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Presentació
El document que teniu a les mans és el fruit d’un procés de consulta, anàlisi i recollida de
propostes amb la participació de les entitats juvenils, de les persones joves i dels agents socials,
tècnics i polítics de la ciutat, amb l’objectiu d’elaborar de manera conjunta i consensuada un nou
marc de planificació en polítiques de joventut a Sabadell.
Aquest procés de treball conjunt de debat i reflexió, es concep com una oportunitat per revisar
les polítiques de joventut impulsades pel Consistori en els darrers anys, analitzar les principals
necessitats de la població jove a les que cal donar resposta i definir un nou marc d’actuació pels
propers quatre anys.
Destacar les complicitats que s’han anat generant en el procés de redacció del Pla, tant dins la
pròpia estructura administrativa municipal com amb els i les joves que hi han volgut participar.
La joventut és una etapa importantíssima en la vida de les persones, doncs en pocs anys s’han
de prendre decisions que acabaran marcant el futur de cada jove: què es vol estudiar, a què
es poden dedicar, on volen viure, quines aficions practicar... en definitiva construir-se com a
persones i construir la seva relació amb l’entorn més proper.
El col·lectiu jove forma part del present i del futur de la nostra ciutat. El seu impuls i les seves
iniciatives són també part del motor de la vida comunitària.
És per aquest motiu que volem apostar per unes polítiques eficients que permetin planificar i
desenvolupar accions específiques per acompanyar les persones joves, tant perquè puguin
formar-se i preparar-se pel futur, com per engrescar-les a esdevenir ciutadania activa implicada
en la ciutat i en el seu desenvolupament cultural i social.
Així doncs, aquest Pla pretén donar resposta a neguits, necessitats i interessos que els i les joves
de la ciutat ens han donat a conèixer en el procés d’elaboració del Pla, del seu dia a dia i la seva
quotidianitat.
Volem seguir amb el camí ja iniciat fa anys, d’unes polítiques joventut integrals, que incloguin la
perspectiva de gènere i la interseccional, la diversitat, la interculturalitat, la cooperació,
l’educació, la cultura i salut entre d’altres, perquè només així es pot entendre un treball de
veritable transformació.
Hem d’entendre aquest document com un Pla dinàmic i sobretot viu, que ha de saber adaptar-se
a la realitat constantment canviant dels i les joves, i hem de tenir la capacitat d’anar avaluant el
dia a dia, fer el seguiment de les accions tant nostres com dels diferents Serveis implicats i, si
cal, incorporar–ne d’altres, per tal d’aconseguir unes intervencions holístiques.
El pla local de joventut esdevé sempre una oportunitat per posar al centre i coordinar les
polítiques municipals de referència per al jovent. Aquest, en particular, compta amb un gran repte,
atès que ens trobem en un dels moments més excepcionals de la història, marcat per la
pandèmia de la Covid-19.
Amb l’aprovació i el desplegament d’aquest Pla volem posar les condicions perquè els i les joves
de la ciutat tinguin reconeguda la plena ciutadania, de manera que puguin posar en pràctica i
exercir efectivament els seus drets.

Marta Morell Albadalejo
Tinenta d’Alcaldessa de Feminisme,
Benestar Animal i Participació
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Introducció
El Pla de Joventut de Sabadell pel període 2022-2025 entoma el repte d’estructurar les
polítiques de joventut de la ciutat dels pròxims anys, tenint en compte una conjuntura
marcada per la pandèmia de la Covid-19, i per les seves conseqüències socials i
econòmiques, però sense perdre els objectius i els plantejaments estratègics de llarg
termini. És per això que aquest document que tens a les mans s’ha desenvolupat amb
aquesta doble lògica: per una banda, oferir recursos i acompanyament a les persones
joves en el context de pandèmia i postpandèmia, per l’altra, desplegar objectius i línies
estratègiques ambiciosos, amb capacitat per a transformar la realitat juvenil en els
pròxims anys.
Des d’aquest plantejament, s’ha estructurat un document amb una diagnosi, a través
de la qual s’analitza la realitat i les necessitats de les persones joves de Sabadell, així
com la situació actual de les polítiques locals de joventut i un disseny, a on es proposen
les línies estratègiques, els objectius i els programes que es desplegaran en el període
2022-2025 en matèria de joventut.
Són diverses les metodologies que han estat utilitzades pel desenvolupament del Pla, i
que a continuació exposem de manera breu:
1) Diagnosi: la diagnosi es desenvolupa amb la finalitat de conèixer i entendre, per
una banda, les diverses realitats juvenils de la ciutat, i definir les necessitats i
prioritats de les persones joves. Per a fer-ho, s’ha realitzat una anàlisi
quantitativa, en la qual s’han recollit les dades de diverses fonts estadístiques,
com l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat, l’Instituto Nacional de
Estadística (INE) o el Programa Hermes, de la Diputació de Barcelona. Valentnos també de les dades recollides pel servei d’estadística de l’Ajuntament de
Sabadell.
Aquesta anàlisi quantitativa és insuficient per a comprendre una realitat juvenil
que és complexa i canviat. És per aquest motiu que la participació de les
persones joves, així com d’entitats juvenils i que treballen amb joves, i la dels
professionals municipals, han esdevingut claus per a garantir una perspectiva
polièdrica de la realitat dels i de les joves de la ciutat. Aquesta participació, com
veurem més endavant, s’ha estructurat a través de sessions de debat i
enquestes adreçades específicament a les persones joves.
Per altra banda, en la diagnosi també s’ha recollit aquella informació relacionada
amb l’estat actual de les polítiques de joventut, a través de les memòries de
Joventut dels darrers anys, així com de les aportacions dels professionals
recollides en les sessions participatives.
2) Disseny: com s’ha mencionat, en el disseny del Pla s’han definit i operativitzat
les línies estratègiques (que responen a objectius generals i específics), els
programes i les actuacions que es desplegaran en el període de vigència del
document, i que estan orientats a satisfer les necessitats prioritzades durant la
diagnosi, i a millorar i transformar la realitat dels i de les joves de Sabadell.
Aquesta segona part del document ha comptat amb una implicació especialment
intensa dels diversos serveis municipals, així com de l’equip de Joventut, que ha
6
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estat clau per a definir les prioritats, la definició i l’ordenació dels diversos
programes i actuacions que configuren el Pla, i que s’han definit d’acord amb les
necessitats detectades en la diagnosi, les aportacions realitzades en les
sessions de participació, i els coneixements i experiència desenvolupats per
Joventut en els darrers anys.
Els espais de participació han estat especialment rellevants en el transcurs del procés,
donat que, malgrat la situació de pandèmia, que sovint ha limitat la possibilitat de
realitzar trobades presencials, s’han cercat metodologies segures per a possibilitar la
intervenció de les persones joves, però també del teixit associatiu, així com dels
professionals municipals, en la definició del Pla. En aquest sentit, s’han realitzat les
següents actuacions:

Acció
Professionals de Joventut
Professionals d'altres serveis
Joves i entitats juvenils
Enquesta Decidim Sabadell
Sessions de recull de propostes i dinamització de
l'enquesta Decidim als Espais Joves
Enquesta mostral joves
Enquesta Mescla't

Data

Nº participants
29/04/2021
21/05/2021
26/05/2021
Juliol - Novembre 2021

10
50
15
336

Setembre 2021
Setembre 2021

42
601

Octubre 2021

46
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El Pla Nacional de Joventut de Catalunya
Els Plans Locals de Joventut es desenvolupen en el marc del Pla Nacional de Joventut
de Catalunya 2010-2020 (PNJCat 2020), que planteja els objectius i les línies
estratègiques de les polítiques de joventut a Catalunya. El PNJCat 2020 s’ha
desenvolupat a través del treball conjunt entre diferents agents socials, institucionals i
polítics del territori. Aquest document pren el relleu al PNJCat 2010, aprovat pel
Parlament de Catalunya el novembre de l’any 2000 i que representa un important salt
qualitatiu en el desenvolupament històric de les polítiques de joventut a Catalunya. La
crisi sanitària generada per la pandèmia de la Covid-19 va propiciar la suspensió del
procés d’elaboració del nou PLJCat, pel període 2020-2030. Malgrat que aquest procés
ja ha estat reprès en el moment de redactar aquest document, el nou PNJCat no ha
estat presentat ni aprovat, amb la qual cosa hem de prendre com a referència la
planificació anterior.
Amb tot, cal destacar l’aprovació del Pla d’Actuació 2021-COVID, amb la voluntat de
desplegar una planificació provisional durant el període de desenvolupament del nou
PNJCat, però també amb l’objectiu d’orientar les polítiques de joventut en període
d’excepcionalitat marcat per la pandèmia.
Si fem una petita retrospecció de les polítiques de joventut a Catalunya i de la seva
planificació estratègica, cal destacar que des de principis dels anys 80, les polítiques de
joventut a Catalunya estaven centrades, fonamentalment, en els àmbits de
l’associacionisme, la cultura i l’oci juvenil. Si bé al llarg dels anys 90 s’inicia el debat
sobre la necessitat d’ampliar els àmbits d’actuació de les polítiques encarades als joves,
és amb el PNJCat 2010 que es consoliden aquests plantejaments. Es tracta doncs, d’un
document innovador, no només a Catalunya, sinó també entre els països de la comunitat
europea.
Una altra aportació destacable del PNJCat 2010 és l’aposta per la coordinació entre la
Direcció General de Joventut de Catalunya i les administracions comarcals i locals. En
aquest sentit, el document planteja la necessitat de desenvolupar Plans de Joventut,
tant a nivell comarcal com a nivell local, que esdevenen imprescindibles a l’hora de
desplegar els plantejaments del PNJCat 2010 al territori, i també una manera de
fomentar la coordinació entre els diferents actors vinculats amb el disseny i l’aplicació
de les polítiques de joventut. Uns plans que, per altra banda, també són imprescindibles
a l’hora de comptar amb el suport de la Generalitat.
L’actual PNJCat 2020 pren el relleu del seu
predecessor amb la voluntat d’actualitzar els
criteris de les polítiques de joventut, acomodantlos a la realitat social, política, econòmica, etc.
del període 2010-2020. És per aquest motiu que
podem afirmar que el PNJCat 2020 assumeix els
plantejaments del document anterior, adaptantlos a les canviants necessitats de les persones
joves i al context del país.
En aquest sentit, es defineixen un seguit de reptes que actualitzen els plantejats al llarg
del document anterior i que defineixen les principals línies d’actuació del PNJC:
8
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Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves
⮚ L’educació com a element generador d’oportunitats socials.
⮚ La qualitat de l’educació com a condició necessària que permeti avançar cap a
una societat del coneixement.
⮚ Coresponsabilitat de tots els agents educatius i aprenentatge de competències
instrumentals i procedimentals, i habilitats de la gent jove.
⮚ Protagonisme de la persona jove en la seva pròpia vivència educativa.
Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves
⮚ Millora de l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones joves.
⮚ L’emprenedoria i el treball autònom com a estratègies per a la millora de les
oportunitats professionals de la gent jove.
⮚ Qualitat del treball juvenil.
⮚ Avenç cap a un model productiu basat en la innovació i el coneixement.
Repte 3. Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves
⮚ Millora de les oportunitats per a l’accés a l’habitatge.
⮚ Foment del lloguer com a model de tinença que contribueix a millorar les
oportunitats de mobilitat de les persones joves.
⮚ Impuls de les noves formes i models residencials de les persones joves.
⮚ Participació, mediació i intermediació en habitatge.
⮚ Avenç de la consideració de l’habitatge com un dret social.
Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves
⮚ Promoció d’hàbits i conductes saludables entre les persones joves.
⮚ Prevenció de les conductes de risc entre les persones joves.
⮚ Millora del coneixement, la percepció d’utilitat i l’ús (el bon ús) dels recursos de
salut.
Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació
de les persones joves en allò col·lectiu
⮚ Incidència sobre els factors individuals que afecten la participació per fomentar
la implicació i la mobilització de les persones joves i reduir les desigualtats en el
perfil de joves actius.
⮚ Suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials que
canalitzen la participació de la gent jove.
⮚ Construcció d’una estructura institucional i una administració més oberta i
horitzontal que faciliti la participació i la incidència de totes les persones joves.
Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta
cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors
⮚ Millora i augment de l’accés, la difusió i el consum cultural crític de les persones
joves.
⮚ Impuls de la creació i de la producció cultural de les persones joves.
⮚ Impuls de la cultura i de la llengua catalana com a eina d’inclusió, de dinamització
i de cohesió social.
9
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Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada
territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les formes d’organització
col·lectiva
⮚
⮚
⮚
⮚

Organització i distribució social del temps.
Imatge social positiva de les persones joves.
Igualtat, cohesió social i convivència.
Sostenibilitat i vertebració territorial.

De la mateixa manera, el document també especifica alguns criteris metodològics que
s’han d’assumir a l’hora de desenvolupar i aplicar les polítiques de joventut. Aquests
plantejaments es divideixen en quatre punts fonamentals:
1. Participació
⮚ La política de joventut no pot estar allunyada de les persones joves i el moviment
juvenil organitzat, així com d’altres agents que poden intervenir en el
desenvolupament de la política i en la realitat juvenil: centres educatius, entitats
que treballen amb joves, etc.
2. Transformació
⮚ Les polítiques de joventut han de tenir una funció transformadora per tal de
contribuir en la missió del PNJC. Per tant, caldrà que tinguin un impacte positiu
en la realitat juvenil i en l’entorn:
o Transformant les condicions de vida per millorar-les i facilitar que totes
les persones puguin desenvolupar plenament el seu propi projecte de
vida.
o Fent possible un entorn-societat que ho permeti.
3. Integralitat
⮚ Les diferents esferes en la vida de les persones estan interconnectades. Aquesta
interconnexió implica treballar les polítiques de joventut des d’una perspectiva
integral, tenint en compte la multicausalitat de les problemàtiques, la multiplicitat
dels agents implicats i els diferents processos (transicions) juvenils.
4. Qualitat
⮚ En referència als aspectes que han de contribuir a que el desenvolupament de
les polítiques de joventut incorporin criteris de qualitat, eficiència i eficàcia.
El Pla Local de Joventut de Sabadell assumeix els plantejaments recollits al llarg del
PNJC 2010-2020 amb l’objectiu de desenvolupar-los d’acord amb la realitat de les
persones joves del municipi. Tant el procés d’elaboració com el posterior desplegament
de les actuacions recollides al llarg d’aquest Pla Local de Joventut s’han impulsat
d’acord amb les línies estratègiques marcades pel pla nacional.

10
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Pla d’Actuació de Joventut 2021 – COVID
Com s’ha mencionat anteriorment, el procés de transició entre el PNJCat 2020 i la nova
planificació estratègica s’ha vist interromput per la irrupció de la crisi de la Covid-19. A
causa d’aquesta conjuntura, la Direcció General de Joventut ha impulsat el Pla
d’Actuació de Joventut 2021-COVID, a través del qual s’estableixen un seguit de línies
de treball per a orientar les polítiques de joventut i també per adequar-les al context
específic de la crisi de la Covid-19.
Aquest nou document per l’any 2021 es desenvolupa fonamentalment per les
motivacions següents:
⮚ Donar resposta a les noves necessitats o a les situacions que afecten les
persones joves derivades o agreujades per la Covid-19.
⮚ Establir mesures i accions concretes regides per uns principis rectors per donar
una resposta de caràcter conjuntural.
⮚ Incorporar o aprofundir en els àmbits i les matèries que el PNJCat 2020 no havia
abordat (sostenibilitat i canvi climàtic, enfocament de gènere i desigualtats,
transformació digital dels serveis i programes, etc.).
⮚ Incorporar tots els agents (professionals de joventut, ens locals, entitats juvenils
i joves) i fer-los partícips en l’elaboració del Pla d’actuació de joventut 2021COVID.
De la mateixa manera, en el document s’estableixen cinc fites que, possiblement,
establiran algunes de les bases del nou Pla Nacional de Joventut:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

FITA 1. Drets de les persones joves.
FITA 2. Inclusió social per a totes.
FITA 3. Connexió i transformació digital.
FITA 4. Bé comú i justícia climàtica.
FITA 5. La Res-pública juvenil.

Per altra banda, cal tenir en compte que el nou Pla Local de Sabadell es desenvolupa
també en aquesta conjuntura particular, la qual fa necessari el desenvolupament d’una
planificació estratègica en el curt, mitjà i llarg termini, donat que les polítiques locals de
joventut hauran de donar continuïtat a les orientacions definides pel Pla d’Actuació de
Joventut 2021-COVID, en la mesura que és imprescindible l’abordatge integral de les
necessitats específiques de les persones joves derivades de la situació de pandèmia i
postpandèmia de la Covid-19. Aquestes tasques, orientades al curt i mitjà termini, han
de tenir en compte també el dibuix d’escenaris posteriors en el qual el progressiu procés
de superació de la pandèmia deixarà pas noves realitats juvenils, que possiblement
seran condicionades per l’experiència viscuda durant la crisi i post-crisi sanitària i que
condicionaran els objectius i metodologies de les polítiques de joventut en el llarg
termini.
Per tant, ens trobem en un escenari encara incert en relació a les necessitats i realitats
diverses de la població jove durant els pròxims anys, la qual cosa fa imprescindible el
desplegament d’una planificació que estableixi objectius, línies de treball i actuacions
que determinin cap a on es dirigeixen les polítiques de joventut, però que presenti la
flexibilitat necessària per adequar aquestes a una realitat cada vegada més incerta i
canviant.

11
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La definició de joventut
En el PNJC 2010-2020 es realitza una anàlisi del concepte de joventut, al llarg del qual
s’adopta una definició declarativa i una definició operativa. Al llarg de la definició
declarativa, es planteja la joventut com un període del cicle vital caracteritzat pels
següents elements:
⮚ Es produeixen un seguit de transicions –educatives, laborals, residencials,
familiars i ciutadanes- que fan que l’individu passi d’una situació de dependència
a un estatus autònom.
⮚ La joventut és un moment de construcció dels projectes de vida, és un moment
d’oportunitats i presa de decisions.
⮚ En aquest procés de construcció també és quan s’adopten els rols ciutadans.
⮚ Des d’una perspectiva generacional, la joventut també es pot definir com un
col·lectiu destinat a tenir un paper protagonista en el canvi social.
⮚ Per últim, la joventut és un període de construcció de les identitats personals i
col·lectives.
Cal tenir en compte tots aquests elements a l’hora de desenvolupar la diagnosi del Pla
Local de Joventut de Sabadell. Malgrat això, a l’hora de desenvolupar determinades
anàlisis (sobretot de caràcter quantitatiu) és necessària una conceptualització més
acotada i restringida de la joventut, per aquest motiu és útil recórrer a la definició
operativa que planteja el PNJCat 2020, on s’especifica que “quan es vol delimitar la
joventut com a període del cicle vital s’acostuma a fer a través de l’edat. La Llei de
polítiques de joventut de Catalunya recull un interval d’edat dels 16 als 29 anys, i ja
compta amb el fet que la complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques de s’hi
adrecen obliguen a ser oberts en les fronteres de l’edat.
Per aquesta raó, i en els mateixos termes, el PNJC mantindrà la referència de 16 a 29
anys, tot i que deixa oberta aquesta definició operativa perquè sigui dins de cada política
i/o programa concret on es defineixin els límits d’edat que més s’adeqüin a les
necessitats de la intervenció”.
Prenent aquesta definició com a referència, i tenint en compte la flexibilitat que ofereix,
a l’hora de desenvolupar el Pla Local de Joventut de Sabadell es treballarà
fonamentalment amb la població d’entre 15 i 29 anys (la majoria de dades estadístiques
les trobem segregades en grups quinquennals), si bé en alguns casos aquesta franja
d’edat s’ampliarà dels 12 als 14 anys, donat que es considera important tenir en compte
i atendre les necessitats de les persones d’entre 12 i 14 anys, que aviat s’han
d’incorporar a la franja d’edat de les persones joves, i que, a més, comparteixen algunes
de les necessitats i problemàtiques d’aquest col·lectiu.

La llei de polítiques de joventut de Catalunya
L’any 1979, amb l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, es fa el traspàs a la
Generalitat de les competències en matèria de joventut. Tot i això, no és fins a l’any
2010 que aquestes competències no es desenvolupen jurídicament a través de
l’aprovació de la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya. Aquesta normativa
estableix el marc legal a través del qual s’han de dissenyar i aplicar les polítiques de
joventut, establint l’àmbit d’aplicació d’aquestes polítiques, les competències de les
diverses administracions amb presència al territori, els canals de coordinació entre
aquestes administracions, les funcions que ha d’assumir el PNJCat, etc.
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Si bé aquesta llei és un primer pas pel desplegament normatiu de les polítiques
de joventut a Catalunya, cal dir que es tracta d’un marc de referència que
delimita l’actuació de les polítiques de joventut, però que ha de ser
complementat per altres normatives que concretin el seu desplegament
efectiu.
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LA DIAGNOSI DEL PLA
LOCAL DE JOVENTUT
1. Anàlisi de la realitat juvenil
Els següents apartats són el resultat de l’aproximació realitzada a la realitat juvenil de
Sabadell per tal de conèixer els trets sociodemogràfics que caracteritzen el col·lectiu de
joves del municipi i entendre quines són les seves principals necessitats, com a pas
previ per al desenvolupament de mecanismes encarats a donar resposta. També s’ha
procurat comparar les dades de Sabadell amb les del seu entorn més immediat: la
comarca del Vallès Occidental la província de Barcelona i el conjunt de Catalunya.
D’altra banda, i amb l’objectiu d’aprofundir en l’enteniment de l’evolució de la realitat
juvenil al municipi, no només s’han tingut en compte les últimes dades disponibles sinó
que s’ha intentat treballar, dins del possible, amb dades comparades dels darrers anys.
S’ha iniciat l’anàlisi amb un recull de dades demogràfiques, entre les quals es pot
destacar el creixement de la població, l’índex de població juvenil o l’estructura
poblacional del municipi (piràmide de població). Al llarg dels següents apartats, s’ha fet
especial èmfasi en el recull d’informació relacionada amb el nivell de formació dels i les
joves, la seva vinculació amb el mercat de treball o la proporció de població estrangera
i nascuda a l’estranger. Es considera que aquesta anàlisi pot resultar de gran utilitat,
tant per a Joventut com per a la resta de regidories i serveis Municipals de Sabadell,
com a document de referencia per a tots els agents vinculats a les polítiques de joventut.
Finalment, s’incorporen diversos indicadors conjunturals que permeten completar
l’estudi general.
Per disposar d’un coneixement el més acurat possible de la realitat juvenil del municipi,
sempre que ens ha estat possible hem treballar amb les dades disponibles a l’Idescat,
però quan les dades d’aquesta font han esdevingut obsoletes o la informació que
cerquem no ha estat publicada a l’Idescat, s’ha cregut convenient fer ús d’altres fonts,
sobretot del portal de dades de la Diputació de Barcelona, Hermes, i de l’Informe de
lectura del padró municipal del propi Ajuntament de Sabadell.
Sabadell és un municipi situat a la comarca del Vallès Occidental, al 2020 comptava
amb 216.520 habitants, 47.672 joves els quals representen el 22,04% del total
poblacional, una superfície de 31,89 km2 i una densitat de 5.729,6 habitants per km2 un
valor 3,5 més gran que al Vallès Occidental i 23,7 més gran que a Catalunya, per tant
la densitat de població és molt alta. El terme municipal limita al nord amb Castellar del
Vallès i Sentmenat, a l’oest amb Terrassa i Sant Quirze del Vallès, a l’est amb Polinyà i
Santa Perpetua de Mogoda, i al sud amb Barberà del Vallès, Badia del Vallès i
Cerdanyola del Vallès.
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Els i les joves de Sabadell en xifres
Evolució de la població del municipi
Per tal de comparar l’evolució i creixement de diferents poblacions s’ha de tenir en
compte una referència comuna, l’índex 2000=100 estableix un valor de 100 per a l’any
2000 en una població determinada, quan el valor augmenta indica que la població ha
crescut en referència amb la de l’any 2000. En aquest cas es mostren els resultats de
Sabadell, el Vallès Occidental i Catalunya. Com es pot observar, la població de Sabadell
ha crescut a un ritme inferior al Vallès Occidental i Catalunya al llarg de tot el període.
Pel que fa al Vallès Occidental, el seu creixement ha estat notablement més alt que el
de Catalunya i Sabadell.
Gràfic 1: Evolució de la població Sabadell, Vallès Occidental i Catalunya 2000-2019 (índex
2000=100)

Font: IDESCAT

L’estructura poblacional de Sabadell és molt similar a la del Vallès Occidental o
Catalunya, tal com es pot observar en la comparativa. Pel que fa a l’estructura
poblacional als tres territoris, cal destacar que entre la població infantil i juvenil hi ha un
grup destacat de 10 a 14 anys que representen aproximadament el 12% del total
poblacional, la resta de cohorts d’edats infantils i juvenils representen un percentatge
notablement inferior.
Tot i que les dades anteriors fan referència a la franja dels 10 als 14 anys, per les
polítiques de joventut dels pròxims anys s’haurà de potenciar les polítiques
d’emancipació per a la població de 12 a 19 anys que inicia la seva transició cap a la vida
adulta i representen un percentatge superior que els i les joves de 20 a 29 anys. Pel que
fa a la població adulta cal destacar la generació baby boom que es situa entre els 40 i
64 anys i té un pes notable en l’estructura poblacional.
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Gràfic 2: Piràmide de població comparativa. Catalunya, Sabadell, Vallès Occidental. 2020

Font: IDESCAT

L’índex de dependència juvenil mostra la proporció de persones menors de 16 anys en
referència a la població totalment activa. La tendència del municipi és similar a la del
Vallès Occidental i Catalunya, tot i que amb un creixement més pronunciat que porta
Sabadell a distanciar-se de les xifres catalanes per acostar-se a les de la comarca.
Gràfic 3: Evolució de l’Índex de dependència juvenil (0-15 anys, població potencialment activa),
comparativa

Font: IDESCAT

L’índex d’envelliment és el quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el
de joves menors de 15 anys. A la ciutat de Sabadell, aquesta dada se situa per sota del
120%, una xifra lleugerament inferior del total de Catalunya però superior a la mitjana
de la comarca del Vallès Occidental.
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Gràfic 4: Evolució de l’Índex d’envelliment. Comparativa 2020

Font: IDESCAT

Evolució de la població jove del municipi
L’índex de població juvenil (de 15 a 29 anys) de Sabadell ha tingut una tendència similar
al del Vallès Occidental o Catalunya, on la població jove ha passat de representar més
del 25% del total de la població l’any 2000 a representar menys del 20% a l’any 2020,
una tendència a la baixa que en els darrers 6 anys ha repuntat lleugerament.
Gràfic 5: Evolució índex joventut (10 a 29 anys), comparativa

Font: IDESCAT

Concretament, a Sabadell els i les joves de 15 a 19 anys representen el 33,66% gairebé
dos punts per sota del nivell del Vallès Occidental però un punt per sobre del nivell de
Catalunya. Els i joves de 20 a 24 anys representen als tres territoris al voltant del 32% i
els i les joves de 25 a 29 anys el 34,17% a Sabadell, el 32,56% al Vallès Occidental i el
35,62% a Catalunya. En definitiva hi ha 34.538 joves de 15 a 29 anys, els quals
representen el 15,95% del total de població.
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Taula 1: Estructura de la població jove (de 15 a 29 anys), comparativa 2020

De 15 a 19
anys
De 20 a 24
anys
De 25 a 29
anys
TOTAL
JOVES
ÍNDEX
JOVENTUT

SABADELL
33’66% 1.1627

VALLÈS OCC.
35,26% 53.626

CAT
32,42% 402.420

32’17%

1.1110

32,19%

48.960

31,96%

396.716

34’17%

1.1801

32,56%

49.522

35,62%

442.219

34.538

1.241.355

152.108

15’95%

16’22%

15’95%

Font: IDESCAT

Gràfic 6: Piràmide estructura població juvenil. Sabadell, 2020

Font: IDESCAT

Els i les joves (entre 10 i 14 anys) representen aproximadament el 28% en tots els
districtes de la ciutat de Sabadell, excepte en el districte 7, on la xifra puja fins al 36,64%.
La composició per franges d’edat dins de cada districte també és força similar,
representant cada franja el voltant del 5% del total de la població del districte.
Taules 2-8: Estructura de la població jove (de 10 a 29 anys), segons districte. Sabadell 2020
Font: INFORME ESTADÍSTIC 2020 MAQUETAT (sabadell.cat)

Districte 1

Total

% sobre
total
població
jove

% sobre
total
població
Distr.

