esforç mu-

1-  Creació  d’una  diagnosi  en  matèria
d’habitatge i avaluació del parc d'habitat-
ge actual.

2- Constitució de la Comissió d’habitatge
jove de Vallromanes

3-Promoure un espai d’assessoria tècnica
a possibles arrendadors i arrendataris.
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2-ESPAI TET

3-PARTICIPA-ACCIÓ

nicipal  envers  l’habitatge  pels
joves en tant que, ni amb el poc
temps que té un Pla Local,  ni
amb el procés de suport supra-
municipal que es necessita per
a crear Parc Municipal, no po-
dríem solucionar el problema.

El tema de transició educació
– treball és un tema que preo-
cupa  tothom  i  que  cal  d’un
abordatge conjunt que, des de
la  comissió  d’educació,  ja  fa
temps que s’aborda. Volem fer
un pas endavant plantejant al-
gunes accions concretes vincu-
lades sobretot a l’accés a la in-
formació.

4-Coordinació entre  la  insertora  laboral
del  municipi  i  el  Servei  de  Treball  de
l’Oficina Jove del Vallès Oriental.

5-Promoure formació entres els joves del
municipi.

6-Difondre i facilitar les ofertes laborals
adreçades específicament a joves.

7-Donar  continuïtat  a  la  Comissió
d’Educació.

8-  Promoure  formació  professionalitza-
dora.

Promoure l’espai de les assem-
blees de joves com a espais de
vinculació cap a la comunitat;
com a espais de promoció so-
cial i de vinculació a projectes.
Espai de lligam entre els pro-
jectes i desitjos personals i els
projectes i desitjos del munici-
pi.

9- Realitzar una assembla jove un cop al
trimestre.

10-Treballar  un Fòrum Jove de  cara  al
curs 2019/2020.
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8.2.2.  ACCIONA’T

 Accionar
Fer moviments i gests per donar a entendre alguna cosa o per acompanyar la paraula 
Fornir la força i l'energia necessàries per a fer moure una màquina.

Accionar-se implica posar els recursos necessaris perquè els joves pugin passar a l’acció. Això passa necessà-
riament per apropar la informació que necessiten i per promoure un espai de trobada i d’intercanvi d’infor-
mació; a més de poder planificar i promoure activitats que incentivin la participació o bé que desenvolupin
les necessitats vitals, educatives i lúdiques dels joves. En aquest sentit, l’ Àrea 51 esdevé el pol de participa-
ció i dinamització adreçat a joves del municipi.
D’altra banda cal complementar aquestes activitats amb el que hem anomenat «Binomis», Joventut i Esports
d’una banda i Joventut i Cultura/Festes d’una altra han de confluir per tal d’insuflar participació juvenil i re -
lleu generacional a les entitats de Vallromanes. 

«L’esport és joia de viure, joc, festa i, com a tal, cal valorar-lo i potser rescatar-lo dels excessos del tecnicis -
me i del professionalisme mitjançant la recuperació de la seva gratuïtat, de la seva capacitat d’estrènyer vin-
cles d’amistat, d’afavorir el diàleg i l’obertura dels uns envers els altres, com a expressió de la riquesa de
l’ésser, molt més vàlida i apreciable que ‘el tenir’. Per tot plegat, promoure l’esport saludable dins de la ciu -
tat és una bona política, no solament en el camp de la joventut, sinó de la ciutadania en el seu conjunt.» Polí-
tiques de joventut per al segle XXI Criteris de discerniment,  Francesc Torralba, 2014. 

Objectius

Àrea 51

· Ser un espai de referència pels adolescents i/o joves de Vallromanes

· Fer de l’adolescent i/o jove el protagonista del seus procés educatiu i personal,
i donar elements per a que siguin agents actius i crítics de les seves accions.

· Acompanyar als joves i/o adolescents en el seu desenvolupament personal,
social i emocional.

· Desenvolupar i posar a l’abast recursos per a la promoció de la creació jove, la
creativitat, i la descoberta de motivacions, aficions i/o interessos de d’una
vessant artística, musical i audiovisual.

· Donar resposta a demandes dels joves fent-los cor responsables en la
implementació de les respostes.

· Potenciar programes de relació intergeneracional per cohesionar la ciutat i fer possible la transmissió 
d’experiències, de valors i de coneixements entre la generació més gran i la més jove. Potenciar espais
i activitats de trobada. Fomentar la participació i el relleu generacional amb les entitats i grups del 
municipi i comarca.

· Informar i assessorar al jove en qualsevol àmbit: feina, educació i la salut.

· Formar i capacitar al jove per preparar-lo pel món laboral des de

· l’emprenedoria i/o la recerca de feina.

· Oferir alternatives d’oci, espais de relació, donar resposta a inquietuds, acollir
iniciatives…generant des de la dinamització juvenil un espai atractiu on els
adolescents i joves participin des de diferents nivells i graus d’implicació.