Districte 2

Total

% sobre
total
població
jove

% sobre
total
població
Distr.

De 10 a 14
anys

3051

20,39%

5,51%

De 10 a 14
anys

1368

19,62%

5,39%

De 15 a 19
anys

3094

20,68%

5,59%

De 15 a 19
anys

1295

18,57%

5,10%

De 20 a 24
anys

2724

18,21%

4,92%

De 20 a 24
anys

1292

18,53%

5,09%

De 25 a 29
anys

2921

19,53%

5,28%

De 25 a 29
anys

1440

20,65%

5,68%
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De 30 a 34
anys

3170

21,19%

5,73%

De 30 a 34
anys

1578

22,63%

6,22%

Total

14960

100%

27,03%

Total

6973

100%

27,48%

Districte 3

Total

% sobre
total
població
jove

% sobre
total
població
Distr.

Districte 4

Total

% sobre
total
població
jove

% sobre
total
població
Distr.

De 10 a 14
anys

1857

19,76%

5,52%

De 10 a 14
anys

2627

23,11%

6,28%

De 15 a 19
anys

1894

20,15%

5,63%

De 15 a 19
anys

2172

19,11%

5,19%

De 20 a 24
anys

1907

20,29%

5,67%

De 20 a 24
anys

1945

17,11%

4,65%

De 25 a 29
anys

1870

19,90%

5,56%

De 25 a 29
anys

2117

18,63%

5,06%

De 30 a 34
anys

1870

19,90%

5,56%

De 30 a 34
anys

2505

22,04%

5,99%

Total

9398

100%

27,94%

Total

11366

100%

27,17%

Districte 5

Total

% sobre
total
població
jove

% sobre
total
població
Distr.

Districte 6

Total

% sobre
total
població
jove

% sobre
total
població
istr.

1208

20,74%

5,89%

1741

19,80%

5,65%

1132

19,44%

5,52%

1549

17,62%

5,03%

993

17,05%

4,85%

1722

19,59%

5,59%

1092

18,75%

5,33%

1811

20,60%

5,88%

1399

24,02%

6,83%

1969

22,40%

6,39%

Total

8519

100%

28,42%

8792

100%

28,55%

Districte 7

Total

% sobre
total
població
jove

% sobre
total
població
Distr.

581

17,49%

6,41%

491

14,78%

5,42%

527

15,86%

5,82%

550

16,56%

6,07%

562

16,92%

6,20%

611

100%

36,64%

De 10 a 14
anys
De 15 a 19
anys
De 20 a 24
anys
De 25 a 29
anys
De 30 a 34
anys

De 10 a 14
anys
De 15 a 19
anys
De 20 a 24
anys
De 25 a 29
anys
De 30 a 34
anys
Total

De 10 a 14
anys
De 15 a 19
anys
De 20 a 24
anys
De 25 a 29
anys
De 30 a 34
anys
Total

Taula 9: Estructura de la població jove (de 10 a 29 anys), resum dades de districte. Sabadell 2020
Dades resum

Total de Joves

Districte 1
Districte 2
Districte 3
Districte 4
Districte 5

14960
6973
9398
11366
8519

% joves sobre total
Població Distr.
27,03%
27,48%
27,94%
27,17%
28,42%

% sobre total
Joves Sabadell
24,68%
11,50%
15,50%
18,75%
14,05%
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Districte 6
Districte 7
Total Sabadell

8792
611
60.619

28,55%
36,64%
29,7%

14,50%
1,01%
100%

Font: INFORME ESTADÍSTIC 2020 MAQUETAT (sabadell.cat)

El següent gràfic mostra una previsió de l’estructura de població juvenil per als pròxims
6 anys, sense tenir en compte l’efecte migratori que pot afegir o restar valors al càlcul.
S’estima que l’any 2025 hi hagi un total de 42.343 joves a Sabadell entre 12 i 29 anys,
un 1% més que el 2020.
Gràfic 7: Previsió de l’estructura de la població jove, Sabadell 2020-2026

Font: IDESCAT

Naturalesa de la població
Els següents resultats mostren l’evolució de la població estrangera a Sabadell des del
2008. L’arribada de població estrangera a la ciutat ha anat en augment des del 2015
després d’uns anys que anava a la baixa. Aquest 2021 s’ha assolit un màxim amb 29.040
habitants, que suposen el 13,4% del total de la població de Sabadell.
Gràfic 8: Evolució de la població estrangera (2008-2021) Sabadell

Font: INFORME ESTADÍSTIC 2020 MAQUETAT (sabadell.cat)

Pel que fa al saldo migratori, en el següent gràfic veiem l’evolució de les migracions
internes i externes a Sabadell. Les migracions internes són el canvi de residència entre
dos municipis de Catalunya o Espanya, per tant el saldo migratori intern és la diferència
entre les immigracions internes i emigracions internes, els valors positius indiquen
l’arribada de persones al municipi i els valors negatius persones que marxen. El saldo
migratori extern és la diferència entre la immigració d’un municipi de l’estranger i
20
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Sabadell i l’emigració entre Sabadell i un municipi de l’estranger. El saldo migratori total
és la diferència entre les migracions internes i externes. A Sabadell, després d’uns anys
en valors negatius, el saldo migratori ha anat pujant de forma més o menys estable des
del 2013, sobretot gràcies a l’arribada de persones de l’estranger.
Gràfic 9: Evolució migratòria, Sabadell

Font: IDESCAT

A Sabadell un total de 8.781 joves de 15 a 29 anys han nascut a l’estranger, els quals
representen el 25,4% del total de la població jove, un percentatge lleugerament més alt
que el del conjunt de la comarca del Vallès Occidental, que se situa en el 22,2%, però
més baix que a Catalunya, que representa el 30,3%. Pel que fa a les persones joves
amb nacionalitat estrangera a Sabadell, són un total de 6.571, representant el 19%,
mentre que al Vallès Occidental suposen el 16% i a Catalunya el 23,6%.
Taula 10: Població jove (15 a 29 anys) nascuda a l’estranger i nacionalitat estrangera, comparativa
2020
SABADELL

VALLÈS
OCCIDENTAL

CATALUNYA

Nascuda a l'estranger

8781

33837

376274

%

25,4%

22,2%

30,3%

Nacionalitat estrangera

6571

24297

292880

%

19%

16%

23,6%

Font: IDESCAT

Concretament pel que fa a la població jove amb nacionalitat segons grups d’edat, a
Sabadell el 43,3% tenen entre 25 i 29 anys, el 32,7%, entre 20 i 24 anys i el 24% entre
15 i 19 anys.
Taula 11: Població jove amb nacionalitat estrangera segons edat, Sabadell 2020
NACIONALITAT ESTRANGERA

%

De 15 a 19 anys

1578

24%

De 20 a 24 anys

2151

32,7%

De 25 a 29 anys

2842

43,3%

Total

6571

100%

Font: IDESCAT
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La nacionalitat més habitual entre la població jove (15-29 anys) i el total poblacional són
els països d’Amèrica del Sud, seguida de ben a prop d’Àfrica.
Taula 12: Població amb nacionalitat estrangera segons continent, Sabadell 2020
POBLACIÓ JOVE 15-29
ANYS

TOTAL
POBLACIÓ

Resta UE

10,3%

13,9%

Resta d’Europa

3,7%

4,4%

Àfrica
Amèrica del Nord i
Central

28,9%

29,9%

13,9%

10,1%

Amèrica del Sud

31,7%

30,3%

Àsia i Oceania

11,6%

11,4%

Total

6571

28356

Font: IDESCAT

Mercat de treball
L’impacte de la crisi financera del 2007 va generar un volum de població desocupada
que ha trigat 10 anys a recuperar-se. En el darrer any, la crisi sanitària de la COVID-19
ha produït un nou repunt de l’atur registrat a Sabadell, uns efectes que s’han notat més
en la població femenina que en la masculina.
Per franges d’edat, la més afectada és la que va dels 40 als 54 anys, seguida de la dels
25 als 39. L’atur registrat entre la població de menys de 25 anys és menor atès que la
proporció de persones inactives és més alta i moltes persones actives no s’han inscrit
com a demandants d’ocupació.
Gràfic 10: Atur registrat, Sabadell 2011-2021

Font: Programa HERMES (diba.cat)
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Gràfic 11: Atur registrat Sabadell, per grups d’edat. 2011-2021

Font: Programa HERMES (diba.cat)

Centrant-nos en el col·lectiu jove (16-34 anys), si s’observa l’evolució de la taxa d’atur
registrat, es veu que l’atur afecta més directament a la població de 16 a 24 anys, encara
que puguin ser menys en valors absoluts. La taxa d’atur registrat és la relació entre la
població desocupada registrada mensualment a les oficines d’ocupació (SOC) i la
població activa local estimada trimestral.
Caldrà impulsar polítiques de foment de l’ocupació dirigides especialment a la població
jove, la qual està transitant cap a la vida adulta, accedint al mercat laboral o en procés
de consolidar la seva experiència laboral.
Gràfic 12: Evolució de la taxa d’atur registrat, Sabadell 2008-2020

Font: Programa HERMES (diba.cat)

Altres indicadors
A partir de les dades que proporciona el següent mapa es pot observar com Sabadell
presenta uns nivells de renda familiar molt diversos, que se situen entre els 20.069€ i
els 51.377€ segons les seccions censals de les quals consta el municipi.
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Mapa 1: Renda mitjana per llar, secció censal Sabadell 2018

Font: INE

La Renda Familiar Disponible Bruta, es pot mesurar en referència a Catalunya = 100,
Sabadell se situa als 98,6 un valor similar al del Vallès Occidental i el conjunt de
Catalunya.
Taula 13: Renda Familiar Disponible Bruta, comparativa 2018

RFDB (milers d'euros)
RFDB per habitrant (milers
d'euros)
RFDB per habitant (índex
Cat.=100)

SABADELL

VALLÈS
OCCIDENTAL

CATALUNYA

3.688.640

16.422.201

133.679.103

17,4

17,9

17,6

98,6

101,3

100

Font: IDESCAT

A Sabadell, la proporció d’habitatges principals, secundaris i buits és similar a la del
Vallès Occidental. Comparat amb la dada catalana, destaca que tant a Sabadell com a
la comarca hi ha pocs habitatges secundaris. Pel que fa al règim de tinença d’habitatges
familiars a Sabadell destaca que el lloguer (14%) se situa per sota de la mitjana catalana
(20%), però en xifres similars a les de la comarca del Vallès Occidental (13%). Pel que
fa a la propietat al municipi representa el 81%, a la comarca el 82% i a Catalunya el
74%.
A Sabadell, tal com també passa al Vallès Occidental i a Catalunya, els habitatges més
habituals són els de 61 a 90m2, representant el 58% del total en el municipi. En darrer
lloc, a Sabadell els habitatges més habituals són aquells que estan habitats per una
parella amb fills representant el 37%, seguit d’una parella sense fills o una persona sola
que representen el 25% i 23% respectivament. Les xifres són molt semblants a les que
trobem al Vallès Occidental i al total de Catalunya.
Taula 14: Estadístiques sobre habitatges , comparativa 2011
SABADELL

VALLÈS
OCCIDENTAL

CATALUNYA

Principals

88%

86%

76%

Secundaris

1%

3%

12%

Buits

11%

11%

12%
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Total

100%

100%

100%

De propietat

81%

82%

74%

De lloguer

14%

13%

20%

Altra forma

5%

5%

6%

Total

100%

100%

100%

Fins a 60 m2

14%

13%

18%

De 61 a 90 m2

58%

55%

50%

De 91 a 120 m2

20%

20%

19%

De 121 i més m2

8%

12%

13%

Total

100%

100%

100%

Una persona

23%

21%

23%

Dues persones o més sense
nucli

3%

3%

3%

Parella sense fills

25%

24%

25%

Parella amb fills

37%

40%

36%

Pare o mare amb fills

10%

10%

10%

Dos nuclis o més

2%

2%

2%

Total

100%

100%

100%

Font: IDESCAT
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2. Enquestes joves
Les enquestes realitzades al llarg del procés d’elaboració del nou Pla Local de Joventut
2022-2025 s’han desplegat fent ús de canals i metodologies diverses amb la finalitat
d’implicar al màxim nombre de persones joves de la ciutat, però sobretot cercant una
participació diversa, capaç de reflectir les necessitats, problemàtiques i propostes que
configuren la diversitat de punts de vista i realitats dels i de les joves de Sabadell.
Específicament, hem generat dos models d’enquesta amb dos objectius diferents. En
primer lloc, una enquesta mostral, elaborada i dinamitzada pel Gabinet d’Estudis Socials
i Opinió Pública (GESOP), i que a través de la qual s’han recollit les aportacions de fins
a 601 persones joves de la ciutat, tenint en compte la diversitat d’identificació de gènere,
edat, origen, districte de residència, activitat principal, etc. Per tant, en tractar-se d’una
enquesta mostral, és possible obtenir una perspectiva general de la situació de les
persones joves de Sabadell, i detectar similituds i divergències que poden estar
vinculades a diferents realitats socioculturals i econòmiques. Aquesta enquesta s’ha
realitzat a través d’un treball de camp en diversos espais de la ciutat amb presència de
persones joves.
En segon lloc, s’ha dut a terme una enquesta oberta que es podia respondre de manera
telemàtica mitjançant la Plataforma Decidim Sabadell. En aquest cas s’ha volgut generar
un espai per a recollir aportacions sobre algunes temàtiques específiques, i potenciant
les preguntes de text lliure, per tal de permetre el desenvolupament de les idees que es
considerin oportunes en cada cas. Cal mencionar, a més, que en el cas d’aquesta
enquesta, s’han realitzat també actuacions específiques de dinamització: per una
banda, sessions específiques amb les persones usuàries de la Xarxa d’ Espais Joves
de la ciutat. Per altra banda, el 2 d’octubre del 2021 es va realitzar una activitat de
dinamització específica en el marc del festival Mescla’t, que compta amb una important
presència de participants joves. Malgrat que en aquests casos exposats es tracta de la
mateixa enquesta (enquesta penjada a la Plataforma Decidim Sabadell), i que per tant
l’anàlisi dels resultats es durà a terme de manera conjunta, hem volgut destacar en la
següent taula les diverses accions realitzades amb l’objectiu de dinamitzar els
qüestionaris.

Enquesta
Enquesta mostral joves – Treball de camp
Enquesta Decidim Sabadell
Enquesta Decidim – Espais Joves
Enquesta Mescla't

Data
Setembre 2021
Juliol - Novembre 2021
Setembre 2021
Octubre 2021

Nº participants
601
336
42
46
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Principals resultats de l’enquesta mostral
Com s’ha mencionat, en l’enquesta mostral s’han realitzat un total de 601 entrevistes.
D’entre les persones entrevistades, el 50,8% s’identifiquen com a homes, el 48,4% com
a dones, i gairebé un 1% amb gènere no binari. Si fem referència a l’edat de les persones
entrevistades, veiem una proporció similar en cada una de les franges d’edat: els i les
joves d’entre 15 i 18 anys constitueixen el 37,2% del total de persones enquestades, els
d’entre 19 i 22 anys el 36%, i els d’entre 23 i 25 el 26,8%, sent aquest per tant el grup
amb menys representació en la mostra.
Gràfic 1. Amb quin gènere t’identifiques? (%)
0,8

50,8

48,4

Home

Dona

No binari

El total de les persones entrevistades resideixen a Sabadell, i el treball de camp ha
permès la participació de joves dels diversos districtes de la ciutat, una participació que,
com s’observa al Gràfic 2, ha estat territorialment desigual, degut també a la diferència
del nombre de població (i per tant, de població jove) en els diferents districtes de la
ciutat.
Gràfic 2. A quin districte vius? (%)
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Pel que fa a la nacionalitat de les persones entrevistades, el 78,7% és de nacionalitat
espanyola, mentre que el 17,2% compta amb nacionalitat estrangera. Cal mencionar
també que un 4,1% de les persones enquestades disposa de la nacionalitat espanyola
i d’una altra nacionalitat.
La majoria de les persones que han donat resposta a l’enquesta estan estudiant, mentre
que més d’un 20% només treballa. Per la seva banda, el 16,4% estudia i treballa, mentre
que un 7,2% no estudia ni treballa, però busca feina. Per la seva banda, únicament un
1% no estudia ni treballa, però tampoc busca feina.
Aquestes xifres presenten algunes variacions destacables amb relació al gènere de la
persona enquestada. Així doncs, s’observa una proporció lleugerament més elevada
d’homes que només treballen (23% homes, 18% dones). Per contra, hi ha una proporció
notablement més elevada de dones que estudien i treballen (20% dones, 12,7% homes).
D’entre les persones amb gènere no binari, la majoria manifesten estar només estudiant
(61,2%), si bé un 38,8% afirma estudiar i treballar.
Altres variables podrien incidir en l’activitat principal de les persones joves enquestades.
S’observa, per exemple, que en incrementar-se l’edat es redueix la proporció de
persones que només estudien i, per contra, amb aquest increment de l’edat s’incrementa
també el nombre de persones que treballen.
També es perceben algunes diferències territorials amb relació a l’activitat principal dels
i de les enquestades, si bé en aquest cas l’heterogeneïtat dels districtes i de la mostra
presa en cada un d’ells fa difícil establir un vincle clar entre aquests factors. Amb tot, cal
assenyalar que és en els Districtes 7 i 5 on s’aprecia una menor proporció de joves que
només treballen (3,2% i 9,2%, respectivament), xifres que contrasten amb els Districtes
3 i 6, amb un 29,9% i 25,5%. És també en el Districte 7 on es detecta un nombre més
elevat de joves que ni estudien ni treballen i que estan buscant feina (17,7%) o no ho
estan fent (7,6%).
La nacionalitat és un altre dels factors que possiblement incideixen en l’activitat principal
dels joves. De manera específica, destaca especialment que un 12,8% dels enquestats
que tenen únicament nacionalitat estrangera no estudien ni treballen, mentre que la
proporció és notablement més baixa entre els joves amb nacionalitat espanyola (7,4%)
i entre els que disposen de doble nacionalitat (3,1%).
Per últim, cal remarcar una correlació entre el grau d’estudis i l’accés al mercat laboral,
sent els joves que han finalitzat cicles formatius o estudis universitaris els que en una
major proporció estan treballant (30,7% i 40,2%, respectivament).
Per tant, si bé en molts casos no es poden establir relacions sistemàtiques, aquests
aspectes analitzats sí que poden tenir incidència en les oportunitats de les persones
joves, els seus itineraris vitals i les seves activitats de vida. El barri de residència, la
nacionalitat, el gènere, etc. estableixen el marc des d’on l’individu es desenvolupa i, per
tant, ens ajuda també a entendre que les polítiques de joventut s’han de desplegar tenint
també en compte aquests elements, i per tant adequant-les a diverses situacions i
realitats.
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Gràfic 3. Activitat principal (%)

Com es pot observar al Gràfic 4, gairebé el 30% de les persones enquestades han
finalitzat els estudis obligatoris, mentre que un altre 30% ha assolit el títol de batxillerat.
També es perceben proporcions destacables de persones que han finalitzat cicles
formatius de grau mitjà (11,6%), cicles de grau superior (9,8%) i graus universitaris (8%).
En aquest cas, és evident la correlació existent entre l’edat i el grau màxim d’estudis
assolit, sent per exemple en la franja 23-25 anys on es concentren la gran majoria de
persones amb estudis universitaris.
En l’assoliment d’estudis de grau universitari es perceben diferències territorials. En els
Districtes 6 i 3 és on existeix una menor proporció de joves amb grau universitari finalitzat
(3,1% i 4,7%, respectivament), si bé en aquests districtes és on hi ha una proporció més
elevada de joves que han finalitzat cicles formatius de grau superior (15% en el Districte
3 i 10,6% en el Districte 6).
També existeixen diferències substancials entre els joves que compten amb estudis
superiors (siguin universitaris o cicles formatius de grau superior), segons la nacionalitat
d’aquests. Així doncs, el 21,1% de les persones amb nacionalitat espanyola compten
amb estudis d’aquest nivell, mentre que la xifra és del 15% en el cas dels joves amb
doble nacionalitat i decau fins al 9,8% entre els joves amb nacionalitat estrangera.
Pel que fa a la diferenciació segons gènere, les dones que han superat graus
universitaris dupliquen als homes (10,9% i 5,3%, respectivament), mentre que en el cas
dels cicles formatius de grau superior finalitzats la proporció de dones és també més
elevada que la d’homes, si bé en aquest cas la diferència és menor (11,2% i 8,2%). Pel
que fa a les persones amb gènere no binari, aquestes es concentren en l’ESO (64,3%)
i el batxillerat finalitzat (35,7%). De nou, el reduït nombre de persones no binàries que
han donat resposta a l’enquesta segurament explica aquesta alta concentració en unes
categories determinades.
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Gràfic 4. Quin és el nivell màxim d’estudis acabats? (%)

Participació i associacionisme
El 88,3% dels i de les joves no participa en cap entitat, col·lectiu i grup informal de la
ciutat, davant un 10,8% que sí que hi participa. Aquesta participació és lleugerament
inferior en el cas de les dones, entre els joves de 15 a 18 anys, entre els joves dels
Districtes 6 i 7 i en el cas dels joves amb nacionalitat estrangera.
D’entre les persones que han manifestat no participar en aquesta mena de col·lectius i
entitats, més del 25% manifesten que el motiu és la manca d’interès. Una proporció
similar de joves argumenten que la seva manca d’implicació en el món associatiu es deu
a la desconeixença de les entitats que existeixen a Sabadell. La manca de temps també
és un dels motius recollits amb més freqüència (17,3%).
Segurament, en el moment de plantejar les polítiques relacionades amb el foment de
l’associacionisme juvenil, cal prestar especial atenció en la proporció elevada de joves
que manifesten desconèixer l’activitat associativa de la ciutat, part dels quals podria
implicar-se en aquesta activitat amb el desplegament d’estratègies comunicatives i
informatives adequades.

30

Pla Local de Joventut de Sabadell 2022/2025// DIAGNOSI

Gràfic 5. Motius de la no participació en entitats o grups (%)

D’entre les persones que afirmen participar en el món associatiu, la major proporció està
vinculada a entitats esportives (39%), un 27,6% en entitats culturals i un 19,7% en
entitats d’educació en el lleure, sent aquestes tipologies d’entitats les que concentren
una major proporció de joves associats.
Gràfic 6. Tipologia d’entitat on participen les persones joves (%)

Noves tecnologies i bretxa digital
La gran majoria de les persones joves enquestades disposa de connexió a internet a
cada (97,1%). Una proporció força homogènia si tenim en compte variables com el
gènere, l’edat, el districte de residència o la nacionalitat (si bé en aquest darrer cas es
pot percebre alguna diferenciació, donat que la proporció de persones amb nacionalitat
estrangera que compten amb internet a casa és un 7% menor que en el cas de les
persones amb nacionalitat espanyola).
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També la major part dels joves disposen de dades al mòbil. Específicament, el 47,3%
afirma comptar amb dades limitades, mentre que un 45,3% disposa de dades
il·limitades. Menys del 7% dels i de les joves no tenen dades al mòbil.
Sobre l’ús d’internet dels equipaments públics, un 20,4% de les persones enquestades
manifesta que utilitza aquest servei de manera habitual, mentre que un 79,6% no en fa
ús. La proporció de joves que utilitzen la connexió a internet en equipaments públics
decau en la franja més alta d’edat (23-25 anys). Segons la distribució territorial, és en el
Districte 6 on hi ha una major proporció de joves que utilitzen el servei (28,7%). També
hi ha una incidència especialment alta entre els joves que no estudien ni treballen, i no
estan buscant feina (39,7%).
El Gràfic 7 ens mostra l’ús de les xarxes socials que els i les joves utilitzen habitualment.
Veiem que són l’Instagram (91,2%) i el Whatsapp (67%) les que són utilitzades per una
major proporció de joves. També destaquen altres plataformes, com TikTok o Twitter, si
bé la proporció d’usuaris és notablement inferior (25,1% i 23%, respectivament). Altres
xarxes que fa uns anys segurament comptàvem amb un seguiment més intens per part
dels joves, com poden ser Facebook o Youtube, actualment compten amb un ús molt
limitat. Aquestes dades ens han d’ajudar també a definir l’estratègia i els canals de
comunicació amb joves que es despleguin des de Joventut.
Gràfic 7. Quines xarxes socials utilitzes habitualment? (%)

Oci i temps lliure
El 42% de les persones enquestades han manifestat que durant el seu temps lliure els
hi agrada passejar (42%) o quedar amb els seus amics o amigues (41,3%). També hi
ha proporcions elevades de joves que fan esport (32,3%) i un 25% que li agrada sortir a
prendre o a menjar alguna cosa.
En els patrons i conductes d’oci s’aprecien importants diferències segons el gènere. En
el cas de les dones, fer esport s’indica en el 19,7% dels casos, mentre que entre els
homes aquesta proporció s’eleva fins al 43,7% dels casos, i entre les persones no
binàries assoleix el 61,5%. Passejar, per contra, és una opció en la qual les persones
32

Pla Local de Joventut de Sabadell 2022/2025// DIAGNOSI

no binàries i les dones compten amb un major pes (56,5% i 49,8%, respectivament,
davant el 34,3% dels homes), i també sortir a prendre o menjar alguna cosa és una opció
assenyalada per una major proporció de joves amb gènere no binari (56,5%) i dones
(30,9%) que d’homes (18,9%).
L’edat també determina algunes modificacions en les pautes d’oci. Així doncs, entre els
joves de més edat es percep una disminució d’aquells que practiquen esport i que
queden amb els amics, mentre que guanyen força activitats com passejar.
Un altre element també destacable és que, si bé la botellada és una activitat poc
assenyalada per part dels i de les joves que han donat resposta al qüestionari, es percep
que les persones que estan estudiant ni treballant, i que no busquen feina, presenten
aquesta opció amb una proporció més elevada (15,3%, mentre que la resta de
categories mostren xifres d’entre el 0,9% i el 3,3%).
Gràfic 8. A Sabadell, quines activitats t’agrada fer al carrer en el teu temps lliure?
(%)

Millora de la ciutat
Tenint en compte les respostes recollides en el Gràfic 9, el 30% de les persones joves
no saben quines millores o canvies es poden fer a la ciutat. Per altra banda, un 16,1%
de les persones enquestades manifesta que caldria incidir en les activitats culturals i
d’oci per a joves, mentre que una proporció del 12,7% assenyala la necessitat de millora
equipaments esportius (12,7%), del transport públic (9%), de parcs i zones verdes
(8,5%), etc.
Si fem l’anàlisi segons gènere, s’aprecien algunes diferències destacables. Per una
banda, la millora dels equipaments i zones esportives és mencionada per un 19,5% dels
homes, sent aquesta la categoria amb més mencionada pels homes, mentre que entre
les dones la xifra decau fins al 5,8%. Per contra, la millora de les activitats culturals i
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d’oci per a joves són les que han estat esmentades una major proporció de vegades
per part de les dones (18,1%). Entre les persones de gènere no binari, millorar la
informació encarada als joves (23,9%) i la millora de les actuacions de lluita contra la
violència de gènere (23,9%) han estat les indicades amb una major freqüència.
Amb l’increment de l’edat, s’observa el creixement de l’interès sobre relacionats temes,
com el de les activitats culturals i d’oci per a joves.
En el cas de les diferències entre districtes, és important destacar la importància de la
millora del transport públic que es mostra entre els joves dels districtes 7 i 3 (31,6% i
18%, respectivament), xifres que contrasten amb la poca incidència d’aquest tema en
altres districtes.
Gràfic 9. Indica 3 millores o canvis que caldria fer a Sabadell (%)
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Un altre aspecte interessant és veure com s’informen les persones joves de les activitats
que es fan a Sabadell. En aquest sentit, gairebé la meitat de joves s’informen a través
d’Instagram (44,6%), sent aquesta la font d’informació més gran. No obstant això, hi ha
una proporció destacable (18,1%) de joves que afirmen no informar-se. Seguidament i
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ja amb xifres menors, trobem persones que s’informen a través de butlletins digitals
(11,1%), cartells (7,4%), internet, Google o altres cercadors (7,4%).
No es perceben importants diferències per motius de gènere o edat. Territorialment, cal
destacar la importància dels butlletins digitals entre els i les joves del Districte 5 (18,7%).
També es pot mencionar que entre les persones amb nacionalitat estrangera, l’ús de
l’Instagram per a informar-se de les activitats que es realitzen a la ciutat és sensiblement
menor que en el cas de les persones amb nacionalitat espanyola (28,9% i 48,7%,
respectivament).
Gràfic 10. Com t’informes habitualment de les activitats?

Cultura urbana
D’entre els diversos àmbits que configuren la cultura urbana, el de la música genera
interès a un 38% dels joves enquestats, mentre que les activitats esportives, com poden
ser l’skate, el BMX o el Parkour. No es presenten diferències destacables entre gèneres
ni entre els diversos grups d’edat, però sí que es pot veure una sensible disminució de
l’interès per la música associada a la cultura urbana a mesura que s’incrementa l’edat.
Davant la pregunta de si troben a faltar alguna activitat de cultura urbana a Sabadell, la
majoria dels joves manifesten que no en troben a faltar cap (55%). D’entre els que sí
que en demanen alguna, hi ha una gran varietat de propostes o demandes, des
d’equipaments esportius adequats i skateparks, fins a locals de música o d’assaig,
espais i escoles de ball, espais per fer grafitis, espais de trobada, cursos i tallers, etc.
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Gràfic 11. De les següents activitats de cultura urbana, quina t’interessa més? (%)

Oficina Jove, serveis i recursos adreçats a joves
Més de la meitat de les persones joves afirmen conèixer o haver sentit a parlar de
l’Oficina Jove de Sabadell (52,4%), si bé hi ha una proporció elevada que no n’ha sentit
a parlar (47,6%). Les proporcions esmentades són similars entre homes i dones, i en el
cas de les persones de gènere no binari, la proporció d’aquestes que coneix l’Oficina
Jove s’eleva fins al 76,1%.
Sí que es perceben diferències substancials segons l’edat, sent els més joves (15-18
anys) els que tenen una major coneixença de l’Oficina (62%), mentre que la proporció
de persones d’entre 23 i 25 anys que coneixen l’Oficina és només del 32,2%. En fet que
possiblement es pot atribuir a les accions que es realitzen als instituts, i de manera
específica a l’Oficina Jove a l’Institut.
Si es fa referència a les diferències territorials, el Districte 3 és el que presenta una major
proporció de joves que coneixen l’Oficina Jove (67,7%), mentre que en el Districte 1 és
on aquesta proporció és menor (43,6%).
D’entre les persones que coneixen l’Oficina, la majoria ha obtingut la informació de
xerrades a l’institut o a la universitat (51,3%), la segona font més recorrent és el bocaorella amb els amics i amigues (22,4%).
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Gràfic 12. Coneixes o has sentit a parlar de l’Oficina Jove de Sabadell? (%)
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Malgrat que la coneixença del servei és força àmplia, la proporció de joves que hi ha
contactat alguna vegada és del 17,9% (d’entre els joves que han manifestat conèixer la
seva existència), mentre que el 81,6% d’aquests joves no hi ha contactat mai. Aquestes
dades no mostren diferències substancials quan parlem d’homes o de dones, però sí
que el 50,9% de les persones no binàries afirma haver-hi contactat alguna vegada.
Segons edat, la franja on hi ha una major proporció de joves que hi ha contactat és la
dels 19-22 anys (25,9%). Si ens referim als districtes, és en el 7 on es percep un major
nombre de persones que han contactat amb l’Oficina (35,3%), mentre que en el Districte
6 és on aquesta proporció és més baixa (6,5%).
Gràfic 13. Hi has contactat alguna vegada? (%)

17,9

81,6

Sí

No
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La majoria de joves que han contactat amb l’Oficina Jove ho han fet de manera
presencial (54,5%), mentre que també hi ha una proporció important de persones que
hi ha contactat telefònicament. Contràriament al què en un primer moment es podria
intuir, els contactes a través de mitjans telemàtics són clarament minoritaris: correu
electrònic (17,8%), xat Instagram (4,4%), Whatsapp (3,9%).
En aquest cas es perceben diferències substancials entre el comportament dels homes,
que en una proporció elevada han contactat presencialment (61,3%) i les dones, entre
les quals el contacte presencial és també important (45,4%) però destaca també el
contacte telefònic (40%). En el cas dels joves no binaris, aquests han manifestat
contactar amb el servei de manera presencial en tots els casos.
En les diverses franges d’edat el contacte és sempre majoritàriament presencial, com
també ho és independentment de la nacionalitat, si bé aquells amb nacionalitat
únicament espanyola també tendeixen més a contactar telefònicament (33,3%) o per
correu electrònic (22,2%).
Gràfic 14. A través de quin/s canal/s has contactat? (%)

Hi ha un interès clar i majoritari de les persones joves envers les assessories dels àmbits
d’acompanyament. De manera específica, el 51,8% d’aquests manifesta estar interessat
a rebre assessorament sobre l’àmbit laboral, mentre que el 43,3% mostra interès per
l’educació i la formació. També l’acompanyament emocional i la mobilitat internacional
generen un interès remarcable entre els i les joves.
Com pot resultar evident, hi ha un especial interès en l’assessoria laboral entre els joves
que no estan treballant ni estudiant, però busquen feina (70,6). Un col·lectiu, per tant,
que caldria tenir molt en compte a l’hora de desplegar actuacions específiques per a
possibilitar o potenciar la participació d’aquests joves en l’assessoria.
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Gràfic 15. Quines d’aquestes assessories que ofereix l’Oficina Jove estaries
interessat/da a rebre? (%)

Pel que fa a altres recursos i programes, els més coneguts són els programes
ocupacionals del Vapor Llonch, ja que gairebé un 60% de les persones enquestades
manifesten tenir-ne coneixement. La Xarxa d’Espais Joves és el segon servei més
conegut (34,4%), seguit de l’Oficina Jove a l’institut (27,4%) i la Tarda Jove (21,2%).
Per altra banda, al voltant d’un 11% dels joves enquestats han manifestat conèixer altres
recursos o serveis (a vegades no específicament de joventut), com poden ser el SOC,
els cursos PFI o el Punt Lila.
Taula 1. Coneixes o has sentit a parlar d’aquests altres recursos i programes
adreçats a joves de Sabadell? (%)
El conec

No el conec

Tarda Jove
Oficina Jove a l'institut
Xarxa Espais Joves
Programes ocupacionals Vapor Llonch

21,2
27,4
34,4
58,7

78,6
72,6
65,6
41,3

Altres

11,2

88,8

Fent referència a l’ús de les persones joves dels equipaments i instal·lacions de la ciutat,
s’observa que els més utilitzats sovint són els poliesportius (el 24,5% dels i de les joves
els utilitzen amb una freqüència alta), seguits de les biblioteques (16,6%), que a més
són els equipaments que més s’utilitzen ‘de tant en tant’ (36,4%). En aquest cas, cal
mencionar que una proporció elevada d’enquestats (21,4%) fan ús freqüent d’altres
equipaments, com poden ser piscines, gimnasos, parcs, jardins i altres instal·lacions a
l’aire lliure, pistes esportives, l’escola de música, etc.
En el cas de les dones, els equipaments més utilitzats ‘sovint’ són les biblioteques
(22,1% de les dones enquestades), mentre que en cas dels homes són els poliesportius
(29,4% dels homes enquestats). En el cas de les persones amb gènere no binari, fan ús
sovint d’equipaments com camps de futbol, teatres o parcs i jardins.
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En les tres franges d’edat analitzades els usos més intensius es perceben a les
biblioteques, els poliesportius i en altres equipaments.
Entre les persones amb nacionalitat estrangera, existeix una proporció menor de joves
que fan ús amb freqüència d’equipaments com els poliesportius o les biblioteques, amb
relació als joves amb nacionalitat espanyola, per contra mostren una proporció
lleugerament més elevada d’usuaris habituals dels centres cívics.
Gràfic 16. Ens podries dir amb quina freqüència utilitzes o fas alguna activitat en
algun d’aquests equipaments i instal·lacions de Sabadell? (%)

Quan s’ha preguntat als joves si troben a faltar algun equipament a Sabadell, la gran
majoria (65,4%) ha manifestat que no troba a faltar res, mentre que un 7,5% no ho sap.
Les demandes d’equipaments són força diverses: equipaments esportius (6,2%), zones
d’oci/punts de trobada/espais socials (3,7%), etc.
Si ens fixem en els resultats creuats segons edat, veiem que són els joves de 15 a 18
anys els que, amb una major freqüència apunten al fet que no falta cap equipament més
al municipi (75,2%), mentre que aquesta xifra es redueix fins al 52,1% entre els joves de
23 a 25 anys.
Pel que fa a la distribució territorial, cal apuntar que el 78,3% dels joves del Districte 7
no troba a faltar cap equipament, mentre que aquesta xifra decau fins al 57% en el
Districte 5.
Es perceben també diferències notables segons el nivell formatiu. Així doncs, el 84,7%
dels joves que no estudien ni tenen feina, i no en busquen, no troben a faltar cap
equipament juvenil. Aquesta proporció és del 46,3% entre els que estan buscant feina,
i del 54,3% dels que només treballen.
No tenim dades per a determinar si aquestes xifres indiquen que realment no hi ha una
demanda de nous equipaments juvenils a la ciutat, o més aviat responen a un cert
conformisme o a la manca de confiança en que les seves demandes siguin escoltades.
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Gràfic 17. Trobes a faltar a Sabadell algun equipament/espai adreçat a joves? (%)

Salut mental i emocional
La majoria de joves manifesta que emocionalment se sent molt bé (27,4%) o bé (55,3%).
Per contra, el 15,2% se sent regular, l’1,3% malament i el 0,8% molt malament. No
obstant això, gairebé la majoria de joves apunta que el seu estat emocional ha empitjorat
a causa de la pandèmia (49,4%). Entre les dones aquesta xifra és especialment elevada,
ja que un 57,1% manifesta que el seu estat emocional ha empitjorat durant el període
de pandèmia.
És al Districte 1 on una proporció més gran de joves afirmen que el seu estat ha
empitjorat (57,1%), mentre que al Districte 7 és el territori on aquesta xifra és menor
(37,2%).
La incidència de la pandèmia sobre la salut emocional també sembla variar segons
l’activitat de les persones enquestades. Així doncs, les persones que estudien i treballen
són les que han percebut un impacte negatiu amb una major proporció (60,7% afirma
haver empitjorat el seu estat emocional).
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Gràfic 18. Ha incidit la pandèmia sobre el teu estat emocional? (%)
0,9

14,3

35,4

49,4

Sí a millor

Sí a pitjor

No

No sap

Quan es pregunta els joves si han passat per alguna situació desagradable, d’intimidació
i d’agressió, la que es dóna amb una major freqüència són les mirades desagradables,
ja que un 24,6% dels joves manifesta que les pateix constantment o sovint, i un 35,6%
les pateix de tant en tant. Quan s’observen les altres categories, les xifres disminueixen
notablement. Amb tot, un 14,4% dels joves han patit burles, insults o amenaces a les
xarxes socials en els darrers mesos, ja sigui constantment, sovint o de tant en tant, i un
17,8% les ha patit presencialment.
Les agressions físiques són les que es donen amb una menor freqüència, si bé gairebé
un 7% dels joves n’ha patit en els darrers mesos.
No es detecten gaires diferències substancials segons gènere, edat, nacionalitat o
territori. Sí que cal apuntar que les persones de gènere no binari experimenten amb
major freqüència algunes de les situacions mencionades, com poden ser les mirades
desagradables o les amenaces.
Taula 2. En els darrers 12 mesos, amb quina freqüència has viscut alguna de les
següents situacions? (%)
Mirades
desagradables
Constantment
Sovint
De tant en tant
Mai
No sap

9
15,6
35,6
39,1
0,6

Burles, insults o
amenaces a les
xarxes socials
1,2
3,3
10,4
84,9
0,3

Burles o
amenaces
presencialment
1,1
3,3
13,4
82,1
0,1

Agressions
físiques
0,9
0,4
5,6
92,9
0,2

Cal assenyalar que únicament el 16,9% de les persones enquestades ha manifestat
conèixer o haver sentit a parlar de l’assessoria d’acompanyament emocional de l’Oficina
Jove, una proporció que és similar entre homes i dones, però especialment elevada
entre les persones de gènere no binari (58,2%). També és més coneguda per les
persones d’entre 15 i 18 anys (el 24,6% dels enquestats d’aquesta franja coneixen
42

Pla Local de Joventut de Sabadell 2022/2025// DIAGNOSI

l’assessoria), que pels joves d’altres franges d’edat (únicament un 7,4% dels joves
d’entre 23 i 25 anys manifesten conèixer el servei).
També es perceben diferències territorials en la coneixença de l’assessoria, donat que
al Districte 4 el 25% dels joves la coneixen o n’han sentit a parlar, mentre que al Districte
7 únicament el 7% manifesten que el coneixen.
També entre les persones amb nacionalitat estrangera és lleugerament menys conegut
que entre les persones amb nacionalitat espanyola.
Per la seva banda, les persones que estudien o les que estudien i treballen són les que
tenen una major coneixença de l’existència de l’assessoria, mentre que aquelles que no
estudien ni treballen i no estan buscant feina són les menys el coneixen.
D’entre els joves que coneixen el servei, la majoria l’han conegut a través de les xerrades
a l’institut o a la universitat (54,9%), mentre que una proporció també important l’ha
conegut a través del boca-orella amb els amics i amigues (22,1%).
Gràfic 19. Com has conegut l’assessoria d’acompanyament emocional de
l’oficina de Sabadell? (%)

És destacable el fet que el 65,4% dels joves demanaria hora a l’assessoria si tingués
alguna problemàtica o necessitat de tipus emocional. Una xifra que s’eleva fins al 71,9%
en el cas de les dones i del 100% entre les persones no binàries.
Pel que fa a l’edat, són els joves de 23 a 25 anys els que amb una major proporció (73%)
assistirien a l’assessoria, mentre que aquesta xifra es redueix fins al 58,7% en el cas
dels joves d’entre 15 i 18 anys.
Quan es pregunta per quin motiu els joves assistirien a l’assessoria, el 33,1% (dels joves
que en la pregunta anterior han afirmat que demanarien hora en cas de necessitar-ho)
afirma que ho faria per problemes personals o psicològics, mentre que el 29,1% ho faria
per demanar consell o ajuda. Altres persones posen en valor la gratuïtat del servei, la
professionalitat, la proximitat, per rebre assessorament i orientació.
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Gràfic 20. Per quin motiu assistiries a l’assessoria d’acompanyament emocional
(%)

Per contra, entre les persones que han afirmat que no demanarien hora a l’assessoria,
la major proporció preferiria recórrer a familiars i amics (21,5%), mentre que un 16,5%
manifesta que ho solucionaria sol/a. Altres opcions plantejades són anar a un psicòleg
privat (13,4%). Algunes persones també manifesten que són molt reservades i els hi
faria vergonya (10,8%), o que no coneixen o no tenen referències del servei (10,8%),
etc.
Gràfic 21. Per quin motiu no assistiries a l’assessoria d’acompanyament
emocional (%)

Punt Lila
El Punt Lila de Sabadell és un servei conegut pel 32,7% de les persones joves,
especialment conegut entre les dones (44,7%) i de les persones amb gènere no binari
(76,1%). També cal destacar que aquest servei és més conegut entre les persones amb
nacionalitat espanyola (37,1%) que entre les persones amb nacionalitat estrangera
(15,6%).
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Si creuem amb el nivell d’estudis, són els universitaris els que més coneixen el servei
(51,8%), mentre que entre els joves que no han finalitzat els estudis obligatoris i els que
han finalitzat l’ESO la proporció de coneixença del Punt Lila és inferior al 25%.
D’entre els joves que coneixen el Punt Lila, el 35,9% l’ha conegut a través de la carpa
de Festa Major o de les carpes al carrer. Per altra banda, un 18,2% el coneix gràcies al
boca-orella amb els amics i amigues, i un 13,8% per les xerrades a l’institut o universitat.
Gràfic 22. Com has conegut el Punt Lila? (%)

Cal destacar que, també en aquest cas, la majoria de les persones joves (66%)
demanaria hora al servei de Punt Lila per fer alguna consulta o abordar algun problema
relacionat amb el masclisme o la LGTBIfòbia. Aquesta proporció és especialment alta
entre les dones (83,4%) i entre les persones de gènere no binari (100%).
Segons l’edat també es poden apreciar diferències. El 75,2% dels joves de 23 a 25 anys
aniria al Punt Lila si ho necessités, una xifra que es redueix fins al 59,2% en el cas de
les persones de 15 a 18 anys.
També les persones amb nacionalitat estrangera manifesten amb menor freqüència que
farien ús del Punt Lila (un 46,7% en faria ús), si ho comparem amb els joves amb
nacionalitat espanyola, entre els quals el 70,4% afirma que faria ús d’aquest servei.
Segons el nivell d’estudis, els que han finalitzat l’ESO o els que no han finalitzat els
estudis obligatoris els que, amb menor freqüència, assistirien al Punt Lila en cas
d’experimentar situacions de masclisme o LGTBIfòbia.
Dels joves que han afirmat que assistirien al Punt Lila en cas de necessitar-ho, el 20,7%
ho faria per demanar ajuda o consell, mentre que un 17,8% per rebre informació o
assessorament. Un 12,7% ho faria en el cas de tenir un problema de masclisme o
LGTBIfòbia.

45

Pla Local de Joventut de Sabadell 2022/2025// DIAGNOSI

Gràfic 23. Per quin motiu assistiries al Punt Lila? (%)

En el cas dels joves que no assistirien al Punt Lila, el 32,5% considera que no ho faria
perquè no té necessitat o no l’afecta la problemàtica, mentre que el 18,4% no té un motiu
clar per no anar-hi. Altres persones consideren que en cas de necessitat recorrerien als
amics o familiars, o ho resoldrien sols/es, etc.
Gràfic 24. Per quin motiu no assistiries al Punt Lila? (%)

46

Pla Local de Joventut de Sabadell 2022/2025// DIAGNOSI

Principals resultats de l’enquesta del Decidim Sabadell
En aquesta enquesta s’han recollit les aportacions de les persones joves de 12 a 25
anys que han respost per iniciativa pròpia a través de la plataforma Decidim, en les
sessions participatives amb la Xarxa d’espais joves i presencialment durant l’edició del
Mescla’t 2021.
Un total de 424 joves han pres part d’aquest qüestionari (336 a través del Decidim, 42
durant les sessions als Espais Joves i 46 a la dinamització del Mescla’t), dels quals el
50,9% han estat homes, el 47,2% dones, i l’1,9% joves amb gènere no binari.
Pel que fa a la nacionalitat, el 78,8% de les persones enquestades és de nacionalitat
espanyola, el 13,5% compta amb dues nacionalitats, mentre que el 7,7% disposa
únicament de nacionalitat estrangera.
La major part dels joves que han respost el qüestionari tenen entre 15 i 18 anys o són
menors de 15 anys. La franja amb menor representació és la de les persones d’entre 23
i 25 anys.
Gràfic 1. Persones participants segons franja d’edat (%)
4,4

3,3

46

46,3

Menors de 15

15-18 anys

19-22 anys

23-25 anys

Pel que fa a l’ocupació principal, l’edat ja ens dóna una pista: la gran majoria dels
enquestats es troben actualment estudiant (92,0%), havent-hi una petita proporció que
treballa o estudia i treballa (4,8%).
La major proporció de persones enquestades resideixen al Districte 4 de la ciutat, mentre
que també existeix una proporció destacable de residents al Districte 6. En la resta de
districtes la representació és sensiblement menor, sent el 3 el que compta amb una
menor participació en l’enquesta.
Gràfic 2. Persones participants segons districte de residència (%)
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Quan es pregunta a les persones joves sobre què caldria fer des de l’Ajuntament per a
millorar la seva situació, les respostes són molt diverses. Observem que destaquen
actuacions com potenciar equipaments i activitats esportives (16,4%), més ofertes i
formació laboral (15,8%) i millora de l’espai públic (10,8%), algunes d’aquestes últimes
aportacions vinculades amb la mobilitat (carrils bici, ample de les voreres, etc.) però
també en la millora d’espais de socialització (parcs, places, etc.).
Gràfic 3. Què consideres que caldria fer des de l’Ajuntament per millorar la vida
de les persones joves de Sabadell (%, resposta múltiple)

El grup més gran de joves enquestats no troba a faltar cap equipament ni espai per a
joves (50,3%), mentre que el 14,0% no sap, en el moment de respondre, quins
equipaments troba a faltar. Altres aportacions fan referència a equipaments esportius,
espais per activitats d’oci, dotar de Wifi els equipaments ja existents, etc.
Gràfic 4. Trobes a faltar algun equipament o espai adreçat a joves? En cas
afirmatiu, quin/s? (%, resposta múltiple)
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La demanda més freqüent relacionada amb la cultura urbana és la millora dels espais
de patinatge, així com la realització de més activitats relacionades amb aquests esports
i disciplines. També destaquen les demandes d’espais i activitats de ball, així com de
recursos i actuacions musicals. Cal destacar però, que de la mateixa manera que en la
pregunta anterior, més de la meitat dels joves enquestats consideren que no fa falta cap
més espai o activitat de cultura urbana, mentre que també hi ha una elevada proporció
que han mencionat espais i activitats genèriques, no específicament relacionades amb
la cultura urbana, i que s’han agrupat en la categoria ‘altres’.
Gràfic 5. Trobes a faltar algun espai o activitat de cultura urbana? En cas afirmatiu,
quin/s? (%, resposta múltiple)
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3. Sessions participatives
Les sessions participatives s’han realitzat amb la finalitat de recollir aportacions,
experiències i opinions sobre la situació de les persones joves de Sabadell, fent èmfasi
en les necessitats i demandes que caldria tenir en compte i prioritzar en el plantejament
i desplegament de les polítiques de joventut del municipi.
En el marc del desenvolupament del nou Pla Local de Joventut de Sabadell es va
realitzar una sessió participativa amb persones joves i amb entitats juvenils. Per altra
banda, també es va considerar oportuna la convocatòria de dues sessions amb
professionals municipals, una primera específicament amb l’equip de joventut, i una
segona oberta a la participació de professionals d’altres serveis que realitzen polítiques
adreçades a la població jove.
Es va realitzar també un total de 5 sessions dinamitzades, un per cada un dels espais
joves de la xarxa. En les mateixes els i les joves participants van realitzar també
l’enquesta de la plataforma Decidim (el buidatge total s’ha afegit al resultat de les
enquestes decidim).
Sessió
Professionals de Joventut
Professionals d'altres serveis
Joves i entitats juvenils
Xarxa Espais Joves (5)

Data

Nº participants

29/04/2021
21/05/2021
26/05/2021

10
50
15

Setembre 2021
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Les sessions s’han realitzat tenint sempre en compte la situació sanitària i garantint una
participació segura per part de les persones assistents. En aquest sentit, la sessió amb
professionals de Joventut es va realitzar de manera presencial a la sala d’actes de la
Biblioteca Vapor Badia, fet que va permetre mantenir en tot moment la distància de
seguretat.
Les sessions amb joves i amb professionals d’altres serveis es van realitzar de manera
telemàtica, a través de la plataforma Zoom.
Amb la voluntat d’aprofitar el màxim les trobades, i també davant la incertesa de
l’evolució de la pandèmia, es va optar per debatre al voltant de les necessitats de les
persones joves, però també de les propostes que haurien d’estructurar les polítiques de
joventut en els pròxims anys. En aquest apartat recollim aquelles aportacions que es
poden vincular amb la diagnosi, és a dir, les que fan referència a les necessitats de les
persones joves i a l’anàlisi de la situació actual de les polítiques de joventut, mentre que
en el disseny del Pla exposarem les aportacions referents a les propostes de millora de
les polítiques municipals.
Les aportacions recollides al document del Pla conformen la síntesi dels debats
realitzats, el recull complet de les aportacions poden ser consultats als annexos.
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Sessió amb persones joves i entitats juvenils
La sessió participativa amb joves i entitats juvenils es va realitzar el dia 26/05/2021.
Aquesta sessió telemàtica va comptar amb la participació d’uns 15 joves que formen
part d’entitats que s’ofereixen als joves, així com alguns participants a títol individual.
Les entitats que van participar són:
Trinijove Sabadell / Comissió de festes populars de Sabadell / Associació juvenil Esquitx
/ Projecte Codis Sabadell / La llar del vent / Cercle Mil·lenari / Associació esportiva Can
Deu.

Estructura i continguts de la sessió
Benvinguda
Introducció dels objectius i la metodologia pel desenvolupament del nou Pla Local de
Joventut de Sabadell per part de la Sra. Marta Morell, 2a Tinenta d’Alcaldessa i
responsable de l’àmbit de feminisme, benestar animal i participació.
Presentació del Pla Local de Joventut de Sabadell
L’equip de dinamització va realitzar una exposició dels principals eixos de treball en
l’àmbit de joventut. De la mateixa manera, també es van descriure els tres eixos de
treball que s’han prioritzat en el nou Pla Local de Joventut de Sabadell (veure
presentació annex).
Dinàmica de treball
Es va dinamitzar el debat al voltant de cinc preguntes clau, que abordaven qüestions
relacionades amb les necessitats i prioritats de les persones joves i de les entitats
juvenils, així com el funcionament de les polítiques de joventut i els seus reptes de futur.
Avaluació i tancament de la sessió
En finalitzar la sessió, es va facilitar una pregunta d’avaluació d’aquesta a les persones
participants, per tal que de manera anònima poguessin donar la seva opinió sobre el
funcionament i metodologia de la trobada.

Principals resultats de la sessió
Cultura i oci
o

o

Manca d’oferta d’oci i lleure accessible per a la totalitat de les persones joves. A
la ciutat hi ha una gran varietat d’activitats d’oci i lleure, però no són accessibles
per a tots els joves, sigui per manca de recursos o perquè no s’adequa als
interessos.
Falta d’espais de trobada pel jovent no vinculat a cap entitat.
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Ocupació
o

Problemàtica d’ocupabilitat i d’accés al món laboral, agreujada per la Covid-19.

Habitatge
o

Dificultat d’emancipació i accés a l’habitatge.

Educació
o
o
o

Dificultat en la continuació dels estudis postobligatoris.
Impediment econòmic per accedir a la universitat o a cicles formatius.
Mancances en l’acompanyament dels joves i en la informació que disposen per
a escollir el seu itinerari formatiu.

Cohesió social
o

Hi ha un distanciament entre joves de barris diferents. Calen espais per a
compartir-los entre perfils de joves diversos.

Participació i associacionisme
o
o
o

Manca d’interès per gran part dels joves en l’àmbit de la participació.
Necessitat de millora en la complementarietat entre el teixit associatiu i
l’administració.
Problemàtica en el relleu generacional de les entitats. Que els joves quedin fora
d’aquests espais significa també que queden fora de la gestió dels equipaments.

Polítiques de joventut
o

Pocs recursos (pressupost) destinats a joventut.
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Sessions amb professionals municipals
En aquest apartat hem agrupat les aportacions realitzades pels professionals
municipals, tant la realitzada exclusivament amb l’equip de Joventut, com la realitzada
amb els professionals d’altres serveis de l’Ajuntament. En la primera d’aquestes
sessions, celebrada el 29 d’abril del 2021, van participar-hi les 10 persones que
configuren l’equip de joventut, mentre que a la segona sessió, feta el 21 de maig, van
assistir-hi una cinquantena de persones, vinculades als següents serveis municipals:
Seguretat i Civisme / Servei d'Acció Territorial / Intervenció Comunitària i Mediació /
Promoció econòmica (Vapor Llonch Sabadell, secció de Formació, secció d'ocupació) /
Cicles de Vida / Cultura/Museu d'Art / Equipaments Cívics - Centre Cívic de Can
Puiggener i Torre Romeu / Acció Social / Educació / Seguretat ciutadana / Salut
comunitària / Salut / Esports / Feminismes i LGTBI / Democràcia Deliberativa i
Intervenció Comunitària / Comunicació i Programa de Cooperació.
Equip de Joventut: Joventut, Oficina Jove i Xarxa d’ Espais Joves (Can Puiggener, Can
Rull, Torre Romeu, Creu Barberà i Doctor Plans).