· Tenir una visió global en relació adolescents i/o joves de Vallromanes.

· Fomentar el treball en xarxa dels diferents serveis, entitats, i/o veïns/es.

· Cal desenvolupar polítiques que facilitin i incentivin la participació de la joventut en els processos de
presa de decisions que afecten la gestió dels recursos públics. 

Comunicació

· Garantir l’accés a la informació juvenil del municipi, comarca i Catalunya a tots els joves del municipi.
· Crear els suports necessaris per fer arribar la informació a tots els joves.
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Esports
· Promoure una oferta conjunta, optimitzada i adequada per als joves de Vallromanes durant tot l’any.
· Coordinar conjuntament la campanya d’estiu.
· Dinamitzar i donar contingut a la pista coberta i la zona d’eskate del municipi.
· Donar continuïtat a la línia de promoció de l’esport juvenil.

Festes
· Donar continuïtat al programa Festa com? 
· Promoure el contacte entre els joves del municipi i les entitats del cicle festiu

Cultura
· Donar continuïtat al programa Cultu què?
· Promoure el contacte entre els joves del municipi i les entitats culturals

PROGRAMES
DESCRIPCIÓ ACCIONS

4-PROGRAMA  DE  COMU-
NICACIÓ  I  DINAMITZA-
CIÓ JUVENIL

Con a Àrea 51:

Aquest programa fa ressò de quatre eixos que regeixen el casal de joves Àrea 51.

Àrea 51- Espai de comunicació

El casal  de joves es converteix en
un lloc de referència per accedir  a
la informació juvenil.

11.  Donar  continuïtat  a  la  secció  mensual  de
«La Pinya»

12. Participació al programa de ràdio Vallroma-
nes

13. Crear un especial jove de La Pinya per l’es-
tiu.

Àrea 51- Espai accions educatives

La programació estable o extraordi-
nària adreçada a joves.

14- Compra de material i/o ampliació de l' in-
fraestructura del casal de joves.

15-  Realització  d’una  programació  trimestral
del casal de joves.

Àrea 51- Espai de participació

Els  espais  d’assemblea,  reunions,
fòrums i espais participatius dels jo-
ves vinculats.

16- Realitzar una assemble trimestral amb els
joves vinculats al casal.

17-  Preparar  el  Fòrum Jove de  cara  al  2019
sota un eix temàtic que els propis joves puguin
decidir.
 
18- L'intercanviador: incloure a la programació
trimestral  una  activitats  conjunta  a  l’Àrea  51
per part de les entitats del municipi que tinguin
interès en promoure i dinamitzar les seves acti-
vitat amb un públic juvenil.

Aquest  espai  serà  fruit  del  treball
conjunt del Tècnic de Joventut i la
Responsable  de  Comunicació  de
l’Ajuntament de Vallromanes i estu-
diarà  possibles  estratègies  per  fer
garantir l’arribada de la informació
als joves del municipi, especialment
a les franges de més de 18 anys que
no són tan un públic potencial del
casal de joves.

19. Potenciar i dinamitzar la pàgina web www.-
vallromanesjove.cat

20. Valorar la informació jove que es publica al
web  municipal  i  la  seva  organització
(http://www.vallromanes.cat/actualitat/temes/jo
ventut/).  Incloure  links a  recursos pera joves,
etc.

21. Valorar i pensar noves estratègies de comu-
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nicació amb l’Institut Vilanova (diagnosi).

5-TREBALL EN XARXA ES-
PORTS I OCI ALTERNATIU

Esports i joves ha estat un dels àm-
bits prioritzats a l’enquesta o en al-
tres  espais  com la taula  d’entitats.
Els esports, la dinamització juvenil
mitjançant  activitats.  Especialment
considerant l’esport com a gran es-
tímul juvenil i com a oportunitat de
treballar temes educatius.
Des  de  la  diagnosi  es  sol·liciten
més  competicions  i  treball  en  va-
lors.
Cal tenir en compte també una ne-
cessitat  i  una  oportunitat  que  tin-
drem durant el Pla Jove: d’una ban-
da la pista coberta i la zona de Ska-
te  com a  espais  no  generadors  de
dinàmiques i activitats juvenils i, de
l’altra,  la  creació  espais  esportius
complementaris  a  l’Àrea  51  a  la
zona annexa de camp de futbol.

22- Dinamització de la pista coberta i les pistes
de Skate.

23- Preparació d’una programació conjunta per
l’estiu.

24- Crear una zona de Work-out, rocòdrom, etc
amb un projecte compartit amb l’Àrea 51 i amb
la participació dels joves.

25-Promoure competicions esportives sota una
visió de treball en valors.