Estructura i continguts de les sessions
La sessió amb l’equip de Joventut era el punt de partida del procés d’elaboració del nou
Pla Local de Joventut, amb la qual cosa es va enfocar a donar a conèixer el plantejament
del nou document estratègic, i a consensuar reptes de les polítiques de joventut, així
com necessitats de les persones joves de Sabadell que cal abordar de manera
prioritària.
En la sessió ampliada amb professionals municipals d’altres serveis (on també va
participar l’equip de Joventut), es va desplegar una metodologia de debat en grups
reduïts, fet que va possibilitar la intervenció de tots els assistents i abordar qüestions
com les necessitats detectades, la millora de les polítiques adreçades a les persones
joves o el desplegament del treball transversal. En aquest cas, la sessió es va dur a
terme d’acord amb l’estructura següent:
Benvinguda
Introducció dels objectius i la metodologia pel desenvolupament del nou Pla Local de
Joventut de Sabadell per part de la Sra. Marta Morell, 2a Tinenta d’Alcaldessa i
responsable de l’àmbit de feminisme, benestar animal i participació.
Presentació del Pla Local de Joventut de Sabadell
L’equip de dinamització va realitzar una exposició dels principals eixos de treball en
l’àmbit de joventut, tenint en compte el Pla d’actuació de joventut 2021 i el nou Pla
Nacional de Joventut de Catalunya, actualment en procés de desenvolupament. De la
mateixa manera, també es van descriure els tres eixos de treball que s’han prioritzat en
el nou Pla Local de Joventut de Sabadell (veure presentació annex).
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Dinàmica en espais de treball simultanis
Es va dinamitzar el debat sobre les qüestions enviades prèviament a totes les persones
participants relacionades amb la realitat de les persones joves, les actuacions que es
realitzen des dels diferents Serveis de l’Ajuntament i la coordinació entre els agents.
Durant la dinàmica, es va fomentar el debat al voltant de cinc preguntes clau, que
abordaven qüestions relacionades amb les necessitats i prioritats de les persones joves,
el funcionament de les polítiques de joventut i els seus reptes de futur, així com el
desplegament del treball transversal. Donat el nombre de participants es van dinamitzar
3 espais de treball simultanis, dos amb professionals que treballen directament amb
joves, i un amb caps o coordinadors de servei.
Posada en comú
Una vegada finalitzat el treball en grups es va realitzar una posada en comú de les
principals aportacions realitzades en cada un dels grups.
Avaluació i tancament de la sessió
En finalitzar la sessió, es va facilitar una pregunta d’avaluació d’aquesta a les persones
participants, per tal que de manera anònima poguessin donar la seva opinió sobre el
funcionament i metodologia de la trobada.

Principals resultats de les sessions amb professionals
Oci i cultura
o
o
o
o

Diversitat de necessitats, segons les franges d’edat, en les polítiques de cultura
i oci juvenil. Limitacions pel que fa als preus i a la comunicació de les activitats.
No tots els joves tenen accés a l’oferta cultural i d’oci (motius econòmics,
territorials…).
Cal coordinació amb totes les propostes i programacions que es puguin oferir
des de cultura.
Necessitat d’impulsar el projecte de Cultura Urbana.

Habitatge
o

Increment de les problemàtiques en l’accés a l’habitatge: emancipació
residencial. Aquest aspecte està vinculat amb l’accés digne al món laboral.

Salut mental i emocional
o
o

Increment de les situacions de vulnerabilitat social i de les problemàtiques
relacionades amb la salut mental i emocional a causa de la crisi sanitària, social
i econòmica de la Covid-19.
Necessitat de rebre suport emocional. Manca de recursos i eines a les quals
poden accedir per tal de fer aquesta gestió emocional.

Medi ambient
o

Creixent interès per part de la població jove en l’àmbit de la sostenibilitat i el medi
ambient.
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Cohesió social i territorial
o
o
o
o
o

Existència de desigualtats territorials que afecten l’oferta de serveis en
determinats districtes, com ho són els espais joves.
Cal analitzar les potencialitats de treball de les xarxes (comunitàries i
professionals) de coordinació a escala local/districte.
Promoure la participació en altres barris.
Més professionals d’intervenció.
Millora de la connectivitat i tecnologia.

Perspectiva de gènere i LGBTIQ+
o
o
o
o

Necessitat de crear aliances i trobar espais per compartir i reivindicar
col·lectivament.
Coordinació entre seccions de Joventut i Feminismes.
Difusió de l’assessoria del punt lila jove.
Fer conèixer el projecte agents liles joves als centres de secundària.

Acompanyament digital
o
o
o

Més formació en TICs.
Coneixement d’eines per poder diferenciar els tipus d’informació que reben a
través d’Internet.
Mancança d’informació en el procés digital de tràmits.

Participació i associacionisme
o
o
o
o
o

Cal reforçar la participació en entitats específiques.
Pressupost de la partida de subvencions és baix.
Els ritmes administratius no corresponen als ritmes dels joves.
Cal més coordinació territorial i suport a l’associacionisme.
Necessitat de poder apropar-se als joves, a les seves realitats, de forma no
jeràrquica.

Millora de les polítiques de joventut
o
o
o
o
o

Desconeixement per part de les persones joves de molts dels recursos existents
al municipi.
Necessitat de millora del coneixement que es té de la secció i de tots els serveis
i projectes que es duen a terme.
Difusió interna de les activitats que es duen a terme als espais joves
Cal ampliar els recursos als professionals de polítiques de joventut.
Oficina jove a l’institut com a referent dels recursos joves a l’institut:
▪ Vincle de l’Oficina Jove a l’Institut amb els centres educatius. Reprendre la
relació dels OJIs amb tots els espais joves. Potenciació de la coordinació de
l’Oficina Jove a l’Institut amb altres seccions per fer actuacions conjuntes
dins les aules.
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4. Anàlisi de les polítiques de joventut
En l’apartat anterior ens hem aproximat a la realitat dels i de les joves de Sabadell,
procurant identificar aquells aspectes que han de ser treballat des de les polítiques locals
de joventut durant el període de vigència del Pla. Per a completar la diagnosi, és també
imprescindible recollir i analitzar les polítiques de joventut que s’han realitzat en els
darrers anys a la ciutat, especialment aquelles emmarcades en l’anterior Pla Local de
Joventut (2017-2020), per a determinar el grau d’assoliment dels objectius establerts
durant el període anterior i definir el punt de partida d’aquest nou document.
Per altra banda, en aquest apartat es recollirà també elements que són imprescindibles
per a entendre el desplegament de les polítiques de joventut a Sabadell, com poden ser
l’estructura del servei, l’equip professional, els recursos disponibles (siguin econòmics o
infraestructurals), i els espais i dinàmiques de comunicació amb la població jove que
actualment s’utilitzen.
En el moment de realitzar aquesta anàlisi, caldrà tenir en compte la conjuntura derivada
de la crisi de la Covid-19, que sens dubte ha tingut un important impacte en el
desplegament de les polítiques de joventut a partir del febrer de l’any 2020.

Joventut a Sabadell
Des de Joventut s’estructuren i es coordinen les polítiques encarades a les persones
joves de la ciutat. Això inclou, fonamentalment, a les persones joves d’entre 12 i 30 anys.
Actualment, Joventut forma part del Servei de Feminismes i Diversitat, integrat a l’Àrea
de Feminisme, Benestar Animal i Participació. La màxima responsable política
d’aquesta àrea, i per tant també del funcionament de Joventut, és la Segona Tinenta
d’Alcaldessa, la regidora Marta Morell.
Joventut és el principal impulsor de la planificació i el desplegament de les polítiques de
joventut del municipi. És també el principal responsable d’establir vincles de coordinació
i col·laboració amb altres àmbits i serveis municipals, així com amb agents diversos de
la ciutat, per a un desplegament integral i transversal de les polítiques de joventut.
En els darrers anys, els eixos de treball, objectius i accions desplegades des del Servei
han estat les definides pel Pla Local de Joventut de Sabadell 2017-2020, estructurat a
través de tres eixos principals d’actuació:
1) Acompanyament en el desenvolupament personal.
2) Territori.
3) Comunicació.
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Figura 1. Àmbit de Feminisme, Benestar Animal i Participació

Característiques estructurals de Joventut
Les característiques estructurals de Joventut ens permeten obtenir una visió general
dels recursos amb els quals es disposa des de l’àmbit local pel desplegament de les
polítiques de joventut. En els següents paràgrafs es farà un breu recull dels principals
elements estructurals dels quals actualment disposa el Servei.
Recursos infraestructurals
Els recursos infraestructurals fan referència, fonamentalment, als equipaments que
estan vinculats a Joventut. Hem considerat necessari també incorporar la unitat mòbil,
donada la seva rellevància a l’hora d’esdevenir un punt de referència descentralitzat de
l’Oficina Jove.
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Programa
Oficina Jove
Vallès
Occidental Sabadell

Xarxa
d’Espais
Joves i
d’Espais
Juvenils

Unitat mòbil

Equipament

Descripció

Vapor Codina (C. de
Blasco de Garay, 19.)

Servei de referència per als i
les joves de la ciutat i de la
comarca,
centrat
en
la
informació, l’assessorament i
l’orientació.

Centres Cívics:
-EJ Can Rull (C. Sant
Isidor, 51.)
-EJ Can Puiggener (Pl.
del Primer de Maig, 1.)
-EJ Creu de Barberà (Pl.
Castelao, 1)
-EJ Torre-Romeu (C. del
Francolí, 11)
-EJ Doctor Plans (C. del
Portal de la Floresta, 20)

Furgoneta equipada

Els espais joves són espais
socioeducatius i relacionals en
horari de tarda. Actualment els
espais joves de la ciutat són: 1)
EJ Can Rull 2) EJ Can
Puiggener 3) EJ Torre-Romeu
4) EJ Doctor Plans 5) EJ La
Creu de Barberà.
Es
tracta
d’espais
i
equipaments ubicats en barris
allunyats del centre de la ciutat,
sense alternativa d’oci i/o
espais de trobada i amb un alt
nombre
d’usuaris/es
en
situació de risc d’exclusió
social.
Malgrat no tractar-se d’un
equipament, la unitat mòbil
constitueix
una
de
les
principals
eines
de
descentralització territorial del
Servei.
Permet
el
desplegament de la informació
de i recursos de l’Oficina Jove
a punts diversos de la ciutat,
generalment
amb
alta
concentració de persones
joves.

A qui s’adreça
Joves d’entre 15
i 29 anys, amb
actuacions
també per a
joves d’entre 12 i
14 anys i d’entre
30 i 34.

Règim

Públic.

Joves de 12 a 18
anys.

Es tracta
d’espais situats
en equipaments
públics.

Joves d’entre 15
i 29 anys, amb
actuacions
també per a
joves d’entre 12 i
14 anys i d’entre
30 i 34.

Públic.

Recursos econòmics
Una dotació pressupostària adequada és fonamental pel desplegament òptim de les
polítiques de joventut, assegurant que aquestes ofereixin resposta adequada a les
necessitats de les persones joves de la ciutat. Per altra banda, considerem d’interès
incorporar les dades relacionades amb el pressupost en els darrers anys, ja que
aquestes ens permeten veure l’evolució, que pot determinar en bona mesura la
continuïtat de les polítiques de joventut.
Les xifres de la següent taula no contemplen el pressupost del Cap I (el sou de totes les
treballadores, ni la part proporcional de les professionals, que tot i tenir una dependència
estructural d’altres serveis, donen suport a Joventut -jurista, administració, comunicació,
etc.-).
Any
2019
2020
2021

Pressupost
326.357,98 €
373.866,46 €
371.409,21 €

Capítols
Cap II + CAP IV
Cap II + CAP IV
Cap II + CAP IV
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Evolució de les polítiques de joventut
Des de la reconstitució dels ajuntaments democràtics, l’any 1979, les polítiques de
joventut s’han anat modificant i adaptant a les necessitats i demandes dels i de les joves.
Durant els anys 80, les actuacions destinades a les persones joves es centraven en els
àmbits de l’associacionisme, la cultura, l’oci i l’esport. Amb el pas dels anys, els àmbits
d’actuació de les polítiques de joventut es diversificaren, englobant un ventall cada
vegada més ampli de temàtiques. Aquest procés cristal·litzà amb l’elaboració del primer
Pla Nacional de Joventut de Catalunya, l’any 2000, i es consolidà amb l’entrada en vigor
del segon Pla Nacional pel període 2010-2020. L’elaboració del nou Pla Nacional de
Joventut, previst per la dècada 2020-2030, es va veure temporalment ajornat pel context
de pandèmia. Per a tal d’establir una planificació provisional (que a més esdevingués
d’utilitat per a orientar les polítiques de joventut en la nova conjuntura), la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya va publicar el Pla d’Actuació de
Joventut 2021-COVID. En el moment d’elaborar l’actual document el procés d’elaboració
del nou PNJ ha estat reprès amb la previsió que sigui aprovat i publicat en el transcurs
de l’any 2021.
Pel que al desenvolupament de les polítiques de joventut a la ciutat de Sabadell, durant
la dècada dels 90, les polítiques adreçades a les persones joves es treballaren a través
de dos Programes interseccional de Joventut. Aquests primers documents donaren pas,
a partir de l’any 2003, als Plans Locals de Joventut, que comptaven amb una perspectiva
més integral de les polítiques de joventut i seguien els criteris del Pla Nacional.
Els principals documents estratègics de Joventut al llarg de les últimes dècades han
estat:
●

Programa Interseccional de Joventut 1991-1995: treballava sobre quatre
grans eixos 1) Habitatge 2) Treball 3) Informació Educació i 4) Valors Cívics. Tot
i això, també abordava altres qüestions com l’esport, la cultura, l’educació, etc.

●

Programa Integral de Joventut 1996-1999: durant el període de vigència
d’aquest programa s’inicià un procés de reorganització dels recursos del
programa per tal d’adaptar-los a les prioritats del moment. També es plantejà la
reestructuració del Servei d’Informació Jove, interconnectant-lo amb altres
serveis i institucions, com la Biblioteca Central, i descentralitzar el servei a punts
clau de la ciutat. El document es dividí en quatre grans objectius: 1) Objectius
encaminats a una ciutat dotada d’infraestructures i recursos per potenciar el ple
desenvolupament personal 2) Objectius encaminats a donar suport a la persona
en el seu desenvolupament individual 3) Objectius encaminats a una ciutat amb
ciutadans associats i participatius 4) Objectius encaminats a una ciutat amb
ciutadans cívics.

●

Pla Local de Joventut 2003-2007: el primer Pla Local de Joventut de Sabadell
va ser elaborat pel mandat 2003-2007, tot i que no va ser aprovat pel Ple
Municipal fins a l’any 2005. A més, a finals del mateix 2005, es va obrir un procés
participatiu destinat a ratificar el document i realitzar-hi aportacions. Pel que fa al
contingut i a les finalitats de les polítiques de joventut, aquestes es dividiren en
quatre grans objectius: 1) Facilitar l’emancipació de la gent jove 2) Potenciar la
participació juvenil 3) Fomentar la participació en el disseny i l’aplicació de les
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polítiques de joventut 4) Millorar la tasca informativa, donant a conèixer els
projectes desenvolupats per l’Ajuntament.
●

Pla Local de Joventut 2008-2012: aquest pla es fonamentà en la continuïtat i
ampliació de l’anterior, i es plantejà amb la finalitat de consolidar les actuacions
que ja es realitzaven i plantejar-ne de noves. Cal mencionar que aquest nou pla
establia dues línies d’actuació molt prioritàries: l’acompanyament en els
processos de transició i de la participació.

●

Pla Transversal de Joventut 2013-2016: amb una estructura molt diferent de
la dels seus predecessors, aquest pla transversal era una eina operativa que
recollia tots els programes i actuacions que les diverses regidories i serveis –un
total de 21- impulsaven en matèria de joventut. Aquest pla s’estructurava a través
de cinc eixos: 1) Informació, orientació i assessorament ciutadà 2) Equitat,
emancipació i cohesió social 3) Participació i coresponsabilitat amb la ciutat 4)
Sensibilització, comunicació i pedagogia i 5) Vincles, diversitat i convivència
ciutadana.

●

Pla Local de Joventut 2017-2020: durant el període 2017-2020 es va retornar
al plantejament i estructura del pla local, sempre des de la necessària
perspectiva transversal per a un desenvolupament integral de les polítiques de
joventut. En aquesta darrera etapa de la planificació de les polítiques de joventut
de Sabadell, els principals objectius han estat: 1) Oferir un servei d’orientació i
assessorament efectiu, per facilitar els processos de transició juvenil 2)
Promocionar polítiques de Joventut al territori a través del suport a
l’associacionisme i de la gestió dels equipaments i de la xarxa d’ Espais Joves
3) Consolidar una línia estratègica de comunicació fluida i efectiva entre Joventut
i la població jove de Sabadell.

El context de crisi sanitària derivat de la pandèmia de la Covid-19 ha propiciat també
una necessària adaptació de les actuacions que des de l’Ajuntament es realitzen en
matèria de joventut. En aquest sentit, és destacable el programa d’intervencions en medi
obert posteriors al període de confinament domiciliari, i dirigides a identificar espais i
pautes de consum de substàncies entre adolescents i joves. Unes intervencions que van
servir, no únicament per a la detecció de consums a l’espai públic, sinó també per a
l’anàlisi del comportament social i de les interaccions de les persones joves amb l’espai.

Les polítiques de joventut de Sabadell
Les polítiques de joventut de l’Ajuntament de Sabadell s’estructuren al voltant de tres
grans eixos: 1) Acompanyament en el desenvolupament personal 2) Territori 3)
Comunicació. Els diversos programes i actuacions que es realitzen actualment a la ciutat
estan vinculades de manera directa o indirecta a cada un d’aquests eixos.
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Oficina Jove. Servei de referència per a joves de la ciutat i
comarca
L’Oficina Jove és un servei d’informació, orientació, assessorament i acompanyament
d’abast comarcal que integra un conjunt de serveis d’informació i orientació i uns serveis
especialitzats d’assessorament en matèria de treball, salut, educació, habitatge i
mobilitat internacional per a les persones joves. És un dels elements estructurants de
les polítiques de joventut de la ciutat. Es tracta doncs d’un punt de referència per les
persones joves de Sabadell i de la comarca.
Des de l’Oficina Jove es realitzen actuacions enfocades al foment de l’autonomia dels i
de les joves (assessories sobre àmbits diversos, càpsules informatives, accions de
sensibilització, publicacions etc).

Assessories
Les assessories constitueixen un servei permanent destinat a orientar, oferir
acompanyament i informació a les persones joves relacionada amb temàtiques
específiques que poden contribuir al desplegament d’una vida autònoma. Durant l’any
2020, es van oferir serveis d’assessories de Mobilitat internacional, Acompanyament
emocional, Educació i formació, Associacionisme, Ocupació, Punt Lila Jove i
Drogues i addicció a pantalles.
Cal mencionar diversos aspectes vinculats a les assessories realitzades durant l’any
2020. En primer lloc, és necessari destacar que el servei d’assessories no va ser
interromput a causa de la crisi sanitària de la Covid-19. En alguns casos, com el de
l’assessoria de mobilitat internacional, es va produir una disminució notable de l’activitat
degut a les restriccions en la mobilitat. Per contra, altres assessories van ser reforçades,
com la d’acompanyament emocional, per la qual es va contractar una psicòloga externa,
amb l’objectiu d’oferir un suport adequat a les persones joves en el context de pandèmia
i confinament.
Durant el 2020 es va produir també un necessari canvi en la metodologia de les
assessories, potenciant-se les actuacions telemàtiques, però també garantint el suport
presencial –amb les mesures higièniques pertinents- en la mesura que les restriccions
així ho permetien.
Les assessories són liderades per Joventut, si bé en alguns casos es compta amb el
suport d’altres agents en la seva gestió i desenvolupament. És el cas de l’assessoria de
mobilitat internacional, gestionada per una empresa externa, i el de la de drogues i
addicció a pantalles, conduïda per un professional del Servei de Salut. De la mateixa
manera, l’any 2020 es va iniciar una assessoria de Punt Lila per poder informar i
assessorar sobre temes referents a la violència masclista i lgtbifòbia.
Taula 1. Total d’assessories realitzades i usuaris/es

2019

2020
Total asses.
realitzades

Total usos

Total usos

Mobilitat

14

22

Educació
Associacionisme

86
16

117
24

29
122
11
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Educació
emocional
Referents
d'Ocupació
juvenil
Drogues i
pantalles
Punt Lila i LGTBI
TOTAL

37

56

13

440

440

671

16

16

6

2
611

2
677

852

Si tenim en compte les dades mostrades a la taula anterior, s’observa que un total de
677 joves van fer ús d’alguna de les diverses assessories que es van oferir. Es tracta
d’una xifra inferior a la de l’any anterior, ja que al 2019 el nombre d’usuaris va assolir els
852, fet que segurament és atribuïble, en bona mesura, al context de pandèmia.
L’assessoria que va comptar amb una major concurrència és la d’ocupació juvenil, fet
que mostra l’èxit del projecte de Referents d’ocupació juvenil iniciat el 2019, i que també
esdevingué l’assessoria amb més usuaris d’aquell any. El programa té l’objectiu de
facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al
sistema laboral i/o ocupacional.
A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb
persones joves, s'ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques
personals i/o socials de cada jove, mitjançant la constitució d’unes unitats
especialitzades en el territori.
Per la seva banda, l’assessoria vinculada a qüestions formatives i educatives genera
també un important interès entre les persones joves, fet que ens suggereix la necessitat
de seguir consolidant aquelles actuacions relacionades amb el futur acadèmic i laboral
de les persones joves.

Càpsules informatives
Les càpsules informatives són xerrades mensuals i de petit format (presencials a l’
Oficina Jove i/o telemàtiques). La temàtica que tracten neix de demandes concretes
dels i les joves amb l’objectiu de donar informació sobre matèries diverses del seu
interès, per resoldre dubtes, prevenir, aclarir conceptes.
Durant l’any 2020, les càpsules formatives s’han dut a terme de manera telemàtica,
elaborant microcàpsules de petita durada que van ser penjades a les xarxes socials de
la regidoria, així com connexions en directe per a donar a conèixer diferents
informacions i recursos adreçats a les persones joves.
A la Taula 2 hem recollit les temàtiques, el nombre de càpsules telemàtiques que es van
fer relacionades amb cada una d’elles, i les visualitzacions. S’observa que es van donar
un total de 3726 visualitzacions, moltes de les quals vinculades als continguts
relacionats amb educació (876), sexualitat (839) i temàtiques diverses (764). Les xifres
mostren un important creixement amb relació a l’any 2019, en el qual les assessories
(presencials en aquest cas) van comptar amb un total de 249 usos. Es pot concloure,
per tant, que els canals virtuals poden ser una molt bona eina per a fer difusió d’aquests
continguts, tenint en compte que les xifres del 2020 també són fruit d’un context molt
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específic (el confinament, per exemple, va suposar un ús més intensiu de les xarxes
socials i de les TIC en general).
Taula 2. Total de càpsules formatives realitzades i visualitzacions

2019

2020
Total càpsules
telemàtiques
Mobilitat
Cooperació i DDHH
Educació
Laboral
Drogues
Sexualitat

Total usos
(visualitzacions)

3
9
10
2
1
4

296
203
876
251
110
839

Bullying

1

169

Temàtica diversa

6

764

Associacionisme
TOTAL

2
38

218
3726

Total usos
69
70
101
9 (habitatge -3- i
cooperatives -6-)
249

Publicacions
Les publicacions són una eina de descentralització i difusió de la informació. Cada any
aquestes publicacions s’actualitzen i es valora quina mena de publicacions cal fer,
d’acord amb les necessitats i els interessos dels i de les joves. Durant l’any 2020 es van
publicar els següents recursos:
-

-

Reedició de les targetes de la campanya de Sexualitat i Afectivitat.
Targeta de la campanya d’imatge corporal.
Reedició de postals de difusió sobre el Servei, que ofereixen les Referents
d’ocupació juvenil.
17 info exprés, publicacions breus amb informació precisa i sintetitzada sobre
temàtiques d’interès.
Infografies diverses sobre accions i recomanacions durant el període d’estat
d’alarma.
Actualització de la publicació de mobilitat internacional.
Cartells pels centres educatius de difusió de la nova assessoria de Punt Lila
Jove.
Pancartes per a donar a conèixer les activitats esportives gestionades des de
l’Oficina Jove a pistes de dos barris de la ciutat.
2 roll-ups amb informació de l’Oficina Jove i de recursos de prevenció sobre
violències masclistes a través de QR per tal de facilitar informació quan les
mesures Covid-19 no permetien repartir material físic.
Actualització de tots els continguts de la web de joventut.

Unitat mòbil
El servei de joventut disposa d’una furgoneta customitzada (la unitat mòbil) que esdevé
una important eina de descentralització dels recursos que s’ofereixen des de l’Oficina
Jove. A través de la unitat mòbil és possible arribar a alguns dels punts i espais on es
troben i reuneixen les persones joves (places, universitats, instituts, llocs d’oci, etc.).
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L’ús d’aquest recurs es va veure també condicionat durant el 2020 per la situació de
pandèmia, podent-se només realitzar tres actuacions amb la unitat mòbil: a la carrera
Jove Zombie SBD i a la presentació del calendari institucional 2021.

Oficina Jove a l’institut
L’Oficina Jove a l’institut és un programa destinat a la descentralització dels recursos de
l’Oficina jove. En aquest cas, l’actuació està centrada en els instituts de la ciutat. L’any
2020, aquest servei comptava amb presència als 16 instituts públics de Sabadell, així
com en 17 concertats.
La tasca de l’Oficina Jove a l’institut es realitza a través de metodologies diferents:
dinamització a l’aula, al pati i a la pròpia Oficina Jove sobre temàtiques com les drogues,
sexualitat, violència de gènere, bullying, etc.
Cal destacar alguns elements sobre el funcionament de l’Oficina Jove a l’institut. Per
una banda, que aquesta no és només un recurs de derivació als recursos que
s’ofereixen des de l’Oficina Jove, si no que desplega una tasca pròpia d’acompanyament
i foment de l’autonomia, de manera directa i adequada a les franges d’edat a les quals
es vol dirigir.
Per altra banda, per a l’èxit d’aquest programa és fonamental l’equip professional que hi
és assignat (una parella educativa). Per altra banda, l’augment dels centres educatius
en els quals es desenvolupa aquest servei genera la necessitat, no només de consolidar
els dos professionals ja existents, sinó d’incorporar un nou educador/a a l’equip per a
garantir una atenció òptima a tots els centres. En aquest sentit, el 2020 es va licitar una
borsa de monitors per atendre a aquest increment de la demanda per part dels centres
de secundària.
De la mateixa manera que amb altres serveis i recursos, part de l’activitat de l’Oficina
Jove a l’institut s’ha vist modificada o suspesa. Concretament, durant el 2n i 3r trimestre
del curs 2019/2020 les intervencions presencials van ser anul·lades a causa de l’estat
d’alarma. Amb l’inici del curs 2020-2021 es va tornar a oferir campanyes a tots els
cursos, adaptant la metodologia als requeriments de prevenció sanitària. Actuacions
com el passa classes d’inici de curs (en el qual s’informa sobre els tallers, serveis i
recursos de l’Oficina Jove) s’ha realitzat telemàticament. De la mateixa manera, s’ha
elaborat un format presencial i un de telemàtic per a les diverses campanyes, amb
l’objectiu de flexibilitzar-les i adaptar-les a les demandes dels centres i a les mesures de
prevenció.
Les xifres de la Taula 3 mostren que, malgrat l’impacte de la pandèmia, durant el 2020
es van realitzar un total de 195 intervencions relacionades amb 7 temàtiques diverses.
La major proporció d’aquestes accions corresponien a temàtiques relacionades amb el
bullying (60), així com amb la sexualitat i afectivitat (53). En el conjunt de les
intervencions hi ha participat un total de 5.138 joves. Si ens fixem en les xifres de l’any
anterior, veiem que els participants totals a les campanyes van ser 6.018 joves, amb la
qual cosa es pot afirmar que durant el 2020, gràcies a la ràpida adaptació dels recursos
al context de pandèmia, es va poder mantenir bona part de l’activitat i de l’efectivitat de
les campanyes de l’Oficina Jove a l’institut.
De nou, en aquest cas podem observar el desenvolupament de metodologies noves (per
exemple la creació de recursos virtuals o la realització de formacions o passa classes
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telemàtiques) que poden ser incorporats com a metodologies habituals, compaginantse amb l’actuació presencial, de cara anys posteriors.
Taula 3. Campanyes realitzades en el marc de l’Oficina Jove als instituts

Campanyes
Bullying
Drogues
Imatge corporal
Orientació
educativa
Sexualitat i
afectivitat
Violència masclista
Serveis comunitaris
Dinamització pati
TOTAL

2020
Nº
intervencions

Nº
centres

Nº
usos

17
4
11

60
7
44

1236
305
928

5

11

214

15
0
1
12
-

53
0
1
19
195

1208
0
14
1233
5138

2019
Nº
intervencions
65
33
19

Nº
usos
1222
1177
397

37

751

35

1436

25

1035
2243
8261

40
254

Servei comunitari
També durant l’any 2020 es va impulsar per primera vegada el projecte Fem Pati!,
organitzat des de l’Oficina Jove als instituts, dins del projecte Serveis comunitaris als
centres de secundària.
El Servei comunitari és una acció educativa per desenvolupar la competència social i
ciutadana, que té com a facilitat garantir que l’alumnat, al llarg de la seva trajectòria
escolar, experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic.
De manera específica, a través del projecte Fem Pati! es cerca el foment de la
participació de les persones joves a través de dinàmiques d’acció comunitària, que es
realitzen durant l’hora d’esbarjo.
Cal destacar que el projecte es troba en període de creixement, ja que durant el curs
2019-2020 únicament un centre el va sol·licitar, i finalment no va poder ser executat a
causa de les restriccions de prevenció de la pandèmia. En el curs 2020-2021 el van
sol·licitar 5 centres.