26-Crear un espai de coordinació amb el tècnic
o la tècnica d’Esports i Festes i el tècnic de jo-
ventut  i  cultura  per  abordar  els  dos  binomis
(periodicitat 2/quadrimestre).

6-TREBALL  EN  XARXA
FESTA I CULTURA

 Els àmbits de festa i cultura també
van ser dels més valorats a la diag-
nosi. En aquest sentit a la Taula po-
lítica es va fer especial ressò a do-
nar un impuls a la inclusió d’activi-
tats juvenils a la Festa Major, com
seria el cas de recuperar la Ginkha-
na que es realitzava.
Dins de la cultura continuar la línia
de promoció de les arts escèniques i
dels preus ajustats per a joves en els
espectacles del casal.

27- Donar continuïtat al programa Festa com?
d’inclusió d’activitats juvenils a la Festa Major
a través d’una comissió que es pugui constituir
en assemblea jove.

28- Donar continuïtat al programa Cultu com?
A la programació d’activitats culturals del mu-
nicipi vinculades al Casal de Cultura de Vallro-
manes.

29-Treballar  el  relleu generacional  entre enti-
tats i joves promovent activitats conjuntes.

8.2.3.  EMOCIONA’T

 Emocionar 
Estat d'ànim que oscil·la entre el plaer i el desplaer i reacció relativa a l'objecte que la provoca, que pot
oscil·lar entre l'atracció i la fugida 
Causar emoció. Esser colpit d’emoció.

Aquest programa vol integrar la salut des d’una òptica d’adquisició de competències i hàbits saludables que
reverbera sobre el pla vital dels joves. En aquest sentit caldrà que tinguem en compte que, en el projecte de
vida dels nostres joves, cal informar i acompanyar en processos tan vitals com l'alimentació, la sexualitat, la
igualtat d’oportunitats o la vulnerabilitat econòmica.

«Les competències emocionals afavoreixen les relacions amb altres persones i amb un mateix, facilita la re -
solució positiva de conflictes, contribueix a la salut física i mental i ajuda a l’aprenentatge, entre d’altres. En
últim terme, que és el que realment importa, les persones amb competències emocionals estan en condicions
millors per contribuir al benestar personal i social.» Bisquerra, R.; Pérez, N. “Las competencias emociona -
les”. Educación XXI, 10 (2007).
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Objectius

· Potenciar hàbits de vida saludable en tots els nivells i terrenys, fomentant un lleure cívic i creatiu
per poder contrarestar estils de vida greument perjudicials que tenen un alt cost per a la salut
pública. 

· Desenvolupar polítiques socials per potenciar el principi ètic i jurídic de la igualtat d’oportuni-
tats. Oferir recursos a joves que es troben en una situació vulnerable i avaluar periòdicament
l’ús i el rendiment dels recursos concedits. 

· Realitzar un treball conjunt i proventiu amb altres agents claus del territori.
· Potenciar un ús responsable i assenyat de les noves tecnologies de la informació i de la comunica-

ció per prevenir tecnodependències i patologies derivades del seu ús irresponsable i indiscrimi-
nat. 

· Fer un abordatge més integral de l’educació per la salut, integrant temes d’equitat de gènere i 
perspectiva lgtbi.

· Coordinar temes de reducció de riscos en Festa Major i en desplaçaments nocturs dels joves a al-
tres municipis.

· Establir un espai de coordinació envers els joves amb especials dificultats, risc social i/o vulnera-
bilitat (perspectiva d’inclusió).

· Acompanyar les famílies d’infants i joves del municipi en temes d’interès educatiu i parental.

PROGRAMES DESCRIPCIÓ ACCIONS

7-TAULA  DE  SALUT,
IGUALTAT I LGTBI

La Taula de Salut és un espai supra-
municipal de treball amb altres mu-
nicipis  que  pretén  fomentar  hàbits
saludables  entre  els  joves a  través
d’un servei d’atenció i acompanya-
ment.

Proposem la participació en la Tau-
la de Salut del Consell Comarcal i
la  inclusió  d’una  perspectiva  més
integra  a  on també s’incloguin les
violències masclistes o el tema lgt-
bi.

«L’equitat és un principi latent en la
Declaració  Universal  dels  Drets
Humans (1948) i en les Constituci-
ons  democràtiques  inspirades  en
ella. Les diferències de llengua, ra-
ça, origen, intel·ligència, sexe, ori-
entació sexual o qualsevol altre atri-
but de la persona no poden ser mo-
tiu d’exclusió. Reconèixer l’equitat
és vetllar per tal que tots i totes tin-
guin  les  mateixes  oportunitats  de
desenvolupar-se plenament i de fer
realitat  els  seus  somnis,  tant  si  es
troben  en  marcs  de vida  conforta-
bles,  com  si  pertanyen  a  entorns
molt vulnerables»  Polítiques de jo-
ventut per al segle XXI Criteris de
discerniment,   Francesc  Torralba,
2014. 