Xarxa d’Espais Joves
Sens dubte, un altre dels pilars de les polítiques de joventut de Sabadell és la Xarxa
d’Espais Joves. Aquests són espais socioeducatius i relacionals adreçats a joves de 12
a 18 anys. Des dels Espais Joves es genera una oferta d’activitats, tallers i un espai de
trobada entre setmana i en horari de tarda.
Per altra banda, la Xarxa es desplega amb l’objectiu de generar espais de referència
per a joves que viuen a barris allunyats del centre, i que per tant compten amb més
dificultats per a accedir a l’oferta d’oci o a espais de trobada. Actualment són cinc els
Espais Joves existents a la ciutat: EJ Can Rull, EJ Can Puiggener, EJ Torre-Romeu, EJ
Doctor Plans i EJ La Creu de Barberà.
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En aquest cas, cal mencionar també l’esforç d’adequació de l’activitat a les restriccions
sanitàries, mantenint-se activitats telemàtiques com poden ser les consultes, la
intervenció amb joves o el seguiment amb les famílies durant el període de confinament
domiciliari.
Cal destacar que al 2020, degut a la situació d’excepcionalitat ocasionada per la
pandèmia on molts/es joves no poden viatjar al país d’origen, l’increment del fracàs
acadèmic i la reducció de les propostes d’oci, es va impulsar l’obertura del servei durant
el mes d’agost. Fruit de la bona valoració del servei tant per part dels/ les i joves així
com per part de professionals aquesta actuació es continuarà fent els propers dos anys.
Es percep un important impacte de la pandèmia en el nombre d’usos de la Xarxa
d’Espais Joves, que ha passat de registrar 47.601 usos l’any 2019 als 17.249 del 2020,
fet que reafirma la presencialitat com a element fonamental de la xarxa, en aquest cas
difícilment substituïbles per actuacions de caràcter telemàtic. Amb tot, la gran afluència
d’usos, fins i tot en el context de pandèmia, mostra la necessitat i importància del
projecte.
Taula 4. Accions i usos de la Xarxa d’Espais Joves, 2020

Acció

Nº total usos anual activitats
presencials

Nº total usos activitats conjuntes
Nº total usos accions telemàtiques
genèriques

Nº total usos activitats telemàtiques
específiques

Nº total usos activitats Espais Joves
agost
Sumatori total usuaris/es Espais
Joves

Activitats

Total usos

Can Puiggener
La Creu de Barberà
Torre Romeu
Can Rull

2118
2652
1981
1897

Doctor Plans
Jove Zombie Sbd
Quiz 28 juny
Vídeo 5N
Excursió Salting
Total publicacions xarxes
Total visualitzacions
contingut xarxes
Consultes escolars

1806
120
150
741
100
3046
283405
686

Altres consultes
Intervenció amb joves
Coordinació agents
Seguiment famílies
Can Puiggener
La Creu de Barberà

1355
3184
975
1434
418
1004

Torre Romeu
Can Rull
Doctor Plans
La Creu de Barberà
Torre Romeu
Can Rull

534
613
780
140
304
349

Doctor Plans

250

-

-

Total

5155

1111

-

7634

3349
17249
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Taula 5. Accions i usos de la Xarxa d’Espais Joves, 2019

Can Puiggener

Nº usos anuals Espais
Joves

Nº usos activitats
conjuntes Espais
Joves

5634

La Creu de Barberà

13170

Torre Romeu

11348

Can Rull

9162

Doctor Plans

7847

Activitat final de curs

78

Gimcana geocaching

72

Activitats DDHH
Room scape
voluntariat

60

Assaig obert Estruch

47161

190
40

440

Suport a l’associacionisme
El suport i foment de l’associacionisme esdevé fonamental per reforçar tant a les entitats
juvenils (estiguin o no constituïdes formalment) així com els seus espais de participació
i les activitats que realitzen.
Durant el 2020, des de Joventut s’han desenvolupat les actuacions següents:
-

Línia de subvencions per activitats juvenils.

-

Accions de suport i acompanyament a entitats en la realització de les seves
accions/activitats (sol·licitud de material logístic, difusió de les activitats, etc.)

-

Mitjançant l’assessoria d’associacionisme s’ofereix suport específic en matèria de
constitució d’entitats, formació específica etc.
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Programes transversals
A banda de les actuacions liderades de manera exclusiva des de Joventut, la necessitat
de desplegar una acció transversal implica la col·laboració amb altres serveis, sigui per
desplegar conjuntament actuacions liderades pel servei, o per a col·laborar amb
actuacions liderades per altres serveis, però que tenen una important incidència entre
les persones joves de Sabadell.
Els principals programes transversals desplegats durant l’any 2020 es descriuen a
continuació:
- Consum del substàncies i espai públic: tenint en compte la declaració de
l’estat d’alarma, la situació de desconfinament i els nous hàbits de consum i ús
de l’ espai públic, es va adaptar el projecte de prevenció de consums que es
portava a terme, tradicionalment, durant la festa major. Una parella educativa
itinerant va realitzar un estudi i detecció de consum d’alcohol i altres drogues així
com accions per reduir els riscos associats en diferents punts de la ciutat, en
horaris diversos i dies de la setmana (per tal de tenir una diagnosis el més àmplia
possible).
- Projecte de dinamització de pistes esportives: l’objectiu del projecte és la és
la d’oferir un espai socioeducatiu lúdic i dinamitzat per la promoció d’hàbits
saludables a través de la dinamització esportiva. El projecte, que es va iniciar
l’últim trimestre del 2020 a les pistes ubicades al barri de Merinals (pista vermella)
i Can Puiggener, es porta a terme 3 tardes la setmana.
- Treball conjunt amb la secció de Feminismes i LGTBI: durant el 2020 es va
enfortir el treball conjunt entre ambdues seccions. S’ha establert un circuit de
derivació amb el servei de la psicòloga infantil i juvenil del SIAD (Servei
Informació i d’Atenció a la Dona) a l’Oficina Jove. S’ha treballat també en el
calendari institucional del 2021 (Dones i adolescència).
S’ha dissenyat un nou projecte adreçat als instituts i entitats de Sabadell
anomenat “Agents Liles”.
- Mapa de recursos en matèria de formació i treball: conjuntament entre els
serveis d’Educació, Promoció Econòmica i Joventut s’inicia el treball per elaborar
un mapa dels recursos de la ciutat en matèria de formació i treball.
- Adolescents migrats sense referent familiar: conjuntament amb Acció
Social, es va dur a terme un seguiment i coordinació amb les entitats que
gestionen el servei de primera acollida per a adolescents migrats a la ciutat.
Actualment es continuen treballant conjuntament en aquesta línia.
- Treball conjunta amb Intervenció comunitària: es participa a Xarxa de
professionals del barri de Torre Romeu, Can Puiggener i Zona Nord així com als
espais de coordinació de la zona Sud. Des de la mateixa, es treballa per
planificar conjuntament actuacions i projectes que millorin la vida del barri.
- Programa Joves en acció, despertant sensibilitats: fa més de 5 anys que el
programa es porta a terme conjuntament amb Cooperació Internacional, adreçat
als centres educatius de Sabadell. Durant el 2020 es va poder desenvolupar però
adaptant el seu contingut i metodologia de treball a la crisis generada per la
pandèmia en referència als Drets Humans.
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Comunicació
El tercer eix marcat pel Pla local de Joventut 2017-2020 és el de treballar per millorar
els canals de comunicació. La comunicació ja era, per tant, un dels elements destacats
de l’anterior Pla Local de Joventut, fet que s’ha consolidat durant el període de
pandèmia, on la creació de canals àgils i eficients de comunicació amb les persones
joves (i amb altres agents) ha esdevingut més imprescindible que mai.
Durant l’any 2020, s’han adaptat els canals de comunicació. Les actuacions realitzades
han estat:
-

Xarxes socials: potenciar l’ús de xarxes socials donades el ventall de comunicació,
difusió i consulta que ofereix, especialment WhatsApp, Instagram a través de:
o Realització de connexions periòdiques a través de directes per parlar i
resoldre dubtes sobre temàtiques d’interès juvenil.
o Elaboració d’infografies, vídeos de continguts i tutorials de curta durada
sobre temàtiques d’interès juvenil diversos per penjar a xarxes socials (canal
Youtube, Instagram) com tramitació de beques, estudis, administració
electrònica etc.

-

Pàgina web:
o Actualització setmanal de tots els continguts de la web .
o Donar continuïtat a l’edició digital de l’agenda jove mensual.

-

Edició de materials informatius, didàctics i/o de difusió:
o Edició de nous materials informatius adaptant i actualitzant continguts a les
demandes dels i les joves (apunts de, Infoexpress etc).
o Revisió i edició de nous materials vinculats a les campanyes i assessories
especialitzades que ofereix l’ Oficina Jove (Rollups, postals etc)
o Impressió de materials de difusió i merchandaising diversos (xapes,
bolígrafs, bosses de tela etc).
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5. Conclusions de la diagnosi
Fins aquí hem realitzat un recull de dades quantitatives i qualitatives que ens ha permès
obtenir una visió general de les diverses realitats juvenils de la ciutat de Sabadell, i
sobretot de les principals necessitats i problemàtiques de les persones joves. Tenint
en compte aquesta informació, considerem important destacar un seguit d’elements.
El primer d’aquests aspectes és el desenvolupament de diverses actuacions i
programes descentralitzats i que tenen una especial incidència als barris de la ciutat i
als centres educatius. En aquest sentit, dos exemples d’aquesta realitat són els Espais
Jove de la ciutat i el programa Oficina Jove a l’Institut. Aquests programes duen a terme
una molt bona tasca als barris i centres on hi tenen presència, si bé cal treballar per a
consolidar-los, ampliar-los i adequar-los a les necessitats específiques del territori on
desenvolupen la seva tasca.
Per tal de garantir una atenció íntegra de les necessitats de les persones joves, cal que
els diversos serveis municipals incorporin la perspectiva juvenil a l’hora de desenvolupar
les seves actuacions. Cal dir que, en el cas de Sabadell, existeix una tradició de treball
transversal, que es posa de manifest en el contacte regular entre la secció de Joventut
i altres serveis i àrees que treballen àmbits vinculats a la realitat de les persones joves.
Tot i això, és necessari seguir treballant en aquesta direcció i fer més àgil i eficient aquest
treball integral.
Arran de la crisi sanitària, econòmica i social desencadenada per la Covid-19, dins del
col·lectiu jove de la ciutat, s’han vist incrementades les problemàtiques relacionades
amb la salut mental i emocional. Per pal·liar aquests efectes negatius en el benestar de
la població jove, cal dedicar esforços de forma transversal entre diferents serveis
coordinadament amb Joventut, focalitzant les actuacions en matèria d’ocupació i
habitatge, entre altres àmbits.
Es perceben algunes dificultats comunicatives i de traspàs eficient de la informació entre
l’administració i les persones joves, com així ha assenyalat els resultats de l’enquesta
mostral realitzada, que reflectia el desconeixement de molts joves dels serveis i recursos
existents. Existeixen més dificultats per tal d’arribar a aquells joves que no participen o
els joves de major edat. Des de Joventut es realitza una activitat comunicativa intensa,
però en alguns casos encara no s’ha trobat la via més efectiva per tal d’arribar a la
població jove. És per aquest motiu que moltes persones joves no coneixen els recursos
que ofereix l’Ajuntament de Sabadell, amb la qual cosa no hi poden accedir. És
necessari doncs treballar de manera específica l’àmbit de la comunicació amb els i les
joves.
Tenint en compte les principals conclusions extretes de la diagnosi, s’han desenvolupat
un seguit de propostes encarades a estructurar la fase del disseny d’aquest nou Pla
Local de Joventut. A continuació presentem aquests plantejaments, distribuïts al llarg
dels tres grans eixos que s’han treballat al llarg de la diagnosi i que es desenvoluparan
amb profunditat durant el disseny: Acompanyament en el desenvolupament personal,
Territori i Comunicació.
En l’àmbit de l’acompanyament en el desenvolupament personal:
Consolidar l’Oficina Jove com a espai de consulta i assessorament de referència
per a les persones joves de Sabadell, i fer arribar a tots els centres educatius el
programa d’Oficina Jove a l’institut.
●
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Fomentar una tasca d’orientació i assessorament, centrada sobretot en els
àmbits de la formació i l’ocupació. Es recomana consolidar les actuacions que
aposten per un acompanyament personalitzat, tenint en compte les diferents realitats
que hi ha entre els i les joves dels diferents barris, centrant-se en els interessos i les
necessitats de les persones usuàries.
●

Treballar de manera específica en aquells barris on problemes com l’atur juvenil
o l’abandonament escolar són més elevats. Desenvolupar programes específics per
tal de millorar l’ocupabilitat dels i de les joves dels barris o per fomentar la seva
reincorporació als estudis.
●

Intervenir en l’àmbit de la salut mental i emocional, donant recursos i eines, fent
èmfasi en l’emancipació dels i les joves cap a la vida adulta, millorant àmbits com
els de l’ocupació juvenil o l’accés a l’habitatge.
●

En l’àmbit de territori:
Facilitar l’accés de les persones joves a espais on puguin desenvolupar les seves
activitats o puguin ser utilitzats per entitats juvenils. Consolidar la tasca
d’acompanyament i assessorament a les entitats i grups de joves.
●

Fomentar el desenvolupament d’activitats d’oci juvenil als barris, fomentant
l’autoorganització d’aquestes iniciatives per part de les mateixes persones joves.
●

●

Potenciar els espais de participació, deliberació i presa de decisions dins del
segment més jove de la població, per apropar als joves que no formen part del teixit
associatiu de la ciutat a les entitats i espais de participació.
●

Potenciar el treball de xarxes comunitàries i professionals, com a mecanisme per
abordar les desigualtats territorials que afecten la població jove de la ciutat.
●

Diversificar les activitats i actuacions, segons les necessitats dels diferents perfils
de joves i grups d’edat. Generant una cultura atractiva i accessible per a totes les
persones joves, fomentant nous formats culturals.
Difondre l’assessoria del Punt Lila Jove i dels diferents programes de l’àmbit dels
feminismes i les diversitats per eradicar les violències de gènere i orientació sexual
existents.
●

En l’àmbit de la comunicació:
Millorar els canals de comunicació entre l’administració i les persones joves,
perquè arribin amb més facilitat les actuacions i serveis que s’ofereixen en matèria
de joventut.
●

●

Millorar la comunicació entre els diferents serveis que treballen de forma
transversal en l’àmbit de la joventut, per augmentar la coordinació i repercutir en una
millora dels serveis i actuacions destinades a joventut.
Com s’ha mencionat, aquests punts són propostes orientatives que s’han desenvolupat
tenint en compte les dades recollides durant la diagnosi. Configuren, per tant, unes
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pautes a través de les quals procurarem enfocar la següent fase del Pla Local de
Joventut: el disseny. Cal mencionar a més que aquestes recomanacions han estat
desenvolupades tenint en compte els recursos disponibles en matèria de joventut i les
competències de la secció de Joventut.
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EL DISSENY DEL PLA
LOCAL DE JOVENTUT
La diagnosi ens ha permès conèixer quines són les necessitats dels i les joves de
Sabadell, així com quines són les actuacions que s’estan duent a terme per tal de donarlos-hi resposta. Procés que ha configurat un marc de referència pel disseny de les
estratègies que han de donar resposta a les principals necessitats dels i les joves del
municipi.
La fase del disseny, per tant, és la que defineix com seran, quins àmbits i valors
treballaran, i com s’implementaran les polítiques de joventut al llarg dels pròxims anys.
Com a punt de partida del disseny establim tres eixos estratègics d’actuació respecte a
la realitat juvenil del municipi.

✔
✔
✔

Acompanyament
Territori
Comunicació

Les accions que integren aquests eixos i que descriurem al llarg del disseny, deriven del
treball analític que s’ha desenvolupat fins a arribar a aquest punt, però també es vinculen
a altres aspectes de la realitat dels i les joves de Sabadell que s’integren dins el marc
estratègic de les polítiques de Joventut. Aquests tres eixos es corresponen amb les
àrees temàtiques on es situa el nucli de les necessitats actuals dels i les joves en
coherència amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, el Pla d’Actuació de
Joventut 2021-COVID i amb el Pla d’Actuació Territorial de Polítiques de Joventut 2016.
Aquesta planificació estratègica no és aliena als efectes de la conjuntura econòmica en
els pressupostos de les administracions públiques i, per tant, a més de tenir molt en
compte quines són les competències municipals en segons quins àmbits, també s’han
tingut molt en compte els recursos disponibles per tal de dissenyar un pla realista.
En tot el disseny s’ha tingut en compte la conjuntura derivada de la crisi de la Covid-19,
que sense dubte ha tingut un gran impacte sobre les persones joves, afectant sobretot
als àmbits socioeconòmics, com també ha tingut un important impacte al desplegament
de les polítiques de joventut.
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1. Estructura i metodologia del disseny
Durant la fase del disseny, ha estat plantejat com es desenvoluparan les polítiques de
joventut al llarg del període de vigència d’aquest Pla Local de Joventut. Al llarg del
disseny, definirem les tres línies estratègiques que configuraran el pla, i que parteixen
dels eixos d’actuació prioritària que s’han definit i que recullen i materialitzen la Missió,
Visió i Valors de Joventut, elements que descriurem a continuació.
Una vegada descrites aquestes línies estratègiques, i prenent com a referències les
necessitats recollides durant la diagnosi, així com els criteris tècnics i disposició de
recursos i competències de la secció, s’han definit els projectes i les actuacions que
configuraran les polítiques de joventut. En aquest aspecte, han estat fonamentals les
aportacions i propostes recollides en el procés participatiu, i que han contribuït a
configurar aquestes actuacions.
Per acabar, a través de la sistematització del Pla s’han descrit un seguit d’elements
d’anàlisi global que ens permet obtenir una visió general del funcionament del document
i poder-ne realitzar l’avaluació.

Com hem mencionat, tant el treball conjunt de l’equip professional de Joventut com les
aportacions recollides al llarg del procés participatiu, han esdevingut elements
fonamentals a l’hora de configurar el disseny d’aquest Pla.
Cal mencionar, a més, que al llarg de les sessions participatives de la diagnosi també
es pogueren recollir propostes d’actuació i de millora.
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2. Missió, visió i valors de Joventut
Les línies estratègiques i que estructuren el disseny del Pla Local de Joventut parteixen
de la definició dels objectius, les característiques i les tasques de la secció de Joventut
de Sabadell. Aquests elements conceptuals s’organitzen a través de la Missió, la Visió i
els Valors que presenta la secció, i que esdevenen els plantejaments rectors de la seva
actuació. Els tres elements esdevenen imprescindibles a l’hora d’obrir un espai de
reflexió sobre quines són –o han de ser– les característiques i els objectius que
defineixen la tasca de Joventut del municipi. Aquesta tasca ens ha d’ajudar a
comprendre quina és l’essència del servei i cap a on s’ha d’enfocar l’activitat d’aquest.
Cal mencionar que la definició de la Missió, Visió i Valors s’ha dut a terme a partir de
les aportacions realitzades pels professionals de Joventut durant la sessió de
plantejament, així com de l’anàlisi de les actuacions i dels principis que impulsen
l’actuació de Joventut.

La Missió de Joventut
Joventut treballa perquè les persones joves de Sabadell puguin desenvolupar els seus
projectes vitals esdevenint ciutadans i ciutadanes de ple dret, oferint uns recursos i
serveis de proximitat i un acompanyament al llarg de la seva trajectòria vital a on els i
les joves esdevinguin protagonistes a través de la seva implicació social i de la seva
participació.
De la mateixa manera, Joventut és l’encarregat de traslladar la perspectiva jove als
altres serveis del municipals, amb l’objectiu de fomentar que aquests desenvolupin i
consolidin actuacions específiques per a la població jove.

La Visió de Joventut
Joventut s’ha de consolidar com un servei de referència per a la població jove de
Sabadell, així com per a la resta d’agents vinculats al desenvolupament i aplicació
d’actuacions per a joves.
Joventut ha de desenvolupar accions que siguin percebudes com a útils per a les
persones joves. Aquestes hauran d’ esdevenir agents actius i protagonistes del seu
procés d’autonomia. S’han d’abordar les necessitats de manera integral, tenint en
compte els diferents perfils i edats d’aquest sector de la població.

Els Valors de Joventut
Són diversos els valors que es poden associar al plantejament i actuació de Joventut.
Alguns dels valors que es destaquen de manera més recorrent són els de la igualtat, la
transparència, la participació, la cooperació, la coherència, i la universalitat.
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La transversalitat dins de l’administració pública, i en aquest cas en les polítiques de
joventut, s'entén com una opció organitzativa orientada a introduir objectius compartits
pel conjunt de l’organització, que van més enllà dels assignats a cada servei, i que
afecten directament a les persones joves.
La participació garantint espais de diàleg i treball entre joves i amb la pròpia població
jove. Han d’existir espais entre iguals (només joves), però també sectorials i
intergeneracionals, que permetin arribar a tota aquesta població, afavorint el seu
apoderament i rol actiu dins la societat en la qual conviuen.
És imprescindible vetllar per la perspectiva de la diversitat i la interseccionalitat
(diversitat cultural, diversitat de creences, diversitat identitat sexual, diversitat
generacional, diversitat funcional etc) per tal de garantir les mateixes oportunitats i
avançar cap a un model que aposti per la cohesió social.
En termes de perspectiva de gènere, és necessari integrar l’enfocament de gènere
dins les polítiques destinades a joventut, per millorar la sensibilització en matèria
d’igualtat de gènere i de prevenció de totes les violències que engloben als feminismes
i les diversitats.
Cal potenciar la transparència dins les actuacions referents a joventut perquè els joves
puguin avaluar-ne la gestió, així com facilitar espais de participació perquè les persones
joves puguin ser els actors principals en la implementació de les noves polítiques
públiques.

3. Línies estratègiques del disseny
Partint dels criteris que acabem de definir, i tenint en compte la informació recollida al
llarg de la diagnosi del Pla, hem desenvolupat tres grans línies estratègiques, que
parteixen dels tres eixos d’actuació prioritària d’aquest disseny: acompanyament,
territori i comunicació. Cada una de les línies estratègiques que hem definit en aquest
apartat compte amb uns objectius específics, que es treballaran a través de programes
formats per actuacions concretes, com veurem al llarg de l’apartat 2.5.
En tot aquest procés, a l’hora de definir les línies estratègiques, s’han tingut en compte
les aportacions recollides al llarg del procés participatiu, de tal manera que tant a través
de la descripció de les línies com a la definició dels objectius s’hi ha incorporat, sempre
que ha estat possible, criteris recollits al llarg dels grups de debat realitzats i de les
enquestes.
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Eix 1. Acompanyament
Línia estratègica
Oferir a les persones joves de Sabadell i comarca un servei d’orientació i assessorament
que esdevingui efectiu a l’hora de facilitar l’acompanyament en el seu desenvolupament
personal.
És necessari fer especial èmfasi en la gestió emocional donades les problemàtiques que
s’han agreujat arran de la pandèmia.

Objectius
1) Orientar, empoderar i acompanyar la persona jove al llarg de tot el seu procés
educatiu i d’incorporació al món laboral tenint en compte els diversos perfils i necessitats
de les persones joves.
2) Esdevenir un observatori de les necessitats dels i les joves per tal de crear noves
assessories que puguin donar resposta a les seves demandes i complementar així les
ja existents (Acompanyament Emocional, Educació i Formació, Laboral, Punt Lila,
Associacionisme, Drogues i Addicció Pantalles i Mobilitat Internacional).
3) Reforçar i impulsar els programes de gestió emocional per tal de vetllar pel benestar
psicològic del col·lectiu jove.
4) Foment del treball transversal i desenvolupament d’un protocol de derivacions efectiu,
que impliqui a altres àrees i serveis de l’Ajuntament en les actuacions d’orientació i
assessorament.
5) Millorar la incidència dels recursos d’acompanyament entre els sectors de la població
juvenil en els processos de transició cap a la vida adulta amb èxit i fomentar l’Oficina
Jove com a espai de referència en aquest àmbit.

Eix 2. Territori
Línia estratègica
Descentralitzar els recursos existents i fomentar el paper de la persona jove com a actor
social actiu a Sabadell. A través d’aquesta línia es treballarà per acostar els recursos
municipals a aquelles persones joves més allunyades de l’administració, així com
consolidar i ampliar la participació d’aquests col·lectius.

Objectius
1) Reforçar la difusió de les activitats culturals locals i espais de proximitat impulsades
per i per a joves a fi que garanteixin l’accés al consum i a la producció cultural, amb
lògica comunitària.
2) Promoure el contacte i els espais de trobada i intercanvi tant amb entitats com amb
col·lectius i moviments juvenils.
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3) Impulsar i difondre accions i activitats així com el treball en una nova línia de
subvencions per promoure la cultura urbana de manera descentralitzades
4) Treballar en una nova línia de subvencions per potenciar les activitats en matèria de
cultura urbana.
5) Millorar la sensibilització en matèria d’igualtat de gènere i de prevenció de les
violències masclistes i lgtbifòbiques entre les persones joves.
6) Impulsar la continuïtat en la trajectòria participativa de les persones joves, amb una
millora de la coordinació territorial i del suport a l’associacionisme.

Eix 3. Comunicació
Línia estratègica
Aquesta tercera línia estratègica està destinada, fonamentalment, a la consolidació
d’una comunicació fluida i efectiva entre els diversos agents implicats en el
desenvolupament de les polítiques de joventut i, de manera específica, entre la secció
de Joventut i la població jove de Sabadell.

Objectius
1) Millorar i adaptar les eines de comunicació digital existents adreçades a les persones
joves, adaptant el llenguatge i la usabilitat i incorporant-hi nous canals digitals.
2) Apropament a les persones joves i a les seves realitats de forma no jeràrquica.
3) Millorar la comunicació entre els diferents Serveis Municipals per assolir una
coordinació transversal entre àrees que generi una millora en l’aplicació dels programes
de joventut.

4. Les propostes del Pla Local de Joventut
Com s’ha pogut observar, el desenvolupament d’aquest Pla Local de Joventut ha
comptat amb una important participació de les persones joves, així com d’altres agents
vinculats al desenvolupament de les polítiques de joventut a la ciutat. Els espais
participatius de la fase de diagnosi es van centrar sobretot en la detecció de necessitats
i problemàtiques de les persones joves. Tot i això, també es considerà important fer un
recull de les propostes que sorgiren en aquestes sessions.
Totes les aportacions sorgides del procés participatiu seran valorades a nivell tècnic i
polític per intentar incorporar-les en forma d’actuacions, o bé utilitzar-les per
complementar algunes de les actuacions que ja estaven previstes. Tot i això, cal dir que
l’aplicació pràctica de les propostes realitzades dependrà també, en gran mesura, de
l’evolució dels recursos (econòmics, tècnics i funcionals) amb els quals pugui comptar
la secció de Joventut al llarg dels pròxims anys.
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En els següents apartats, realitzarem un resum conjunt de les principals propostes
recollides al llarg de tot el procés participatiu de l’elaboració del document, tenint per
tant en compte les aportacions realitzades al llarg de les sessions de la diagnosi.

Les propostes recollides
Com ja s’ha mencionat, en els diversos espais de participació han pogut intervenir joves
i entitats juvenils de perfils diversos. Amb la qual cosa ha estat possible fer un recull de
propostes que reflecteixen la realitat –o més ben dit, les realitats- de les persones joves
de Sabadell.
De la mateixa manera, els agents vinculats al desenvolupament de les polítiques de
joventut, com poden ser tècnics municipals, professionals que treballen al territori o que
tracten amb joves, etc. han comptat amb espais específics per a realitzar les seves
aportacions, amb la qual cosa aquestes han estat també recollides en els següents
paràgrafs.
Per a sistematitzar aquest recull d’informació, hem classificat les propostes segons l’eix
estratègic i l’àmbit concret al qual fa referència, agrupant-les a més segons temàtica, de
tal manera que el que trobarem a continuació és un recull de les aportacions més
freqüents i que han comptat amb un major consens.

Eix 1. Acompanyament
En aquest primer eix s’han tractat qüestions vinculades a la formació i a l’ocupació. No
obstant això, també s’ha donat molta importància a l’àmbit de la salut, especialment a la
salut mental i emocional, a conseqüència de la crisi sanitària, social i econòmica de la
Covid-19. També s’han pogut recollir aportacions vinculades a l’habitatge.

⮚ Millorar la presència de l’Oficina Jove als centres educatius i ampliar
l’oferta de dinàmiques als centres. Segmentar l’oferta de formacions per edats
i necessitats diferenciades, adaptant els recursos als diferents perfils juvenils.
⮚ Consolidar l’Oficina Jove a l’Institut com a referent dels recursos dels joves
a l’institut. Cal incorporar enquestes a l’alumnat per valorar el grau de
satisfacció amb les dinàmiques a l’aula, per conèixer els interessos i inquietuds
de les persones joves. També cal cercar recursos per conèixer millor la realitat
de cada institut, reprendre les reunions amb els referents dels instituts i, donar a
conèixer l’Oficina Jove a tot el professorat.
⮚ Incrementar la resposta i l’eficàcia en els circuits de derivació de l’atenció
i millorar i/o impulsar l’acompanyament i l’orientació a les persones joves en els
diferents àmbits. Especialment centrar les actuacions en els i les joves que es
troben “fora del sistema”, que es caracteritzen per un abandonament prematur
dels estudis.
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⮚ Descentralitzar els serveis i l’oferta formativa, generant més espais per a les
persones joves, i consolidar projectes ja existents que afavoreixen la cohesió
territorial.

Ocupació:

⮚ Consolidar i ampliar els serveis i recursos vinculats a la formació
ocupacional i la millora de l’ocupabilitat, així com l’acompanyament en el
procés de recerca de feina.
⮚ Impulsar projectes de mentories amb persones que hagin acabat els
estudis i que estiguin treballant. Els índexs d’atur juvenil són elevats, i aquesta
situació ha estat agreujada per la crisi de la Covid-19. Aquestes dificultats
d’accés al món laboral són un dels principals impediments per al
desenvolupament de les transicions cap a una vida autònoma.

Habitatge:

⮚ Desplegar polítiques d’emancipació residencial. Cal treballar conjuntament
Joventut amb el Servei d’Habitatge per abordar l’àmbit de l’habitatge en les
persones joves per facilitar la seva emancipació. La problemàtica de l’habitatge
està estretament vinculada amb la de l’accés digne al món laboral.

Salut:

⮚ Abordar la gestió emocional de les persones joves. Es detecta un increment
de les problemàtiques relacionades amb la salut mental i el benestar emocional,
conseqüència de la crisi sanitària, social i econòmica de la Covid-19. En aquest
sentit, el reforç dels recursos i serveis ja existents, el treball conjunt amb els
centres educatius i la millora de la comunicació per donar a conèixer aquests
recursos
i
punts
d’atenció,
són
aspectes que
cal
treballar.
En aquest aspecte, cal crear una Taula Municipal de Salut Mental, fer difusió de
l’assessoria d’acompanyament emocional per tal que sigui més accessibles per
les persones joves, augmentar el pressupost destinat a l’assessoria i, incorporar
la
figura
de
psicòloga
especialitzada
a
l’assessoria.
⮚ Reforçar els recursos i serveis existents, el treball conjunt amb els centres
educatius i la millora de la comunicació per donar a conèixer aquests recursos i
punts d’atenció.

83

Pla Local de Joventut de Sabadell 2022-2025 // DISSENY

⮚ Enfocar les polítiques de joventut des d’un vessant en què es tingui en
compte el benestar emocional i la salut mental de la franja poblacional jove.
⮚ Instaurar un espai permanent, amb professionals, on s’ofereixi atenció a les
persones joves en l’àmbit de la salut mental i emocional. Cal vincular aquest
espai amb els centres educatius per treballar aquest àmbit coordinadament.
⮚ Fomentar l’esport i l’activitat física per treballar la cohesió i la salut física i
mental.

Eix 2. Territori

Emmarcades en l’eix de territori hem pogut recollir diverses aportacions relacionades
amb la participació juvenil i l’associacionisme. De la mateixa manera, han estat també
habituals les propostes que fan referència a l’àmbit de l’oci i la cultura. Així com
aportacions referents als feminismes. Cal mencionar que amb certa freqüència s’ha
parlat del tema de la sostenibilitat i el medi ambient.
En aquest eix han estat incloses les aportacions de moltes persones joves de
característiques diferents, així com membres d’entitats juvenils o que treballen amb
joves, i professionals i tècnics. De nou, ens trobem doncs davant d’un recull sorgit d’una
diversitat important de persones consultades.

Participació i associacionisme:

⮚ Augmentar els recursos i subvencions de joventut. Un Ajuntament gran com
el de Sabadell compta amb una partida de subvencions de joventut molt petita
(14.000€), mentre que la d’altres Serveis és molt superior. També cal reprendre
les actuacions participatives per a l’elecció directa per part de les entitats d’un
pressupost determinat.
⮚ Crear un vincle de complementarietat entre el teixit associatiu i
l’administració. Es percep important compartir informació i recursos, així com
obrir les portes del teixit associatiu a determinats espais, com per exemple:
facilitar l’accés de les entitats d’educació en el lleure als espais dels centres
educatius.
⮚ Treballar la coordinació entre les entitats juvenils i l’administració. Les
entitats poden ser la porta d’accés de molts joves als serveis i recursos que
s’ofereixen des de l’Ajuntament, però cal un contacte estret i un traspàs
d’informació adequat per a poder impulsar aquests mecanismes de coordinació.
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⮚ Treballar des d’una perspectiva intersectorial, generar espais on diverses
agents puguin debatre sobre la realitat de les persones joves i les actuacions
que cal impulsar.
⮚ Facilitar més espais de participació, deliberació i presa de decisions. Cal
potenciar la participació d’aquesta franja d’edat, desplegant dues línies de treball
diferents: una per a joves que formen part d’entitats i una segona pels que no
estan organitzats. En el mateix sentit, cal impulsar espais creatius i d’oci.
⮚ Desplegar nous espais per a joves, més autogestionats i adequats a les
necessitats d’aquests. Els Espais Joves funcionen, però calen espais per a
compartir-los entre perfils de joves diversos. Actualment hi ha un distanciament
important entre joves de barris diferents o entre joves que estan associats i que
no ho estan.

Oci i cultura:

⮚ Generar una cultura atractiva i accessible per a joves, fomentant nous
formats culturals. Hi ha la necessitat d’oferir activitats culturals atractives i
accessibles pels joves, adaptant-les a les seves preferències. Aquesta generació
de nous formats culturals s’ha de promoure conjuntament amb d’altres Serveis
municipals.
⮚ Descentralitzar les activitats d’oci i lleure: solucionar les desigualtats
territorials a través de la xarxa d’Espais Joves. Es considera important oferir
més activitats vinculades a l’Espai Jove en diferents formats, també promoure la
participació de joves de diferents perfils i situacions i, augmentar el pressupost
destinat a la xarxa d’espais joves.
⮚ Generar i consolidar més equipaments i espais creatius i d’oci per l’ús de
les persones joves no lligades a cap entitat i, reformular els espais per a ús
dels joves, siguin equipaments municipals i l’espai públic, adequant els horaris
dels equipaments (obertura els caps de setmana, a l’estiu...), reforçant els espais
amb professionals que acompanyin a les persones joves en el desenvolupament
d’activitats i, potenciant l’autogestió dels espais.

Feminismes i diversitat:

⮚ Desplegar les polítiques tenint en compte les diversitats juvenils des de la
perspectiva dels feminismes, el gènere i diversitats sexuals, i la diversitat
d’orígens i la convivència.
⮚ Consolidar la perspectiva de gènere i LGBTIQ+, creant sinergies entre elles,
per tal que trobin un espai segur on comunicar, parlar, ser escoltades...
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⮚ Desplegar els espais d’assessoria dins els espais juvenils. Presentar el
projecte agents liles als instituts, difondre un vídeo a les xarxes socials de
l’assessoria del Punt Lila Jove i, realitzar unes portes obertes a l’assessoria del
Punt Lila Jove.

Sostenibilitat i Medi Ambient:

⮚ Potenciar i facilitar el desenvolupament d’activitats i actuacions
relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient. En aquest sentit, es
detecta un creixent interès per part dels i de les joves amb relació a aquest àmbit.

Eix 3. Comunicació
La comunicació compta amb una incidència directa sobre el desenvolupament de les
polítiques de joventut al municipi. És per tant, un tercer eix que al llarg del disseny s’ha
tractat de manera específica, tenint en compte també les necessitats i el
desconeixement per part de les persones joves de determinats recursos i serveis que
actualment es desenvolupen a la ciutat. A continuació exposem les aportacions en
aquest eix:

⮚ Actualitzar permanentment els canals i eines digitals de Joventut. Cal
realitzar una millora dels mecanismes per a informar i comunicar-se amb les
persones joves.
⮚ Promoure la digitalització de les tasques comunicatives: realitzar directes
d’Instagram i d’altres activitats a través de les Xarxes Socials.
⮚ Educació i digitalització: realitzar un acompanyament digital, creant material
digital més atractiu i assequible, i fer acompanyament digital en tràmits i, en
matèria d’estudis.
⮚ Millorar la comunicació entre serveis per tal de millorar la seva coordinació i
aprofundir en el treball transversal.
⮚ Crear un plafó virtual o repositori de recursos disponibles al municipi i activitats
dirigides per a les persones joves.
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5. Els projectes
La informació que s’ha recollit fins ara ha esdevingut fonamental a l’hora d’estructurar
unes propostes de programes que plantegin respostes a les necessitats juvenils
detectades al llarg de la diagnosi. Al seu torn, cada un dels programes proposats
incorpora un seguit d’actuacions concretes, que seran les accions pràctiques a través
de les quals es treballarà per assolir els objectius definits per cada un dels eixos. Tots
els programes i actuacions que es realitzen per a la població jove des de l’Ajuntament
de Sabadell han estat recollits en unes taules que mostrem a continuació, a través de
les quals es distribueixen els programes i actuacions segons els grans eixos estratègics
plantejats i l’àmbit d’actuació concret de cada un d’aquests programes.
Com es pot observar, bona part dels programes recollits són els que actualment ja es
realitzen des del Servei de Joventut, però cal seguir treballant en els pròxims anys. Tot
i això, també s’han volgut incorporar noves aportacions, sorgides del treball tècnic i de
les aportacions realitzades durant els grups de debat amb persones joves i altres agents
vinculats al desenvolupament de les polítiques de joventut al municipi, fet que ens ha
permès impulsar i replantejar iniciatives per adequar-les a les necessitats actuals de les
persones joves.
A continuació presentarem les taules dels programes i actuacions. Com es pot observar,
les primeres taules recullen els programes i actuacions liderats des de Joventut, mentre
que posteriorment es recullen aquelles iniciatives destinades a la població jove però
liderades des d’altres Serveis, i que ens poden ser útils per a obtenir una visió global de
les polítiques de joventut de Sabadell.
Seguidament, es farà una anàlisi molt més detallada de cada un dels programes
aportant una descripció de cada un d’ells, els recursos previstos per a dur-los a terme,
la temporització, la població destinatària, etc. És a dir, la planificació que considerem
imprescindible per a desenvolupar els programes i les actuacions previstes en matèria
de joventut al llarg dels anys de vigència d’aquest pla.

Taules 1, 2 i 3. Programes i actuacions liderats per Joventut
Eix 1. Acompanyament
ÀMBIT
Nº

1

PROGRAMA

Oficina Jove del
Vallès Occidental
Sabadell (OJ)

ACTUACIONS
GENERALS

2

Assessoria Punt
Lila

ACTUACIONS
Servei d’ informació, orientació i tràmits per a joves.
Assessories especialitzades en àrees d’interès
permanent pels joves.
Creació de noves assessories per donar resposta a
les noves necessitats detectades.
Descentralització de l’Oficina Jove a territori.
Treball coordinat amb Consell Comarcal.
Oficina Jove comarcal de referència en matèria
d’orientació educativa.
Assessorament, informació i atenció entorn les
desigualtats de gènere, i les violències masclistes i
lgtbifòbiques.
Assessoria personalitzada individual i/o grupal, cal
sol·licitar cita prèvia.
Edició de materials específics.
Accions complementàries (Programa de prevenció
en contextos d’oci, teatre social).
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3

Assessoria
d’Acompanyament
emocional

4

Assessoria
d’habitatge

5

Joves i acció

6

Programa Agents
Liles

7

Càpsules
informatives

8

Programa Oficina
Jove Institut (OJI)

9

Campanya
Bullying, “No són
bromes”

Espai d’escolta i comprensió de les necessitats i
emocions de les persones joves (problemes de
relació, conflictes a l’escola, amb les amistats,
estrès o baixa autoestima etc).
Assessoria personalitzada individual i/o grupal, cal
sol·licitar cita prèvia.
Edició de materials específics.
Accions complementàries (xerrades informatives,
suport a agents educatius, programa Estigma’t etc).
Orientació i assessorament en matèria d’habitatge
i/o emancipació.
Assessoria personalitzada individual i/o grupal, cal
sol·licitar cita prèvia.
Edició de materials específics.
Programa per potenciar el valor de la cooperació i
la solidaritat entre els i les joves de Sabadell a
través de tallers de sensibilització i coneixement
d’entitats i projectes de cooperació locals.
Adreçat a centres educatius.
Accions complementaries (edició de materials
específics, exposicions etc).
projecte d’intervenció comunitària per tal de crear la
figura dels agents liles joves envers la temàtica de
violència masclista i desigualtats de gènere.
Adreçat a centres de secundària i entitats de la
ciutat.
Accions complementaries (edició de materials
específics, teatre social etc).

Programa mensual de xerrades informatives
grupals amb l’objectiu de donar informació sobre
matèries diverses del seu interès, per resoldre
dubtes, prevenir, aclarir conceptes.
En format presencial i/o virtual, cal inscripció prèvia.
Accions complementaries (edició de materials).
Programa que apropa al territori els recursos de
l’Oficina amb l'objectiu de facilitar l'autonomia del
jovent. És un servei descentralitzat amb
presència als 18 dels instituts públics ( i de
manera puntual a la majoria de centres
concertats).
Intervenció des de 1r d’ESO fins 2n de batx.
Realitza dinàmiques a les aules i als patis.
Disseny i dinamització de noves dinàmiques
ajustades a les noves demandes.
Facilitar informació i/o recursos actualitzats als
centres educatius.
Acompanyament tècnic i assessorament en el
desenvolupament de TdR (treball de recerca)
d’estudiants de 2n de batxillerat.
Accions conjuntes del programa espais joves en els
centres de secundaria.
Dinamització de serveis comunitaris.
Desenvolupar el coneixement crític per analitzar i
interpretar situacions d’assetjament i tot allò que
comporten aquestes accions.
Adreçat a alumnat de 1r de la ESO.
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ÀMBIT
FORMACIÓ

10

Campanya Imatge
corporal, “Com em
veig, com em
sento, com actuo!

11

Campanya
afectivitat i
sexualitat

12

Campanya
Drogues

13

Campanya
violència de
gènere, “Què no
faries per amor”

14

Orientació
educativa

15

Servei comunitari

16

Treball en xarxa

17

Assessoria
d’Educació i
formació

18

Assessoria de
mobilitat
internacional

Abordar la pressió social sobre la construcció dels
nostres cossos. Aquesta pressió, exercida sobre els
joves en una etapa de construcció de la seva
identitat, afecta de múltiples formes que s’analitzen
al llarg del taller.
Adreçat a alumnat de 2n de la ESO.
Treballar la sexualitat, l’afectivitat, les emocions i
sentiments en les relacions de parella.
Adreçat a alumnat de 3r de la ESO.
Informar sobre les característiques i els efectes del
consum d'alcohol, tabac, cànnabis begudes
energètiques i addicció a pantalles.
Adreçat a alumnat de 4t de la ESO.
Donar elements per identificar situacions de
desigualtat
i
de
violència
de
gènere
a través de diverses dinàmiques.
Adreçat a alumnat de 1r de batxillerat .
Sessions informativa on s’exposen els diferents
itineraris que els alumnes poden optar.
Adreçat a alumnat de 2n d’ESO i 2n de batxillerat.
Acció educativa per desenvolupar la competència
social i ciutadana; amb la finalitat que els estudiants
experimentin i protagonitzin accions de compromís
cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i
posin en joc els seus coneixements i capacitats al
servei de la comunitat.
Adreçat a alumnat de 3r i 4t d’ ESO.
Consolidar mecanismes i espais de coordinació
amb serveis diversos, incorporant la perspectiva
juvenil en el desenvolupament de les accions.
Assessorament i orientació personalitzat sobre l’
itinerari educatiu ajustat a la demanda.
e (informant i orientant al jovent i si cal, als seus
familiars, sobre el seu itinerari formatiu, individual o
grupal, i en format presencial o virtual).
En format presencial o virtual. Individual o grupal,
cal demanar cita prèvia.
Accions completaries (edició de materials
pedagògics, càpsules informatives).
Apropar tots els recursos sobre estudis, treball,
intercanvis, voluntariat, camps de treball
i
cooperació internacional, ajudant al creixement i a
la formació personal.
Adreçat a joves de 16 a 29 anys.
Accions completaries (edició de
pedagògics, càpsules informatives).

materials

Gestió i dinamització dels punts d’orientacions
personalitzades en el marc de la Fira d’Orientació.
19

Sabadell orienta
Orientacions personalitzades als centres educatius
que ho sol·licitin.

OCUPACIÓ

20

Sales d’estudi

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

21

Assessoria Laboral

Programa amb l’objectiu de facilitar i acompanyar la
transició de les persones joves des del sistema
educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.
89

Pla Local de Joventut de Sabadell 2022-2025 // DISSENY

22

Assessoria
drogues i pantalles

23

Taula salut mental

Nº

PROGRAMA

24

Assessoria
d'associacionisme

SALUT

Eix 2. Territori
ÀMBIT

PARTICIPACIÓ

25

Suport a entitats i
col·lectius juvenils

26

Suport a barris

27

Espai Jove Can
Rull

28

Espai jove Can
Puiggener

29

Espai Jove la Creu
de Barberà

OCI I CULTURA

Adreçat a joves de 16 a 29 anys, En format
presencial o virtual. Individual o grupal, cal demanar
cita prèvia.
Accions completaries (edició de materials
pedagògics, càpsules informatives).
Assessoria especialitzada sobre el consum i
efectes de les drogues i l’addicció a pantalles.
Adreçat a joves de 16 a 29 anys (i familiars sí
s’escau). En format presencial o virtual. Individual o
grupal, cal demanar cita prèvia.
Accions complementàries (edició de materials
pedagògics, càpsules informatives).
Espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball
col·laboratiu amb professionals de diferents serveis
per promocionar l'atenció integral de la salut mental
dels i les joves.

ACTUACIONS
Assessorament i suport als grups informals per al
desenvolupament de les seves activitats i el foment
del treball en xarxa i de la participació activa.
Adreçat a entitats i col·lectius juvenils (grups
formals i informals).
Accions complementàries (edició de materials
pedagògics, càpsules informatives).
Suport, acompanyament i/o assessorament en el
desenvolupament de les activitats (logístic, espai
públic, equipaments, difusió etc).
Gestió de la partida de subvencions en matèria
activitats i/o projectes relacionats amb la cultura
urbana descentralitzada a nivell de territori.
Programació d’activitats esportives en contextos no
formals en l’adquisició d’hàbits saludables que
contribueixin a un millor benestar i en reduir les
conductes de risc associades als consums.
Programa d’activitats de formació i creació de
material audiovisual per promoure el seu
arrelament al conjunt del municipi i la seva
participació activa.
Programació d’activitats vinculades al medi ambient
i al reciclatge.
Programació
d’activitats
de
suport,
acompanyament i aprenentatge de competències
escolars.
Espai socioeducatiu i relacional que ofereix
activitats, tallers i un espai de trobada en horari de
tarda (de 16.30 a 20.30 h).
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
Espai socioeducatiu i relacional que ofereix
activitats, tallers i un espai de trobada en horari de
tarda (de 16.30 a 20.30 h).
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
Espai socioeducatiu i relacional que ofereix
activitats, tallers i un espai de trobada en horari de
tarda (de 16.30 a 20.30 h).
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
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30

Espai Jove Torre
Romeu

31

Espai jove Doctor
Plans

Espai socioeducatiu i relacional que ofereix
activitats, tallers i un espai de trobada en horari de
tarda (de 16.30 a 20.30 h).
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
Espai socioeducatiu i relacional que ofereix
activitats, tallers i un espai de trobada en horari de
tarda (de 16.30 a 20.30 h).
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.

Eix 3. Comunicació
ÀMBIT
Nº

32

PROGRAMA

Xarxes

33

Web joventut

34

Difusió dels
Programes de
Joventut

35

Edició de
materials

COMUNICACIÓ

ACTUACIONS
Augmentar la presència de Joventut a les xarxes
socials més usades pels i les joves (Instagram o
altres) com a canal de difusió.
Augmentar l’ús del Whatsapp com a mitjà de
comunicació i consulta amb el jovent.
Dotar la web d’informació d’interès juvenil i garantir
la seva actualització periòdica.
Promoure un portal web interactiu per tal d’agilitzar
els canals de demanda d’hores per les assessories
especialitzades i/o altres consultes.
Adaptar la comunicació als canals i a les necessitats
que utilitzen els i les joves.
Ampliació de les actuacions O jove i de OJ a
l’institut.
Sortides a territori amb la unitat mòbil de l’Oficina
Jove.
Difusió dels programes i activitats juvenils pròpies,
d’altres serveis, d’ entitats i col·lectius.
Edició de materials informatius, didàctics i/o de
difusió (infoexpress, Apunts de., infografies, flyers
etc).
Edició de càpsules informatives en format digital.
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Taules 4, 5 i 6. Programes i actuacions liderats per altres Serveis o regidories
Eix 1. Acompanyament
ÀMBIT

LIDERA
Educació

ACTUACIONS
Fira Connecta't a l'FP.
Posa-t'hi.
Programes de formació i inserció (PFI).
Coneixement d'oficis.

FORMACIÓ

Coneguem el mercat laboral.
Promoció
Econòmica

Referents d'ocupació juvenil.
Pla de treball als barris: acció integrada
dinamització esportiva.
Pla de treball als barris: Casa d'oficis
videoproducció.
Casa d'oficis- Pla de treball als barris.
Aprenentatge integrat - Pla de treball als barris.

OCUPACIÓ

Promoció
Econòmica

Policia
SALUT

Salut

Feminismes i
diversitat
FEMINISMES I
LGBTIQ+

Eix 2. Territori
ÀMBIT

LIDERA
Esport
Joventut
Espai Públic

JENP (SOC).
Pla de reactivació municipal Covid-19: Joves en
pràctiques.
Pla de reactivació municipal Covid-19: Joves
migrats/des sol/es.
Tinença responsable i consum de drogues.
Servei d'Assessorament i d'informació en Drogues
i Pantalles (SAIDP).
Campanyes de relacions sexuals i afectives /
Drogues.
Gestió emocioanl i habilitats socials.
Servei d'Atenció Integral LGTBI.
Servei d'Atenció a les Dones-SIAD.
Campanyes de sensibilització i atenció en activitat
d'oci nocturn.

ACTUACIONS
Programes esportius als barris de Sabadell.
Intervenció grupal a l'Espai Jove de Can Puiggener.
Espai lúdic Pl.Montcortés (Torre Romeu).
Renovació de l'Skate Park al Parc Catalunya.
Residències de creació per a professionals,
companyies i entitats.
Programació Estruch. dansa, teatre, circ, arts
visuals, digitals i música.
Programa pedagògic de l’Estruch.

OCI I CULTURA
Cultura- Estruch

Certamen coreogràfic.
Sabadell art emergent.
Tallers adreçats al col·lectiu lgtbi+.
Germinem Circ.
Ciutats en dansa.
Anatomia de l’espectacle.
Sabadell On – Cultura als barris.
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Cultura – Cultura
urbana
Cultura - Museu
d'Art de Sabadell

Memòria Històrica

Cicles de vida

Acció Social
Cooperació

Diversitat
COHESIÓ
SOCIAL

Intervenció
Comunitària

MEDI AMBIENT

Sostenibilitat

Dinamització de la cultura urbana a Sabadell.
Programa d'exposicions i activitats temporals.
Oferta permanent d'activitats.
Taller: Amical de Mauthausen: La memòria de la
deportació republicana i l'Holocaust.
Taller: Holocaust i deportació: Història, memòria i
cinema.
Xarxa "Mai més".
Consell dels Infants i Adolescents de Sabadell.
Celebració Dia Universal dels Drets dels Infants.
Pla Local d’Infància i Adolescència.
Projecte Ciutat Amiga de la Infància.
Joves migrats sols.
Joves en Acció, cooperació de proximitat.
Campanya virtual de foment del comerç just.
Ei Jove, Sabadell t'acull!!!.
Estudi Assistit.
Casal de nadal.
Identitat i sentiment de pertinença.
Suport a Acció Social.
El Rap de la convivència.
Lleure Actiu Gitano.
Xarxa antirumors de Sabadell.
Taller "eines de Mediació" per a joves
mediadors/es.
Participació a la Jornada "Trobada d'alumnes
mediadors de Sabadell".
Intervencions de mediació en casos d'assetjament
escolar.
Curs joves de La Serra.
Pla d'Ocupació.
Creació d'un grup de treball d'infància i joventut al
districte 6.
Acompanyament a l'Associació la TACA.
Agenda 21 Sabadell.

Eix 3. Comunicació
ÀMBIT

LIDERA

COMUNICACIÓ

Comunicació

ACTUACIONS
Campanyes a Xarxes Socials.
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EIX 1. ACOMPANYAMENT
En primera instància, els programes recollits en les fitxes són únicament aquells liderats
des de Joventut, ja que són els que des d’aquest Pla es podran treballar i gestionar de
manera directa. A continuació estan les fitxes de les actuacions que es desenvolupen
des de la resta d’àrees i serveis, i que complementen i amplien la tasca duta a terme
pròpiament des del Servei de Joventut. Davant aquestes actuacions, Joventut procurà
fer una tasca de seguiment i de col·laboració sempre que sigui possible.