30-Participar de les reunions de la Taula de Sa-
lut.

31-Promoure formacions, cursos, tallers i xer-
rades als centres educatius sobre temes de sa-
lut.

32-Ampliar la perspectiva a temes d’equitat de
gènere  i  lgtbi  treballant  conjuntament  amb el
Consell Comarcal i el programa lgtbi de la Ge-
neralitat de Catalunya.

33-Programar  xerrades  d’acompanyament  pa-
rental a les famílies d’adolescents sobre temes
de preocupació social: addicció pantalles, lgtbi,
etc.

8-REDUCCIÓ  DE  RISCS
FESTA MAJOR  Durant els últims tres anys s’ha po-

sat a disposició dels joves de Vila-
nova  del  Vallès  i  Vallromanes  un
autocar que els portava a casa des-

34-Programar el  Bus Verbenero per  les festes
nocturnes.

35-Establir una coordinació al respecte amb el
Punt G de l’Ajuntament de Granollers i/o en te-
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prés dels dies claus de Festa Major
d'altres municipis.

mes de reducció de riscos.

9-SUPORT A JOVES 
ESPECIALMENT  VULNE-
RABLES

Oferir recursos a joves que es tro-
ben  en  una  situació  vulnerable  i
avaluar periòdicament l’ús i el ren-
diment dels recursos concedits. 

36- Seguiment de casos

37- Suports puntuals
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9. DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES

Nota: Temporització 

(TA-tot l'any; AP- Acció puntual; 1/18 -gener a abril o primer quadrimestre de 2018; 2/18 – maig a agost o segon quadrimestre de 2018; 3/18 – 

setembre a desembre o tercer quadrimestre de 2018)

Nota: Referent

És el/la professional encarregada de promoure i gestionar l'acció i la seva conseqüent avaluació.

Nota: Avaluació

Pot ser cursal o avaluable al juliol; anual o avaluable al gener; quadrimestral ó avaluable al mes de maig, setembre o gener).

9.1. ENLAIRA’T

PROGRAMA REFERENT ACCIONS ESTRATÈGI-
QUES

TEMPORITZACIÓ RECUR-
SOS

AVALUACIÓ 

E
M

P
O

D
E

R
A

’T
 2

02
1  Responsable 

Habitatge
1-  Creació  d’una  diagnosi
en  matèria  d’habitatge  i
avaluació  del  parc  d'habi-
tatge actual.

2/2018 A 
determinar

Anual

Responsable 
Habitatge

2- Constitució de la Comis-
sió  d’habitatge  jove  de
Vallromanes

2/2019
(presentació re-
sultats)

- Tres reunions 
any.

Responsable 
Habitatge

3- Realitzar alguna xerrada
informativa  sobre  models
alternatius  d’habitatge  i/o
suports i ajuts en funció de
les necessitats i de la diag-
nosi prèvia.

2/2019 A 
determinar

Quadrimestral

E
SP

A
I 

T
E

T Tècnic Joven-
tut

4- Promoure formació pro-
fessionalitzadora.

              
· Curs de monito-

res i monitors de 
lleure

2018 a 2019 5.000 eu-
ros

Anual

Insertora La-
boral

5- Difondre i facilitar les 
ofertes laborals adreçades 
específicament als joves.

2/2018 fins a 
3/2021

A 
determinar

Quinzenal

Dinamitzadora
juvenil

6-Donar continuïtat a la 
Comissió d’Educació.

1/2018 fins a 
3/2021

A 
determinar

Quadrimestral

PA
R

T
IC

IP
A

-A
C

C
IÓ

Dinamitzadora 
juvenil 7- Realitzar una assembla 

jove un cop al trimestre.

1/2018 fins a 
3/2021

A 
determinar

Quadrimestral.
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Tècnic d'es-
ports

8- Ampliar la implicació 
dels joves en temes de par-
ticipació, valors i volunta-
riat.

3/2018 fins a 
3/2021

1.000 eu-
ros Parti-
cipació

Anual

Dinamitzadora
juvenil

9-Treballar una Taula 
d'educació de cara al curs 
2019/2020.

3/2019 fins a 
2/2020

Pressu-
post parti-
cipatiu.

Bianual.

9.2. ACCIONA’T

PROGRAMA REFERENT ACCIONS ESTRA-
TÈGIQUES

TEMPORITZACIÓ RECURSOS AVALUACIÓ 

 

À
R

E
A

 5
1 

E
S

PA
I 

JO
V

E
   

   
   

   
   

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

Dinamitza-
dora

1.  Donar  con-
tinuïtat  a  la
secció  mensu-
al  de  «La  Pi-
nya»

1/2018 fins a 
3/2021

- Anual

Dinamitza-
dora

2.  Participació
al programa de
ràdio  Vallro-
manes

1/2018 fins a 
3/2021

- Anual

Tècnica co-
municació

3. Crear un es-
pecial  jove  de
La  Pinya  per
l’estiu.

2/2018 fins a 
2/2021

- Anual

A
C

C
IÓ

 E
D

U
C

A
T

IV
A

Tècnic de 
Joventut

4-  Compra  de
material  i/o
ampliació  de
l’infraestructu-
ra del casal de
joves.