⮚ Fitxes d’actuacions liderades per Joventut
Actuacions generals
En aquest àmbit han estat agrupades els projectes d’orientació generalista, així com les
que estan destinades al manteniment i millora dels recursos d’acompanyament de les
persones joves. Es tracta, en termes generals, d’un seguit d’accions estructurals que
configuren bona part dels projectes d’acompanyament en els àmbits concrets que
mencionarem al llarg d’aquest apartat.

1. OFICINA JOVE DEL VALLÈS OCCIDENTAL

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

ESDEVENIR UN SERVEI DE REFERÈNCIA I ACOMPANYAMENT PER A LES
PERSONES JOVES DE LA CIUTAT I COMARCA, POSANT A L’ABAST DEL JOVENT LA
XARXA DE SERVEIS I RECURSOS EXISTENTS PER AFAVORIR ELS SEU PROCÉS
D’EMANCIPACIÓ DES D’UNA PERSPECTIVA INTEGRAL.
Desenvolupar i consolidar recursos d’acompanyament efectius i adequats per a resoldre
les necessitats de les persones joves en els processos de transició cap a la vida adulta.

Joves d’entre 12 i 30 anys.
Des de l’Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell es desenvolupen un seguit
d’actuacions generalistes destinades a articular els projectes i actuacions impulsats des
de Joventut. Per altra banda, és també rellevant la tasca que realitza l’Oficina Jove com a
dinamitzadora de la coordinació de les polítiques de joventut en l’àmbit comarcal. De
manera concreta, les grans línies d’actuació que són liderades des de l’Oficina Jove són
les següents:
1) Informació, orientació, assessorament i tràmits.
2) Assessories especialitzades (Ocupació, educació i formació, suport a
l’associacionisme, salut i drogodependències, acompanyament emocional, mobilitat
internacional, punt lila jove).
3) Creació de noves assessories per donar resposta a les noves necessitats detectades.
4) Descentralització de l’Oficina Jove a territori (OJI, Punt Mòbil, xarxes i publicacions).
5) Treball coordinat amb Consell Comarcal.
6) Oficina Jove comarcal de referència en matèria d’orientació educativa.
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Temporització
anual 2022-25

Gen.

Feb.

Mar

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Disseny

TEMPORITZACIÓ

Set

Oct.

Nov.

Des.

X

X

X

X

Implementació

X

X

Avaluació

RECURSOS

Ago.

X
x

X

X
x

X

X

X

X

x

1. Humans
Cap del Serveis de feminisme i diversitat/ Cap de secció de Joventut / responsable Tècnica
Oficina Jove / 2 Referents d’Ocupació Juvenil /2 tècniques d’ Oficina Jove Institut / 3
informadores / suport d’administració / personal assessories especialitzades externalitzat
(mobilitat internacional / drogues i Pantalles/ acompanyament emocional.
2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell).
3. Econòmics
371.409,21 € (pressupost de Joventut, any 2021).
Agents implicats
Servei de Feminismes i Diversitat, Joventut / Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell.
Mecanismes de coordinació

METODOLOGIA

-

-

Reunions de coordinació i seguiment periòdiques amb equip de l’Oficina Jove,
Oficina Jove al Institut, Referents Ocupació Juvenil, municipis de la comarca,
Consell Comarcal Vallès Occidental, equip tècnic de la XNEJ (Xarxa Nacional
Emancipació Juvenil).
Reunions específiques per cada un dels programes activats per l’Oficina Jove.

Indicadors
Registre d’atencions a l’ Oficina Jove.
Registre d’usuaris/es de les assessories especialitzades.
Anàlisis dels àmbits de consulta més freqüents.
Grau de satisfacció de les persones usuàries envers el servei obtingut.
Registre de les accions de grups de l’Oficina ( capsules formatives, xerrades,
Directes instagram, visites a l’Oficina ...).
6) Registre d’impacte de les xarxes socials i visites a la web.
7) Actuacions d’àmbit comarcal impulsades o coordinades des de l’Oficina Jove del
Vallès Occidental Sabadell.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
1)
2)
3)
4)
5)

AVALUACIÓ

Metodologia
Recull de dades quantitatives i qualitatives diari , mensual i trimestral. Elaboració d’una
memòria anual.
Canals / Estratègia
COMUNICACIÓ

Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, llistes de distribució , ...) i canals de
comunicació físics (Punt Mòbil, punt d’informació als instituts, tríptics, publicacions,
cartelleria, etc.).

2. ASSESSORIA PUNT LILA

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OFERIR INFORMACIÓ, ASSESSORAMENTAL I ATENCIÓ AL COL·LECTIU JOVE DE
SABADELL I COMARCA ENTORN A LES DESIGUALTATS DE GÈNERE I LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES I LGTBIFÒBIQUES.
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OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

Desenvolupar i consolidar recursos d’acompanyament i sensibilització efectius per a
fomentar hàbits saludables i la prevenció de riscos entre les persones joves de Sabadell
en matèria de violències masclistes, lqtbifòbiques i desigualtats de gènere.
Joves entre els 12 i els 30 anys.
Ofereix assessorament, informació i atenció entorn les desigualtats de gènere i les
violències masclistes i lgtbifòbiques. Joventut realitzarà la primera atenció, donant
resposta a les preguntes, inquietuds o necessitats que manifesti al jovent que accedeixi al
servei. Atenent a la gravetat o complexitat del cas es derivarà l’assessorament al SIAD
(Servei d’Informació i Atenció a les Dones), que compta amb el personal de treballadores
socials i psicòloga juvenil per fer el seguiment i continuar l’assessoria.
Les accions es concreten en:
- assessoria personalitzada individual i/o grupal, cal sol·licitar cita prèvia.
- accions complementaries (programa de prevenció en contextos d’oci, teatre social.
assessorament en el desenvolupament de treballs de recerca d’estudiants de 2n de
batxillerat. etc).
- edició de materials específics.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
x
x
Implementació

x

x

x

Avaluació

RECURSOS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Humans
Cap de secció de Joventut, responsable tècnica de l’Oficina Jove, informadores i l’Equip
de l’Oficina Jove a l’Institut.
2. Equipaments
Oficina Jove Sabadell (Vapor Codina, c. Blasco de Garay, 19) i a territori amb events
especials (Festa Major, Mescla’t, etc).
Agents implicats
Joventut i Feminismes.

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

Mecanismes de coordinació
Reunions periòdiques amb l’equip de joventut i semestrals amb l’equip de feminismes.
Coordinacions esporàdiques si hi ha casos que ho precisin.
Indicadors
Nombre d’atencions a l’Oficina Jove.
Nombre d’atencions a Territori.
Metodologia
Registre diari, avaluació trimestral i memòria final d’any.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (Punt Mòbil, punt d’informació als instituts,
tríptics, cartelleria, etc.).

3. ASSESSORIA D’ ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU

OFERIR ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENTALS I ALE JOVES EN SITUACIONS DE
DIFICULTATS O BLOQUEIG EMOCIONAL SIGUIN QUINS SIGUIN ELS MOTIUS.
Escoltar als i a les joves amb dificultats emocionals per tal de detectar el que li passa i
donar eines personalitzades i/o derivar al recurs més adient per la seva situació.
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A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

Joves entre els 12 i els 30 anys.
Ofereix un espai d’escolta i comprensió de les necessitats i emocions de les persones
joves, com problemes de relació, conflictes a l’escola, amb les amistats, sensació
d’ansietat i/o estrès o baixa autoestima. D’aquesta manera s’obre la porta perquè altres
professionals i adults del seu entorn els puguin ajudar, afavorint així també la derivació a
serveis especialitzats, si es dóna el cas. Cobertura de 3 hores setmanals.
Les accions es concreten en:
- assessoria personalitzada individual i/o grupal, cal sol·licitar cita prèvia.
- accions complementaries (xerrades informatives, suport a agents educatius, programa
Estigma’t etc).
- Edició de materials específics.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
x
x
Implementació

x

x

Avaluació

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Humans
Responsable tècnica de l’Oficina Jove i una psicòloga especialitzada.
RECURSOS

2. Equipaments
Oficina Jove Sabadell (Vapor Codina, c. Blasco de Garay, 19).
Agents implicats
Joventut, feminismes, Acció social csmij.

METODOLOGIA

Mecanismes de coordinació
Reunions periòdiques amb l’equip de Joventut, coordinacions amb CSMIJ i acció social .

AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ

Indicadors
1. Nombre de persones ateses.
2. Nombre de derivacions d’altres professionals.
3. Nombre de derivacions a altres serveis.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Coordinacions amb l’equip de joventut, coordinacions amb la psicòloga especialitzada,
coordinacions amb altres serveis implicats (acció social, csmij, etc).
Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (Punt Mòbil, punt d’informació als instituts,
tríptics, cartelleria, etc.).

4. ASSESSORIA D’HABITATGE

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

OFERIR ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT A LES PERSONES JOVES SOBRE
HABITATGE I EMANCIPACIÓ.
Impulsar un espai des d’on oferir informació i acompanyament personalitzat per facilitar
l’accés de les persones joves a l’habitatge.
Joves d’entre 18 i 30 anys.
Des del Servei de Joventut s’ha percebut necessari impulsar aquesta nova assessoria
destinada a oferir i assessorament en matèria d’habitatge.
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Temporització
anual 2022-25
TEMPORITZACIÓ

Gen.

Disseny

x

Implementació

x

Feb.

Març

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ago.

Set

Oct.

Nov.

Des.

x

x

x

x
x

Avaluació

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

1. Humans
Responsable Oficina Jove / Informadores Oficina Jove.
RECURSOS

2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell).
Agents implicats
Oficina Jove del Vallès Occidental / Servei d’Habitatge. Vimusa.

METODOLOGIA

Mecanismes de coordinació
Coordinacions periòdiques entre Joventut i Vimusa per actualitzar informació.

AVALUACIÓ

Indicadors
1) Nombre d’ atencions presencials realitzades.
2) Nombre de consultes virtuals realitzades.
3) Nombre d’activitats i/o càpsules formatives organitzades relacionades amb l’habitatge.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre de dades quantitatives i qualitatives. Recull trimestral i Memòria anual.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (tríptics, cartelleria, etc.).

5. JOVES I ACCIÓ

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

APROPAR A LA COMUNITAT JOVE SABADELLENCA A LA COOPERACIÓ
INTERNACIONAL.

Potenciar el valor de la cooperació i la solidaritat entre els i les joves de Sabadell
(d'instituts, de la xarxa d'espais joves, d'entitats juvenils etc...).
Alumnat dels centres educatius de Sabadell a partir de 12 anys.

desenvolupen diferents activitats (càpsules formatives als centres educatius, disseny
de materials de difusió, intercanvis, accions de gran format, etc...) fomentant la
sensibilitat i la empatia dels i les joves i acostant-los a altres realitats, perspectives i
problemàtiques i a les entitats de cooperació local.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
x
x
Implementació

X

Avaluació

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
x

1. Humans
Responsable tècnica territori. Entitat gestora externa.
RECURSOS

2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell).
Centes educatius.
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Agents implicats
Oficina Jove del Vallès Occidental / Cooperació / entitats i Consell de cooperació local.
METODOLOGIA

AVALUACIÓ

Mecanismes de coordinació
Coordinacions periòdiques entre Joventut, Cooperació i entitat gestora per actualitzar
informació.
Indicadors
1) Nombre de centres educatius participants.
2) Nombre de joves implicats.
3) Nombre d’intervencions realitzades.
4) Nombre d’entitats de cooperació implicades.
5) Nombre d’accions realitzades.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre de dades quantitatives i qualitatives. Recull trimestral i Memòria anual.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (tríptics, cartelleria, etc.).

6. PROGRAMA AGENTS LILES

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

CREAR LA FIGURA D’AGENTS LILES JOVES ENVERS LA TEMÀTICA DE LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA I LES DESIGUALTATS DE GÈNERE.

OBJECTIU
OPERATIU

Formar els i les Agents Liles dels centres de secundària en perspectiva de gènere per tal
que creïn accions específiques de sensibilització en els propis centres.

A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

Alumnat de 2n i 3r d’ESO.
El projecte “Agents liles joves” és un projecte pilot d’intervenció comunitària que es
vertebra amb la participació de diferents agents socials i espais físics. Mitjançant la
formació especialitzada entorn a la violència masclista i les desigualtats de gènere, es vol
crear la figura de “l’Agent lila jove” als centres de secundària i a les entitats joves de la
ciutat.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
X
X
X
X
X
X
X
Implementació
Avaluació

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

1. Humans
Responsable tècnica acompanyament / tècnica feminismes.
RECURSOS

METODOLOGIA

2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell).
Centres educatius.
Agents implicats
Oficina Jove del Vallès Occidental / Feminismes i Lgtbi/ equip docents dels centres
educatius.
Mecanismes de coordinació
Coordinacions periòdiques entre Joventut i feminismes i centres educatius.
Indicadors
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AVALUACIÓ

1) Nombre de centres educatius participants.
2) Nombre de joves implicats.
3) Nombre d’intervencions realitzades.
4) Nombre d’accions realitzades.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre de dades quantitatives i qualitatives. Recull trimestral i Memòria anual.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (tríptics, cartelleria, etc.).

7. CÀPSULES INFORMATIVES

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

APROFUNDIR EN TEMÀTIQUES D’INTERÈS JOVES PER ACOMPANYAR-LOS EN EL
SEU PROCÉS CAP A L’AUTONOMIA PERSONAL.

OBJECTIU
OPERATIU

Oferir una sèrie de xerrades i/o tallers amb finalitat informativa i orientativa.

A QUI S’ADREÇA

Joves de 12 a 29 anys.

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

Programa mensual de xerrades informatives grupals amb l’objectiu de donar informació
sobre matèries diverses d’interès juvenil per resoldre dubtes, prevenir i aclarir conceptes
(feina de temporada, sexualitat etc). Aquestes esdevenen un important centre d’interès en
el moment maduratiu en el que es troben.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
X
X
X
X
X
X
Implementació
Avaluació

RECURSOS

X
x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

1. Humans
Cap de secció de Joventut / 1 responsable tècnica Oficina Jove / 3 informadores / 2
tècnics d’oficina Jove al institut/ altres col·laboradors externs.
2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell).
Agents implicats
Oficina Jove del Vallès Occidental / Serveis col·laboradors.

METODOLOGIA

Mecanismes de coordinació
Coordinacions periòdiques entre Joventut.

AVALUACIÓ

Indicadors
1) Nombre de càpsules realitzades.
2) Nombre de participants.
3) Grau de satisfacció.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre de dades quantitatives i qualitatives. Recull trimestral i Memòria anual.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (tríptics, cartelleria, etc.).
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8. OFICINA JOVE A L’INSTITUT

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU

A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

DESCENTRALITZAR ELS RECURSOS DE L’OFICINA JOVE DEL VALLÉS
OCCIDENTAL SABADELL ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT, POSANT A
L’ABAST DELS I LES JOVES LA XARXA DE SERVEIS I RECURSOS EXISTENTS
FACILITANT L’ACCÉS ALS RECURSOS QUE REQUEREIXIN.
Coordinació amb la direcció dels centres i amb els agents educatius de l’entorn per ta
d’establir unes línies d’actuació coordinades i efectives.
Assistència periòdica als centres educatius esdevenint uns referents per i les joves.
Establir un canal de comunicació periòdica amb els referents dels Centres Educatius per
facilitar recursos.

Alumnat des de 1r d’ESO fins a 2n de batxillerat de centres educatius.
L’Oficina Jove a l’Institut és una de les principals eines de descentralització del Servei de
Joventut. Compta amb presència a tots els instituts públics de Sabadell i també ofereix els
seus serveis als centres concertats que ho sol·liciten. Des de l’Oficina Jove a l’Institut
s’impulsen diversos recursos adequats a la realitat juvenil dels centres:
1) Dinamització a l’aula, passa classes.i dinàmiques de pati.
2) Disseny i dinamització de noves dinàmiques ajustades a les noves demandes.
3) Facilitar recursos i/o informació actualitzada als centres educatius.
4) Acompanyament tècnic i assessorament en el desenvolupament de treballs de recerca
(estudiants de 1r i 2n de batxillerat).
5) Accions conjuntes del programa espais joves en els centres de secundària.
6) Dinamització de serveis comunitaris.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
x
x
X
x
Implementació
Avaluació

X
x

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

X

X

X

x

x

X
x

X
x

1. Humans
Cap del Servei de Feminismes i diversitat / Cap de secció de Joventut / 1 responsable
tècnica Oficina Jove / 3 informadores / 2 tècnics d’oficina Jove al institut.
2. Equipaments
RECURSOS

Centres d’Educació Secundària del municipi i Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell.
3. Econòmics
625.534,77€ (pressupost de Joventut, any 2021).

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

Agents implicats
Servei de Joventut / Oficina Jove a l’Institut / Centres d’Educació Secundària del municipi
/ agents educatius de l’entorn/ altres Serveis Municipals.
Mecanismes de coordinació
Comunicació directa i regular amb els equips directius dels centres educatius i amb els
agents educatius del territori. I amb l’Oficina Jove .
Indicadors
1) Nombre d’intervencions realitzades als centres educatius de Sabadell des de l’Oficina
Jove a l’Institut, segons tipologia de la intervenció (presentació de l’Oficina Jove,
dinàmiques al pati, dinàmiques a l’aula, etc.).
2) Nombre de persones /participants en cada una de les actuacions realitzades.
3) Anàlisi qualitatiu i valoració de les intervencions.
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4) detecció de les necessitats concretes en el territori als centres educatius (observatori
de la realitat juvenil al institut).
5) Grau de satisfacció i utilitat percebuda per les persones joves usuàries/participants en
l’activitat.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.

COMUNICACIÓ

Metodologia
Recull diari, mensual i anual de dades quantitatives i qualitatives. Registre d’un diari de
camp. Elaboració d’una memòria anual i per curs escolar.
Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, llistes de distribució, etc.) i canals de
comunicació físics (Punt d’informació als instituts, tríptics, cartelleria, etc.).

9. CAMPANYA CONTRA EL BULLYING

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

MILLORAR LA SENSIBILITZACIÓ DE LES PERSONES JOVES EN MATÈRIA
D’EDUCACIÓ EN VALORS I FOMENT DEL BENESTAR.
Promoure valors positius per la convivència i potenciar el pensament crític davant
situacions d’injustícia.
Alumnat de 1r de la ESO.
Campanya: no son bromes.
Les intervencions a l’aula són dinàmiques que es desenvolupen entorn a un tema de
sensibilització. Promovent el pensament crític i l’autoconeixement dels alumnes dels
diferents instituts de Sabadell. Sessions d’una hora en les quals es desenvolupen activitats
participatives per fomentar l’apoderament dels participants. Es realitzen per una parella
educativa i formen part de campanyes de sensibilització.
Temporització
anual 2022-25
Disseny

TEMPORITZACIÓ

Gen.

Feb.

Març

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ago.

x

Set

Oct.

Nov.

Des.

x

Implementació
Avaluació

x
x

x

1. Humans
Responsable oficina Jove/ Oficina Jove Institut/ personal extern de suport.
RECURSOS

2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell) i
centres educatius de la ciutat.
Agents implicats
Servei de Joventut.

METODOLOGIA

Mecanismes de coordinació
Coordinacions periòdiques pel disseny i l’avaluació continuada.

AVALUACIÓ

Indicadors
1) Nombre d’instituts públics i concertats participants.
2) Nombre total d’alumnat que participa.
3) Nombre total d’intervencions.
4) Grau de satisfacció de l’equip docent.
5) Grau de satisfacció de l’alumnat.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
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Registre de dades quantitatives i qualitatives. Recull trimestral i Memòria anual.
COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (tríptics, cartelleria, etc.).

10. CAMPANYA IMATGE CORPORAL

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

MILLORAR LA SENSIBILITZACIÓ DE LES PERSONES JOVES EN MATÈRIA
D’EDUCACIÓ EN VALORS I FOMENT DEL BENESTAR.
Prevenir trastorns de conducta alimentària i debats i reflexions compartides sobre com la
pressió social cap als cossos de les persones que influencia en la pròpia autoestima i
l’autopercepció.
Alumnat de 2n de l’ESO.
Campanya: Com em veig, com em sento, com actuo.
Les intervencions a l’aula són dinàmiques que es desenvolupen entorn a un tema de
sensibilització. Promovent el pensament crític i l’autoconeixement dels alumnes dels
diferents instituts de Sabadell. Sessions de dues hora en les quals es desenvolupen
activitats participatives per fomentar l’ empoderament dels participants. Es realitzen per
una parella educativa i formen part de campanyes de sensibilització.
Temporització
anual 2022-25
Disseny

TEMPORITZACIÓ

Gen.

Feb.

Març

x

x

Implementació
Avaluació

Abr.

Maig

x

x

Juny

Jul.

Ago.

Set

Oct.

Nov.

x

Des.

x

1. Humans
Responsable oficina Jove/ Oficina Jove Institut/ personal extern de suport.
RECURSOS

2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell) i
centres educatius de la ciutat.
Agents implicats
Servei de Joventut.

METODOLOGIA

Mecanismes de coordinació
Coordinacions periòdiques pel disseny i l’avaluació continuada.

AVALUACIÓ

Indicadors
1) Nombre d’instituts públics i concertats participants.
2) Nombre total d’alumnat que participa.
3) Nombre total d’intervencions.
4) Grau de satisfacció de l’equip docent.
5) Grau de satisfacció de l’alumnat.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre de dades quantitatives i qualitatives. Recull trimestral i Memòria anual.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (tríptics, cartelleria, etc.).
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11. CAMPANYA AFECTIVITAT I SEXUALITAT

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

MILLORAR LA SENSIBILITZACIÓ DE LES PERSONES JOVES EN MATÈRIA
D’EDUCACIÓ EN VALORS I FOMENT DEL BENESTAR.
Informar, assessorar i donar recursos sobre hàbits saludables relacionats amb l’afectivitat
i la sexualitat dels i les joves.
Alumnat de 2n d’ ESO.
Les intervencions a l’aula són dinàmiques que es desenvolupen entorn a un tema de
sensibilització. Promovent el pensament crític i l’autoconeixement dels alumnes dels
diferents instituts de Sabadell. Sessions de dues hora en les quals es desenvolupen
activitats participatives per fomentar l’ empoderament dels participants. Es realitzen per
una parella educativa i formen part de campanyes de sensibilització.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
x
x
Implementació
Avaluació

x
x

x
x

1. Humans
Responsable oficina Jove/ Oficina Jove Institut/ personal extern de suport.
RECURSOS

2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell) i
centres educatius de la ciutat.
Agents implicats
Servei de Joventut/ Servei de Salut Comunitaria/ ICS.

METODOLOGIA

Mecanismes de coordinació
Coordinacions periòdiques pel disseny i l’avaluació continuada.

AVALUACIÓ

Indicadors
1) Nombre d’instituts públics i concertats participants.
2) Nombre total d’alumnat que participa.
3) Nombre total d’intervencions.
4) Grau de satisfacció de l’equip docent.
5) Grau de satisfacció de l’alumnat.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre de dades quantitatives i qualitatives. Recull trimestral i Memòria anual.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (tríptics, cartelleria, etc.).

12. CAMPANYA SOBRE DROGUES I ALTRES ADDICCIONS

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU

MILLORAR LA SENSIBILITZACIÓ DE LES PERSONES JOVES EN MATÈRIA
D’EDUCACIÓ EN VALORS I FOMENT DEL BENESTAR.
Informar, assessorar i donar recursos sobre hàbits saludables relacionats amb drogues i
altres addiccions.
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A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

Alumnat de 4t d’ESO.
Campanya “Sobre addiccions, què en sabem?”
Les intervencions a l’aula són dinàmiques que es desenvolupen entorn a un tema de
sensibilització. Promovent el pensament crític i l’autoconeixement dels alumnes dels
diferents instituts de Sabadell. Sessions de dues hora en les quals es desenvolupen
activitats participatives per fomentar l’ empoderament dels participants. Es realitzen per
una parella educativa i formen part de campanyes de sensibilització.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
x
x
Implementació

x

x

Avaluació

x

x

1. Humans
Responsable oficina Jove/ Oficina Jove Institut/ personal extern de suport.
RECURSOS

2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell) i
centres educatius de la ciutat.
Agents implicats
Servei de Joventut/ Servei de Salut Comunitària.

METODOLOGIA

Mecanismes de coordinació
Coordinacions periòdiques pel disseny i l’avaluació continuada.

AVALUACIÓ

Indicadors
1) Nombre d’instituts públics i concertats participants.
2) Nombre total d’alumnat que participa.
3) Nombre total d’intervencions.
4) Grau de satisfacció de l’equip docent.
5) Grau de satisfacció de l’alumnat.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre de dades quantitatives i qualitatives. Recull trimestral i Memòria anual.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (tríptics, cartelleria, etc.).

13. CAMPANYA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

MILLORAR LA SENSIBILITZACIÓ DE LES PERSONES JOVES EN MATÈRIA
D’EDUCACIÓ EN VALORS I FOMENT DEL BENESTAR.
Informar, assessorar i donar recursos per prevenir, afrontar i detectar situacions de
violència masclista.
Alumnat de 1r de batxillerat.
Campanya Què no faries per amor?
Les intervencions a l’aula són dinàmiques que es desenvolupen entorn a un tema de
sensibilització. Promovent el pensament crític i l’autoconeixement dels alumnes dels
diferents instituts de Sabadell. Sessions de dues hora en les quals es desenvolupen
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activitats participatives per fomentar l’ empoderament dels participants. Es realitzen per
una parella educativa i formen part de campanyes de sensibilització.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
x
x
x
x
TEMPORITZACIÓ

Implementació

x

Avaluació

x
x

x

1. Humans
Responsable oficina Jove/ Oficina Jove Institut/ personal extern de suport.
RECURSOS

2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell) i
centres educatius de la ciutat.
Agents implicats
Servei de Joventut/ Feminismes.

METODOLOGIA

Mecanismes de coordinació
Coordinacions periòdiques pel disseny i l’avaluació continuada.

AVALUACIÓ

Indicadors
1) Nombre d’instituts públics i concertats participants.
2) Nombre total d’alumnat que participa.
3) Nombre total d’intervencions.
4) Grau de satisfacció de l’equip docent.
5) Grau de satisfacció de l’alumnat.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre de dades quantitatives i qualitatives. Recull trimestral i Memòria anual.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (tríptics, cartelleria, etc.).

14. ORIENTACIÓ EDUCATIVA

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

INFORMAR, ASSESSORAR I DONAR RECURSOS ALS I LES JOVES PER ESCOLLIR
QUÈ VOLEN ESTUDIAR.
Donar a conèixer els diferents itineraris del model educatiu actual i oferir recursos per la
tria dels mateixos.
Alumnat de 4t d’ESO i 2n de batxillerat.
Es facilita informació i orientació sobre els següents temes:
· Recursos per a l’autoconeixement.
· Batxillerat (modalitats, centres, ...).
· Accés a la universitat (PAU, notes de tall,...).
· CFGM (famílies, on buscar els centres...).
· Accés al CFGS ( PA).
· CFGS.
· Altres recursos (dates d’inscripció, Portes Obertes,...).
· Sense la ESO què?
Amb un suport visual i amb webs d’interès, els joves coneixen els diferents camins que
poden optar. A més a més, poden fer consultes personals i es parteix dels seus interessos
per a exemplificar les sessions. La finalitat sobretot, a banda d’informar, és transmetre
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certa tranquil·litat, donar confiança a l’alumnat i fer arribar el missatge de sigui quin sigui
el camí que escullin, estarà bé i serà una decisió encertada.
Temporització
anual 2022-25
Disseny
TEMPORITZACIÓ

Gen.

Implementació

Feb.

Març

Abr.

x

x

x

Maig

Juny

Jul.

Ago.

Set

Oct.

Nov.

Des.

x

x

x

Avaluació

x

x

1. Humans
Responsable oficina Jove/ Oficina Jove Institut/ personal extern de suport.
RECURSOS

2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell) i
centres educatius de la ciutat.
Agents implicats
Servei de Joventut.

METODOLOGIA

Mecanismes de coordinació
Coordinacions periòdiques pel disseny i l’avaluació continuada.