TA - Anual

Dinamitza-
dora juvenil

5- Realització 
d’una progra-
mació trimes-
tral del casal.

TA  10.000 eu-
ros (Joven-
tut)

Trimestral
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P
A

R
T

IC
IP

A
  A

C
C

IÓ

Tècnic de 
Joventut

6-  Realitzar
una  assemble
trimestral  amb
els  joves  vin-
culats al casal.

TA - Trimestral

Dinamitza-
dora Juvenil

7-  Preparar  el
Fòrum Jove de
cara  al  2019
sota un eix te-
màtic  que  els
propis  joves
puguin decidir.
 

3/2018 fins a 
2/2019

Pressupost
participatiu

Bianual

Dinamitzado-
ra juvenil

8-  L'intercan-
viador: inclou-
re a la progra-
mació  trimes-
tral una activi-
tats conjunta a
l’Àrea  51  per
part de les en-
titats  del  mu-
nicipi  que  tin-
guin interès en
promoure i di-
namitzar  les
seves  activitat
amb un públic
juvenil

2/2018 fins a 
3/2019

Entitats de 
Vallromanes

Anual

T
R

E
B

A
L

L
 E

N
 X

A
R

X
A

:

Tècnic d’esports i tècnic de  
festes

9-Crear un es-
pai  de  coordi-
nació  amb  el
tècnic o la tèc-
nica  d’Esports
i  Festes  i  el
tècnic  de  jo-
ventut  i  cultu-
ra  per  abordar
els dos treballs
en xarxa  (pe-
riodicitat
2/quadrimes-
tre).

TA - Semestral
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E
SP

O
R

T
S 

I 
O

C
I 

A
L

T
E

R
N

A
T

IU
Tècnic d’esports i festes

10-Dinamitza-
ció de la pista
coberta  i  les
pistes  de  Ska-
te.

2/2018 fins a 
3/2021

- Anual

Tècnic de Joventut i Tècnic 
d’esports

11-Preparació
d’una  progra-
mació  conjun-
ta per l’estiu.

2/2018 fins a 
2/2021

- Anual

Tècnic d’esports
12-Crear  una
zona de Work-
out, rocòdrom,
etc  amb  un
projecte  com-
partit  amb
l’Àrea  51  i
amb la partici-
pació  dels  jo-
ves.

Cohesió  entre
la  zona  d'es-
ports  i  l'Àrea
%1.

2/2018 fins a 
2/2019

2.000 eu-
ros Rocò-
drom

7.000 eu-
ros Work-
out

Bonificaci-
ons a in-
cloure en 
el pressu-
post de 
2018.

Projecte d’ini-
ci

Tècnic d’esports
13-Promoure
competicions
 esportives
sota  una  visió
de  treball  en
valors.

3/2018 fins a 
3/2021
*
Mínim  cop/any

- Anual

T
R

E
B

A
L

L
 E

N
 X

A
R

X
A

: Tècnic de Joventut
14-Crear  un
espai  de  coor-
dinació amb el
tècnic o la tèc-
nica  d’Esports
i  Festes  i  el
tècnic  de  jo-
ventut  i  cultu-
ra  per  abordar
els  dos  bino-
mis (periodici-
tat  2/quadri-
mestre).

TA - Semestral
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F
E

ST
A

 I
 C

U
L

T
U

R
A

Tècnic de festes
15-Donar con-
tinuïtat al pro-
grama  Festa
com?  d’inclu-
sió d’activitats
juvenils  a  la
Festa  Major  a
través  d’una
comissió  que
es pugui cons-
tituir  en  as-
semblea jove.
.

2/2018 fins a 
3/2021

Anual

Tècnic de Cultura
16-Donar con-
tinuïtat al pro-
grama  Cultu
com? A la pro-
gramació
d’activitats
culturals  del
municipi  vin-
culades al Ca-
sal  de  Cultura
de  Vallroma-
nes

1/2018 fins al 
1/2021

Anual

Tècnic de Cultura 17-Realitzar el
Casal  d'estiu
de  les  arts  es-
cèniques

2/2018 fins el 
2/2021

4.000 eu-
ros (Cultu-
ra)

Anual

Tècnic de Cultura 18-Foment  de
les arts escèni-
ques  entre  els
joves.  Realit-
zar  la  Mostra
de teatre I for-
mació teatral.

1/2018 finsel 
3/2021

3.000 eu-
ros (Cultu-
ra)

Semestral

Tècnic de Joventut i cultura
19-Treballar el
relleu  genera-
cional  entre
entitats i joves
promovent  ac-
tivitats  con-
juntes.

2/2018 fins a 
3/2021
*
Bimensual

Àrea – 
L’intercan-
viador

Anual
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9.3. EMOCIONA’T

PROGRAMA REFE-
RENT

ACCIONS ESTRATÈGIQUES TEMPORITZA-
CIÓ

RECUR-
SOS

AVALUACIÓ 

 
T

A
U

L
A

 D
E

 S
A

L
U

T
+

 I
G

U
A

L
T

A
T

 I
 L

G
T

B
I

 

Tècnic de 
salut

1-Participar  de  les  reunions
de la Taula de Salut.

1/2018 fins a 
3/2021

Per deter-
minar

Quadrimes-
tral

Tècnic de 
salut

2-Promoure formacions,  cur-
sos, tallers i xerrades als cen-
tres educatius sobre temes de
salut.

1/2018 fins a 
3/2021

Comissió 
d’Educació
de Vallro-
manes

Quadrimes-
tral

Dinamitza-
dora juve-
nil

3-Ampliar la perspectiva a te-
mes d’equitat de gènere i lgt-
bi  treballant  conjuntament
amb el Consell Comarcal i el
programa lgtbi de la Genera-
litat de Catalunya.

3/2018 fins a 
3/2021

Per deter-
minar

Anual

Tècnic de 
salut

4-Programar  xerrades
d’acompanyament  parental  a
les famílies d’adolescents so-
bre temes de preocupació so-
cial: addicció pantalles, lgtbi,
etc.

2/2018 fins a 
3/2021

Per deter-
minar

Anual

R
E

D
U

C
C

IÓ
 

D
E

 R
IS

C
S

 
F

E
ST

A
 

M
A

JO
R

 

Àrea de 
mobilitat

5-Programar el  Bus Verbene-
ro per les festes nocturnes.

.

2/2018 fins el 
2/2021

600 euros Anual

Dinamitza-
dora Juve-
nil

6-Establir una coordinació al
respecte  amb  el  Punt  G  de
l’Ajuntament de Granollers

2/2018 fins el 
2/202

- Anual

S
U

P
O

R
T Treballado-

ra social
7-Fer seguiment dels joves en
risc i/o amb necessitats espe-
cials  conjuntament  amb
SSAP.

TA - Semestral
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JO
V

E
S

 E
SP

E
C

IA
L

M
E

N
T

 
V

U
L

N
E

R
A

B
L

E
S

Treballado-
ra social

8-Oferir  suports  puntuals  i/o
ajuts  a  joves  amb  especials
dificultats

TA - Semestral
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10. COORDINACIÓ I AVALUACIÓ

L’avaluació com s’ha previst serà contínua i compartida, s’elaborarà un Pla d’actuació anual que

ens servirà per consensuar, decidir, prioritzar les actuacions previstes per l’any entrant. Aquest

Pla d’actuació anual (PAA) estarà adaptat als tres espais organitzatius del PLJ (nivell polític, ni-

vell tècnic i nivell ciutadà), que posarà en coneixement dels diferents actors l’avaluació i pro-

mourà espais de seguiment de la implementació del PLJ.

El PAA ha d’incloure els següents apartats:

 Accions a desenvolupar i treball de la seva concreció

 Creació d’indicadors de seguiment

 Pressupostos específics

 Definició de responsabilitats

Es treballarà a partir de tres espais:

NIVELL ESTRATÈGIC:   

COMISSIÓ IMPULSORA DEL PJ -----> COMISSIÓ IMPULSORA AMPLIADA 

---> APROVACIÓ PLA ACTUACIÓ ANUAL.
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[ 
PLA ACTUACIÓ ANUAL 2018 

PLA ACTUACIÓ ANUAL 2019  

FÒRUM JOVE

PLA ACTUACIÓ ANUAL 2020  

PLA ACTUACIÓ ANUAL 2021

PLA JOVE DE VALLROMANES



NIVELL OPERATIU:   

COMISSIÓ TÈCNICA (SEGUIMENT DE PROJECTES), liderada pel Tècnic de Joventut

BINOMI VALLROMANES - VILANOVA DEL VALLÈS. liderat pels Tècnics de Joventut.

- Comissió  Tècnica (Tècnic de Joventut i Cultura, Tècnic/a d’esports i Tènic/a fes-

tes, Dinamitzadora Juvenil i Referent d’habitatge). 

Estarà formada pel personal tècnic municipal de les diferents àrees que hi intervenen en aquest 

PLJ. La seva funció serà fer el seguiment i avaluació dels diferents programes transversals. 1 

trobada/quadrimestral.

- Comissió Impulsora  del Pla Jove (reduïda):

Formada per joves del municipi, dinamitzadora juvenil i Tècnic de Joventut.

La seva funció serà fer el seguiment del PLJ i la seva participació activa en el desenvolupament 

de projectes. Avaluació, projectes, demandes i participació.

Preparan l’esborrany d’avaluació del Pla d’acció anual anterior i l’esborrany del Pla d’acció anu-

al entrant.

S’encarregarà de l’impuls del Fòrum Jove 2019/2020.

1 trobada anual 2/15 setembre   (preparació del Pla d’actuació anual següent)

1 trobada anual 2/15 novembre (avaluació del Pla d’actuació anual anterior)

- Comissió Impulsora del Pla Jove (Comissió tècnica + Regidora de Joventut +  

Grup Motor +Tècnica de comunicació)

Estarà formada per tots els agents implicats i la seva funció és avaluar i presentar el Pla d’actua-

ció anual.

La seva funció serà el debat de les polítiques de joventut, pressupostos i recursos.

S’aprovarà el Pla d’actuació anual següent.

1 trobada 1/15 octubre  (aprovació del Pla d’actuació anual següent)

2 trobada 1/15 desembre  (aprovació de l’ avaluació del Pla d’actuació anual anterior)
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La integració de l’avaluació en el PLJ és cabdal per tal de facilitar tot el procés de presa de deci-

sions, de millora del coneixement de les intervencions, de justificació de les despeses, de millora

dels programes i actuacions, etc.

Apostem per un model d’avaluació en el quals els agents implicats formin part d’aquesta avalua-

ció.  I  per  tant,  serien  avaluadors  les  diferents  regidories  implicades,  així  com dels  diferents

agents i les associacions juvenils. En aquest model d’avaluació, també tindrien cabuda les valo-

racions dels joves.

El Servei de Joventut realitzarà avaluacions periòdiques de l’avaluació del procés de implemen-

tació del PLJ. Així com avaluacions anuals, prenent com a base les avaluacions realitzades de les

diferents accions.

11. TEMPORALITZACIÓ

El Pla Local de Joventut té una vigència de 4 anys i, per tant s’executarà fins el 2021. Moltes de

les accions ja s’estan duent a terme i es preveu, així mateix, que puguin desenvolupar-se durant

els propers 4 anys. Tal com s’ha esmentat anteriorment, la realitat de la població juvenil de la

ciutat és canviant. És per això que preveiem fer una revisió del Pla el 2019/20 per tal d’incorpo-

rar o modificar aquelles accions que permetin assolir els objectius dels eixos estratègics. Aquesta

revisió es farà d’acord amb els instruments de seguiment i avaluació del Fòrum Jove, comptant

amb les aportacions de tots els agents implicats. 

D’altra banda, la temporització de cadascuna de les acciones i programes previstos dependrà de

les diferents àrees que les impulsen en coordinació amb el nostre Servei que serem els que ani-

rem fent-ne el seguiment a través de les reunions de coordinació establertes.

64



12. RECURSOS 

Per al desenvolupament d’aquest Pla Local comptem, principalment, amb els recursos de la regi-

doria de Joventut de l’Ajuntament. Tot i així, cal assenyalar que hi ha més àrees i departaments

del consistori que estan involucrats en l’execució del Pla i, per tant, contribuiran amb els seus re-

cursos al desenvolupament del mateix. Ens fixarem aquí, però, únicament en els recursos gestio-

nats directament per Joventut. 

RECURSOS HUMANS

 • 1 Regidora de Joventut. 

• 1 Responsable Tècnic de Joventut i Cultura , treballador municipal, a jornada completa. Cate-

goria A2 

• 1 Dinamitzadora juvenil, treballador municipal, a mitja jornada. Categoria C2.

RECURSOS INFRAESTRUCTURALS

Es compta amb l’Espai Jove Àrea 51, inaugurat al juliol de 2016.

RECURSOS FINANCERS

Pressupost Joventut 2018: 

Les despeses del Servei de Joventut ascendeixen a 53.000€ dels quals 34.000€ són despeses de personal i 

i 19.000€ per a activitats adreçades a joves, més els imports de les subvencions que siguin concedides per

part la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, dins del 

seu catàleg de recursos 2018.

Des d’altres àrees també hi ha previst pressupost en els següents projectes:

Curs de formació en monitores i monitors de lleure.

Activitats de Festa Major.

Casal d'estiu d'arts escèniques i dinamització teatral.

Servei de prevenció CRITIC

Impuls activitat i manteniment pista Skate.

Seccions joves a Ràdio Vallromanes i butlletí la Pinya
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ANNEXOS

ANNEX 1  ENQUESTA JOVENTUT

ANNEX 2  RECULL GRÀFIC 
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ANNEX 1. 

ENQUESTA JOVE

A continuació, exposarem l’enquesta que els i les joves de Vallromanes han contestat al llarg de

la fase de diagnosi d’aquest Pla Local de Joventut. Com es pot observar, es tracta d’un qüestio-

nari encarat, per una banda, a obtenir una visió general de la realitat juvenil del municipi i, per

l’altre, a conèixer l’opinió de les persones joves sobre diversos àmbits.

Benvinguda o benvingut al procés participatiu pel proper Pla Local de Joventut de 2018-

2021. Totes les persones, grans, mitjanes o petites, hem estat, serem o som joves de Vallro-

manes. Dedica uns minuts i decideix sobre el que es farà per a joves durant els propers 4

anys. 

DADES PARTICIPANTS

1. SEXE

· Noi

· Noia 

· Altres

2. EDAT

· Fins a 25

· Més de 26

3. PROCEDÈNCIA

· Vallromanes

· Nascut a altre municipi, actualment visc a Vallromanes

·  Visc a un altre municipi
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DADES AVALUACIÓ

4. Però... Què és un Pla Local de Joventut ?

El Pla Local és l’eina de treball que ens ha de permetre fer polítiques integrals de joventut des

de la proximitat del nostre municipi. És tracta d'un document que recollirà totes les accions a

desenvolupar per a joves durant els propers quatre anys. És important avaluar el Pla Local de

Joventut anterior i, a la vegada, detectar les necessitats i recollir totes les propostes de la ciuta-

dania, especialment dels joves, com a protagonistes de la seva comunitat.

Posa una nota global al Pla Local de Joventut anterior (2013-2017) 1-molt malament, 10-

excel·lent

5. Què és el que t'ha agradat (o no) de l'anterior Pla Local de Joventut?

DADES RECOLLIDA INFORMACIÓ ÀMBITS

6. Marca 5 àmbits que creus que s'haurien de prioritzar pel proper Pla Local de Joventut?

● INFORMACIÓ JUVENIL

● FESTA I CULTURA

● ENTITATS I PARTICIPACIÓ

● SALUT 

● DINAMITZACIÓ JUVENIL

● EDUCACIÓ

● TREBALL

● HABITATGE

● OCI I ESPORTS

● SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

● IGUALTAT I LGTBI

● MOBILITAT I TERRITORI

● ALTRES
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7. Com creus que l'Ajuntament de Vallromanes s'ha de comunicar amb els joves?

 AMB UN PLAFÓ INFORMATIU

 A TRAVÉS DEL WEB

 PER FACEBOOK

 PER TWITTER

 PER SNAPCHAT

 PER INSTAGRAM

 PER WHATSAPP

 PER CORREU ELECTRÒNIC

 PER CORREU POSTAL

 A TRAVÉS DE L’INSTITUT

 AMB UNA REVISTA 

 ALTRES

En el cas que hagis marcat altres mitjans de comunicació, indica'ns quins són:

8-12. Ara, d'aquests àmbits estratègics, ens agradaria que ens fessis propostes. Com a mí-

nim et demanem 1.

Hauràs d'escollir 5 àmbits i fer propostes si vols. Només és obligatori respondre com a mí-

nim un dels àmbits i una proposta.

13-17. Què creus que s'hauria de fer en matèria de joventut de cara als propers 4 anys?

Marca l'àmbit estratègic (1) i deixa les teves propostes.

● INFORMACIÓ JUVENIL

● FESTA I CULTURA

● ENTITATS I PARTICIPACIÓ

● SALUT 

● DINAMITZACIÓ JUVENIL

● EDUCACIÓ

● TREBALL

● HABITATGE

● OCI I ESPORTS

● SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
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● IGUALTAT I LGTBI

● MOBILITAT I TERRITORI

● ALTRES

La meva proposta per aquest àmbit és (escriu primer l'àmbit que has seleccionat i després

la proposta, per exemple, "Esports: volem més esports cooperatius"):

18. Hi ha alguna necessitat  respecte  els  joves  de Vallromanes que s'hauria de tenir en

compte en el proper Pla Local de Joventut? (camp opcional)

Volem acabar l'enquesta amb un vídeo de la Maria Cambray, la nostra artista convidada al

Grup Motor del nou Pla Local de Vallromanes, és a dir, amb el grup de joves que ens està

acompanyant en la campanya de participació. 

No us perdeu la seva actuació el 8 de juliol en directe! Us esperem!
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 1-Pàgina web del procés
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  2-Festa final de presentació de resultats
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  3-Logotips del lema que va escollir el Grup Motor
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  4-Cartell de la campanya
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  5/6- Reunió del Grup Motor/ Taller amb l'Institut.
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   7/8- Taller participatiu amb Grups Polítics/ Sessió de treball amb Grup Motor
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   9/10-Taller participatiu amb entitats/ Sessió de treball amb personal tècnic i equip de Govern
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