AVALUACIÓ

Indicadors
1) Nombre d’instituts públics i concertats participants.
2) Nombre total d’alumnat que participa.
3) Nombre total d’intervencions.
4) Grau de satisfacció de l’equip docent.
5) Grau de satisfacció de l’alumnat.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre de dades quantitatives i qualitatives. Recull trimestral i Memòria anual.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (tríptics, cartelleria, etc.).

15. SERVEI COMUNITARI
OBJECTIU
ESTRATÈGIC

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT EN EL SEU ENTORN MÉS
IMMEDIAT, AL CENTRE EDUCATIU.

OBJECTIU
OPERATIU

Treballar la transmissió de valors, creant i organitzant una activitat educativa partint
d'una idea pròpia per fomentar i/o millorar la relació entre l'alumnat.

A QUI S’ADREÇA

Alumnat de 3r i 4t de la ESO.
Fem Pati:

DESCRIPCIÓ

Fomentar la participació entre els joves, mitjançant dinàmiques inclusives i d'àmbit
comunitari. Per aconseguir aquesta finalitat, els joves destinaran un mínim de 10 hores de
formació, que es realitzen al centre amb la seva tutora o persona encarregada del
projecte a l’institut, i en algunes d’elles també hi serà de dinamitzadora o per suport
una professional OJI. Durant les set sessions (algunes s’estima que durin 1 o
2h), adquiriran coneixements sobre la participació, la dinamització comunitària, els
valors, o les habilitats comunicatives. La finalitat és que aquesta preparació, tingui de fruit
la dinamització d’activitats durant una setmana a l’estona del pati . Elles mateixes
decidiran, el format, la metodologia i com la volen desenvolupar, treballaran partint d’un
valor, com podria ser: la convivència, solidaritat, igualtat, respecte, llibertat, empatia,
creativitat, o treball en equip.
107

Pla Local de Joventut de Sabadell 2022-2025 // DISSENY

Temporització
anual 2022-25
Disseny
TEMPORITZACIÓ

Gen.

Feb.

Març

Abr.

Maig

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Implementació
Avaluació

x

Juny

Set

Oct.

Nov.

Des.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jul.

Ago.

x

x

x

x

1. Humans
Responsable oficina Jove/ Oficina Jove Institut/ personal extern de suport.
RECURSOS

2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell) i
centres educatius de la ciutat.
Agents implicats
Servei de Joventut.

METODOLOGIA

Mecanismes de coordinació
Coordinacions periòdiques pel disseny i l’avaluació continuada.

AVALUACIÓ

Indicadors
1) Nombre d’instituts públics i concertats participants.
2) Nombre total d’alumnat que participa.
3) Nombre total d’intervencions.
4) Grau de satisfacció de l’equip docent.
5) Grau de satisfacció de l’alumnat.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre de dades quantitatives i qualitatives. Recull trimestral i Memòria anual.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (tríptics, cartelleria, etc.).

16. TREBALL EN XARXA

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

INCREMENTAR I IMPULSAR EL TREBALL TRANSVERSAL EN MATÈRIA DE
JOVENTUT I EL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS PER A JOVES JUNTAMENT
AMB D’ALTRES ÀREES I SERVEIS MUNICIPALS.

OBJECTIU
OPERATIU

Consolidar i ampliar els mecanismes i espais de coordinació amb els serveis diversos,
incorporant la perspectiva juvenil en el desenvolupament de les accions.

A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

Joves d’entre 12 i 30 anys.
Des del Servei de Joventut s’impulsen un seguit d’actuacions que aborden àmbits temàtics
molt diversos, però que es desenvolupen de manera conjunta i/o amb la participació de
diferents àrees i serveis (servei d’acollida, servei d’esports). Algunes d’ aquestes
actuacions es concreten en:
1) Xarxa de Professionals d’intervenció Comunitària.
2) Xarxa Antirumors.
3) Lleure gitano.
4) Ordenança municipal de Prestació Substitutòria.
5) Etc.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
X
X
X
X
Implementació

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Avaluació

RECURSOS

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ

X

X

X

X

x

x

1. Humans
Cap de Servei de Feminismes i Diversitat, Joventut / Cap de secció de Joventut / Tècnica
d’Oficina Jove / Tècnic de territori / Referents d’ocupació Juvenil / Oficina Jove Institut /
informadores Oficina Jove / Serveis Municipals/ Entitats i/o empreses implicades.
2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell),
altres equipaments i espais públics del municipi (variables segons l’actuació concreta).
Agents implicats
Servei de Joventut / diverses àrees i Serveis municipals / entitats i/o empreses
relacionades amb temàtica juvenil.
Mecanismes de coordinació
Canals de comunicació i coordinació bilaterals pel desenvolupament de projectes o
iniciatives concretes.
Indicadors
Variables segons l’actuació concreta
1) Nombre total d’ activitats realitzades.
2) Nombre total d’usos de cada activitat organitzada.
3) Nombre de Serveis municipals, entitats i agents implicats en cada activitat.
4) Nombre total de coordinacions realitzades.
5) Grau de satisfacció dels i les usuàries.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre de dades quantitatives i qualitatives de cada acció. Elaboració d’una memòria
anual.
Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, llistes de distribució etc.) i canals de
comunicació físics (Punt Mòbil, punt d’informació als instituts, tríptics, cartelleria, etc.).

Àmbit de Formació
En l’àmbit de la formació, la principal tasca que es realitza des de Joventut és la
d’orientació i assessorament. No obstant això, és necessari mencionar que des de
Joventut es col·labora també en algunes de les iniciatives impulsades des de la
Regidoria d’Educació, que ja hem recollit en la taula resum dels programes i actuacions.

17. ASSESSORIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

OFERIR ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT PERSONALITZAT A LES PERSONES
JOVES SOBRE EDUCACIÓ I FORMACIÓ.
Oferir al màxim de joves possible del Vallès Occidental informació, orientació, recursos i
acompanyament en matèria d’educació i formació.
Joves d’entre 12 i 30 anys.
Des del Servei de Joventut s’impulsa aquesta assessoria vinculada al desenvolupament
formatiu de les persones joves, oferint una atenció personalitzada. L’Oficina Jove és també
referent en matèria d’orientació educativa a nivell comarcal.
Les accions es concreten en:
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TEMPORITZACIÓ

- assessoria educativa (informant i orientant al jovent i si cal, als seus familiars, sobre el
seu itinerari formatiu, individual o grupal, i en format presencial o virtual)
- assessoria descentralitza a tots els Centres educatius de secundària que ho demanin.
- edició de materials pedagògics i càpsules informatives sobre la temàtica (tant presencials
com digitals)
Temporització
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual
2022- Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul.
2025
Disseny
x
Implementació

x

x

x

Avaluació

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

1. Humans
3 informadores de l’Oficina Jove, 2 professionals de l’Oficina Jove a l’Institut.
RECURSOS

2. Equipaments
Oficina Jove de Sabadell (c. Blasco de Garay, 19) i tots els Centres educatius de
secundària.
Agents implicats
Servei de Joventut.

METODOLOGIA

Mecanismes de coordinació
Coordinacions setmanals amb l’equip de Joventut.

AVALUACIÓ

Indicadors
1) Nombre d’ atencions presencials realitzades.
2) Nombre de consultes virtuals realitzades.
3) Nombre d’activitats i/o càpsules formatives organitzades.
4) Grau de satisfacció dels i les usuàries.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre de dades quantitatives i qualitatives. Report trimestral i Memòria anual.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions, llistes de distribució
etc.) i canals de comunicació físics (Punt Mòbil, punt d’informació als instituts,
publicacions, cartelleria, etc.).

18. ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OFERIR ASSESSORAMENT A LES PERSONES JOVES SOBRE
INTERNACIONAL.

OBJECTIU
OPERATIU

Apropar al Jovent de Sabadell tots aquells recursos que tenen al seu abast en matèria de
mobilitat internacional en matèria d’educació i formació.

A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

MOBILITAT

Joves d’entre 16 i 30 anys.
Des del Servei de Joventut s’impulsa l’assessoria de mobilitat internacional, amb una
assessora especialitzada 3h/setmanals, per tal d’apropar tots els recursos sobre estudis,
treball, intercanvis, voluntariat, camps de treball i cooperació internacional, ajudant al
creixement i a la formació personal d’una manera vivencial.
Temporització
anual
2022/2025

Gen

Feb.

Març

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ago.

Set

Oct.

Nov.
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Disseny

x

Implementació

x

x
x

x

Avaluació

RECURSOS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

1. Humans
Assessora especialitzada, coordinadora d’Oficina Jove, Entitat Gestora i cap de secció de
Joventut..
2. Equipaments
Oficina Jove (C. Blasco de Garay, 19).
Agents implicats
Servei de Joventut i cooperació.

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

Mecanismes de coordinació
Coordinació periòdica amb l’assessora.
Coordinació trimestral amb l’Entitat Gestora.
Indicadors
1) Nombre d’ atencions presencials realitzades.
2) Nombre de consultes virtuals realitzades.
3) Nombre de persones joves que han fet us d’un programa de mobilitat.
4) Nombre d’activitats i/o càpsules formatives organitzades.
5) Grau de satisfacció dels i les usuàries.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre setmanal de dades quantitatives i qualitatives. Report trimestral i Memòria anual.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions, llistes de distribució
etc.) i canals de comunicació físics (Punt Mòbil, punt d’informació als instituts,
publicacions, cartelleria, etc.).

19. SABADELL ORIENTA

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

DESENVOLUPAR UN ESPAI PRESENCIAL D’ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT EN
MATÈRIA EDUCATIVA ENMARCAT EN UN PROJECTE DE CIUTAT.
Fer orientacions personalitzades en el marc de la fira “Sabadell Orienta” i jornades
relacionades amb l’oferta formativa a la qual poden tenir accés les persones joves de la
ciutat. Oferir una visió global dels diferents itineraris formatius i professionals i establir un
espai de contacte directe entre les persones joves i els centres educatius.
Joves d’entre 16 i 18 anys.
Anualment es celebra la fira d’orientació educativa “Sabadell orienta”. En aquest
esdeveniment, les persones joves tenen accés a una informació directa sobre diverses
opcions de formació que poden trobar a la ciutat o a altres municipis mitjançant els punts
d’orientació personalitzada i el contacte amb els centres educatius o empreses.
Les accions es concreten en:
- gestió i dinamització dels punts d’orientacions personalitzades en el marc de la Fira
d’Orientació.
- orientacions personalitzades als centres educatius que ho sol·licitin.
- formar part de la taula professional interseccional del Sabadell Orienta.
Temporització
anual 2022-25
Disseny

Gen.

Feb.

x

x

Març

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ago.

Set

Oct.

Nov.

Des.

x

x
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Implementació

x

Avaluació

RECURSOS

x

x

x

1. Humans
Cap de secció de Joventut / Responsable Oficina Jove / Oficina Jove Institut /
Informadores Oficina Jove/ Referents d’Ocupació Juvenil/ personal tècnic d’altres Serveis
Municipals.
2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell(Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19 ), Fira
Sabadell.
Agents implicats
Servei de Joventut / Promoció Econòmica / Educació.

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

Mecanismes de coordinació
Comunicació i trobades específiques per a coordinar la preparació dels esdeveniments.
Valoració de l’esdeveniment amb els i les professionals de Joventut, valoració final amb
tots els Serveis i agents implicats.
Indicadors
1) Nombre de joves visitants a la fira d’orientació educativa. Comparativa amb darreres
edicions.
2) Enquesta grau de satisfacció.
3) Nombre d’orientacions personalitzades realitzades als POP (Punts Orientació
Personalitzada).
4) Nombre d’assessories post-fira, a l’Oficina Jove.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Elaboració d’un document d’avaluació quantitativa i qualitativa i amb propostes de millora.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, llistat de distribució, etc.) i
canals de comunicació físics (Punt Mòbil, punt d’informació als instituts, tríptics, cartelleria,
banderoles, rollup, etc.).

20. SALES D’ESTUDI
OBJECTIU
ESTRATÈGIC

FACILITAR EL DESENVOLUPAMENT FORMATIU DE LES PERSONES JOVES.

OBJECTIU
OPERATIU

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

A QUI S’ADREÇA

Joves d’entre 12 i 29 anys.
Impulsar espais per a estudiar, fer deures i treballs en grup que funcioni en horaris
alternatius.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
x

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

Implementació

x

Avaluació

x

x

x

x
x

1. Humans
Cap de secció de Joventut / Tècnics d’altres Serveis municipals.
RECURSOS

2. Equipaments
Equipaments Municipals.
Agents implicats
Servei de Joventut i altres Serveis municipals.
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METODOLOGIA

AVALUACIÓ

Mecanismes de coordinació
Comunicació i trobades específiques per a coordinar la preparació del servei i posterior
valoració amb els agents implicats.
Indicadors
1) Nombre d’usos del les sales d’estudi existents.
2) Nivell d’adequació de l’espai (espai disponible, endolls, material de consulta, connexió
wifi, etc.).
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Incorporació de l’avaluació del projecte a les memòries anuals del Servei.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, llistat de distribució, App, etc.) i
canals de comunicació físics (Punt Mòbil, punt d’informació als instituts, tríptics, cartelleria,
banderoles, rollup, etc.).

Ocupació
En l’àmbit de l’ocupació, la implantació aquests darrers anys del programa de Referents
d’Ocupació Juvenil (cofinançat pel Fons Social Europeu) amb l’objectiu de facilitar i
acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema
laboral i/o ocupacional s’ha obert una nova via de col·laboració entre Joventut i Promoció
Econòmica.
Per altra banda, en aquest cas també cal destacar que existeixen un seguit d’actuacions
liderades per altres regidories (fitxes adjuntes en les taules corresponents a actuacions
liderades per altres serveis o regidories) i que aborden qüestions relacionades amb
l’àmbit de l’ocupació.

21. ASSESSORIA LABORAL

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OFERIR DES DEL PROGRAMA DE REFERENTS D’OCUPACIÓ JUVENIL, UN
ITINERARI FORMATIU I/O LABORAL A LES PERSONES JOVES QUE NO ES TROBEN
NI ESTUDIANT NI TREBALLANT.

OBJECTIU
OPERATIU

Establir diversos canals d’interacció amb les persones joves amb l’objectiu de donar a
conèixer els recursos que ofereix el programa de Garantia Juvenil en matèria d’ocupació
i formació ocupacional.

A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

Joves d’entre 16 i 30 anys.
A través de la figura de les Referents d’Ocupació Juvenil de Sabadell, s’han generat
recursos d’orientació i assessorament específics per donar a conèixer aquest programa a
la població jove de Sabadell, fent especial èmfasi en aquells que compleixen els requisits
per a ser usuaris d’aquest.
Les accions es concreten en:
- assessories personalitzades individuals o grupals.
- treball conjunt i coordinat amb els instituts d’alta complexitat.
- acompanyament en el procés d’inscripció a la Garantia Juvenil i s’ha fet seguiment de
les persones inscrites.
La continuïtat d’aquesta assessoria depèn directament del pressupost del Programa
Europeu.
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Temporització
anual 2022-25
Disseny
TEMPORITZACIÓ

Implementació
Avaluació

RECURSOS

Gen.

Feb.

Març

Abr.

Maig

Juny

Jul.

x

x

x

x

x

x

Ago.

Set

Oct.

Nov.

Des.

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

1. Humans
Cap de secció de Joventut, cap de secció de Promoció econòmica, referent tècnic
responsable Oficina Jove, referent tècnic Promoció econòmica, dues tècniques referents
d’ocupació juvenil.
2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell),
Vapor Llonch (Ctra. de Barcelona, 208 bis.).
Agents implicats
Servei de Joventut / Promoció Econòmica / SOC.

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ

Mecanismes de coordinació
Les referents d’ocupació juvenil realitzen la funció de nexe entre el Servei de Joventut i el
de Promoció Econòmica. Periòdicament es fan coordinacions amb els 2 Serveis.
Quinzenalment, les R.O.J es coordinen amb la referent d’Oficina Jove i mensualment
s’incorporen a les reunions d’equip de Joventut.
Indicadors
1) Nombre de persones informades del programa.
2) Nombre de tutoritzacions i acompanyaments.
3) Nombre de programes utilitzats per a la derivació de joves.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre mensual de dades quantitatives. Informe trimestral quantitatiu i qualitatiu, i
memòria anual que s’incorpora a la del Servei de Joventut.
Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, llistes de distribució, etc.) i canals de
comunicació físics (Punt Mòbil, punt d’informació als instituts, punt d’informació a
Promoció Econòmica- Vapor Llonch, tríptics, cartelleria, etc.).

Salut
Des de Joventut es treballen també elements diversos relacionats amb la salut,
relacionats fonamentalment amb l’orientació, l’assessorament i la sensibilització de les
persones joves. Dins del context actual de crisi sanitària, econòmica i social provocada
per la Covid-19, es duen a terme actuacions per garantir el bon estat de la salut mental
i emocional de les persones joves, així com espais per prevenir els casos de violència
de gènere. Algunes d’aquestes actuacions, que aborden temes com la sexualitat, el
consum de drogues o l’alimentació saludable, es treballen de manera conjunta amb el
Servei de Salut.

22. ASSESSORIA DROGUES I ADDICCIÓ A PANTALLES
OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OFERIR ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT A LES PERSONES JOVES SOBRE TEMES
VINCULATS AL FOMENT DE LA SALUT I EL BENESTAR.
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OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

Desenvolupar i consolidar recursos d’acompanyament i sensibilització efectius per a
fomentar hàbits saludables i la prevenció de riscos entre les persones joves de Sabadell
en matèria de drogues i/o addicció a les pantalles.
Joves d’entre 12 i 30 anys.
Des del Servei de Joventut s’impulsa l’assessoria sobre qüestions relacionades amb el
consum i efectes de les drogues així com també s’orienta sobre l’ús i l’abús de pantalles.
Les accions es concreten en:
- assessoria especialitzada en drogues i/o addicció a pantalles adreçada a joves (i familiars
si s’escau). Es posarà èmfasis a ludopaties i addiccions a xarxes socials.
- Accions de gran format especialitzats en la matèria que poden esdevenir d’interès per a
les persones joves (publicacions, dinàmiques, directes a Instagram, etc.).
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
x
Implementació

x

x

x

Avaluació

RECURSOS

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

1. Humans
Cap de secció de Joventut / Responsable Oficina Jove / Professionals de l’Oficina Jove
Institut / Assessor de prevenció de drogues del Servei Municipal de Salut.
2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell).
Agents implicats
Servei de Joventut / Servei de Salut.

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ

Mecanismes de coordinació
Memòria qualitativa i quantitativa semestral. Incorporació de les dades a la memòria del
Servei de Joventut.
Indicadors
1) Nombre de consultes presencials realitzades anualment i evolució d’aquestes.
2) Nombre de consultes virtuals o telefòniques realitzades anualment i evolució
d’aquestes.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Registre d’usuaris i usuàries que accedeixen a les assessories tant presencials com
virtuals i incorporació de les dades a la memòria anual de joventut.
Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (Punt Mòbil, punt d’informació als instituts,
tríptics, cartelleria, etc.).

23. TAULA DE SALUT MENTAL
OBJECTIU
ESTRATÈGIC

ENFORTIR I POTENCIAR EL TREBALL EN XARXA I TRANSVERSAL ENTRE TOTS
ELS AGENTS IMPLICATS EN SALUT MENTAL EN EL NOSTRE TERRITORI.

OBJECTIU
OPERATIU

Posar de relleu la feina realitzada pels actors i professionals de Salut Mental del territori,
fent visibles les accions dutes a terme i planificant-ne de noves.

A QUI S’ADREÇA

Població general, especialment joves de 12 a 29 anys.

DESCRIPCIÓ
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Espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboratiu amb professionals de
diferents serveis per promocionar l’atenció integral de la salut mental de les persones
joves.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
x
TEMPORITZACIÓ

Implementació

x

x

x

x

x

x

Avaluació

RECURSOS

x

x

x

x

x

x

x

1. Humans
Professionals de Joventut / Servei Municipal de Salut/ Esports/ Acció Social/ Educació/
Entitats Locals/ Policia/ CSMIJ/ Taulí.
2. Equipaments
Equipaments municipals .

METODOLOGIA

Agents implicats
Professionals de Joventut / Servei Municipal de Salut/ Esports/ Acció Social/ Educació/
Entitats Locals/ Policia/ CSMIJ/ Taulí.
Mecanismes de coordinació
Reunions de coordinació i seguiment periòdiques.
Indicadors
1) Nombre de convocatòries anuals.
2) Nombre de serveis participants.
3) Nombre d’accions portades a terme.

AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ

Metodologia
Registre d’usuaris i usuàries que accedeixen a les assessories tant presencials com
virtuals i incorporació de les dades a la memòria anual de joventut.
Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, publicacions online, llistes de
distribució etc.) i canals de comunicació físics (Punt Mòbil, punt d’informació als instituts,
tríptics, cartelleria, etc.).

⮚ Fitxes d’actuacions
regidories

liderades

per

altres

serveis

o

Educació

FIRA CONNECTA’T A L’FP
A QUI S’ADREÇA

Joves en transicions educatives i adults en necessitats de qualificació professional i/o
formació al llard de la vida.

BREU DESCRIPCIÓ

Fira supramunicipal (àmbit 14 municipis) promoguda per l’Ajuntament amb participació
i suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona així com altres
agents socials i empresarials, amb l’objectiu de contribuir a l’orientació acadèmica i
professional. Inclou l’exposició de l’oferta formativa professional integrada de 21
famílies professionals i l’orientació per part dels serveis locals i els centres ( alumnat
de cicles, professionals).

REPTES DE FUTUR

Integrar aquest recurs en una xarxa com a ciutat orientadora per tal de contribuir a la
millora de la qualificació professional, evitar l’abandonament escolar prematur i
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potenciar els estudis post obligatoris de nivell superior. Implicar al teixit empresarial en
el desplegament de la formació de l’FP dual.

POSA’T-HI
A QUI S’ADREÇA

BREU DESCRIPCIÓ

REPTES DE FUTUR

Joves de 16 anys o més que potencialment no graduen la secundària derivats pels
instituts públics de Sabadell.
Programa d'orientació, seguiment i acompanyament de l’alumnat derivat, on es vetlla
per resoldre els dubtes o falta d'informació sobre l'itinerari a seguir, amb l’objectiu
principal que continuïn formant-se.
Reben informació sobre l’oferta d’alternatives formatives i laborals que existeixen, en
el cas de que no tinguin vacant en PFI. Aquest acompanyament es realitza al llarg
d’un any.
Ampliar i millorar la xarxa de recursos per tal de poder donar alternatives formatives i
d’acompanyament emocional i comunitari.

Promoció econòmica

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
Per poder cursar aquests programes cal tenir entre 16 i 21 anys durant l’any d’inici del
programa, no estar treballant, no haver obtingut el títol de graduat en Educació
Secundària Obligatòria i, en el moment d’iniciar els programes, no estar seguint estudis
en el sistema educatiu ni participar en altres accions de formació.

A QUI S’ADREÇA

L’objectiu dels Programes de Formació i Inserció (PFI) és proporcionar formació en un
àmbit professional a joves que han finalitzat l’ESO sense graduar.En l’actualitat oferim
les següents especialitats:
●
●
●

AUXILIAR D'HOTELERIA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ (PTT).
AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC (PTT).
AUXILIAR DE PASTISSERIA I FORNERIA (PIP).
En acabar s’obté una certificació de la formació rebuda i de les competències
professionals adquirides. Facilita la realització de les Proves d’Accés als Cicles
Formatius de Grau Mitjà i l’accés a un Centre de Formació d’Adults per treure’s el
Graduat en Secundària.

BREU DESCRIPCIÓ

EL projecte ofereix:
●
●
●
●
●
●

Assessorament i pla d’atenció personalitzat.
Orientació personal i recursos per a la inserció educativa. Suport
individualitzat en la preparació a les proves d’accés de grau mig.
Orientació personal i recursos per a la inserció laboral. Tècniques Recerca de
Feina.
1000 hores de formació presencial (un curs acadèmic). Formació 100%
subvencionada.
Formació General on obtindràs recursos per desenvolupar-te millor
personalment i professionalment i per continuar la teva formació.
Formació Professional en un perfil específic, on t’iniciaràs en les tasques
corresponents a un primer nivell de qualificació en la professió que has
escollit.
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●

REPTES DE FUTUR

Un primer contacte amb el món laboral. Pràctiques en empresa.

En l’actualitat desenvolupem /oferim 3 PFI’s , com a reptes de futur ampliar l’oferta de
PFI’s tenint en compte l’amplia demanda de places.

ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL. CONEIXEMENT D’OFICIS
A QUI S’ADREÇA

Als centres educatius del municipi, per al seu alumnat escolaritzat en la segona etapa
de l’ESO.

BREU DESCRIPCIÓ

Projecte escola-treball que pretén, mitjançant el coneixement pràctic de diferents oficis,
facilitar la definició de l'itinerari formatiu professional dels/de les alumnes participants.

REPTES DE FUTUR

Contribuir a reduir l’abandonament prematur dels estudis oferint accions d’orientació
de suport en la presa de decisions de la transició educativa d’ESO a post obligatòria.

ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL. CONEGUEM EL MERCAT LABORAL
A QUI S’ADREÇA

Als centres educatius del municipi, mitjançant la plataforma de Ciutat i Escola, per al
seu alumnat escolaritza en la segona etapa de l’ESO, Batxillerat o Cicles formatius.

BREU DESCRIPCIÓ

Conjunt d'actuacions informatives, educatives, preventives i formatives, adreçades als
centres educatius, amb la finalitat de donar suport a la tasca d’orientació professional
que es desenvolupa amb l’alumnat.

REPTES DE FUTUR

Oferir actuacions innovadores de suport a la tasca orientadora dels centres educatius,
donant resposta a les seves demandes i necessitats.

ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL. REFERENTS D’OCUPACIÓ JUVENIL
A QUI S’ADREÇA

Joves de 16 a 29 anys.

BREU DESCRIPCIÓ

Programa que té l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves
des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. Es porta a terme
conjuntament amb l’Oficina Jove.

REPTES DE FUTUR

Millorar les competències de les persones joves en els processos de recerca de feina,
i facilitar les transicions educatives-laborals.

PLA DE TREBALL ALS BARRIS: ACCIÓ INTEGRADA DINAMITZACIÓ ESPORTIVA
A QUI S’ADREÇA

Joves entre 16 i 29 anys, en situació d’atur inscrits al SOC, amb ESO o en disposició
de fer prova de nivell de la ESO, amb empadronament a Can Puiggener, Torre Romeu,
Can Roqueta, Poblenou, Les Termes, Espronceda, Campoamor o la Creu de Barberà.
Programa de formació (4 mesos) i treball (contracte laboral ordinari 4 mesos).

BREU DESCRIPCIÓ

REPTES DE FUTUR

Obtenen la titulació oficial CIATE, aprenen a elaborar plans d’entrenament personal i
col·lectiu personalitzats, dinamitzar activitats i prevenir lesions. Al període laboral
treballen com a monitors al casal esportiu de Vapor Llonch per a infants entre 8 i 16
anys, fan tota la programació, dinamització i després valoració final.
Facilitar l’accés al mercat de treball del col·lectiu jove, oferir una especialització al
mateix, despertar inquietuds formatives / de trajectòria laboral, definir objectius de futur
personal i professional, disposar d’hàbits laborals i competències bàsiques per a
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accedir i mantenir-se al mercat de treball com a persones actives i millorar la seva
situació socioeconòmica.

PLA DE TREBALL ALS BARRIS: CASA D’OFICIS VIDEOPRODUCCIÓ
A QUI S’ADREÇA

Joves entre 16 i 29 anys, en situació d’atur inscrits al SOC, amb ESO o en disposició
de fer prova de nivell de la ESO, amb empadronament a Can Puiggener, Torre Romeu,
Can Roqueta, Poblenou, Les Termes, Espronceda, Campoamor o la Creu de Barberà.

BREU DESCRIPCIÓ

Programa de formació (6 mesos) i treball (contracte de formació 6 mesos). Aprenen a
enregistrar i editar vídeos i fotografies, treballen edició d’imatge i so, inici al disseny
gràfic i treballen per a projectes municipals per a diferents Serveis (cartells, flyers,
vídeos promocionals, per a xarxes i altres plataformes de difusió, etc.).

REPTES DE FUTUR

Facilitar l’accés al mercat de treball del col.lectiu jove, oferir una especialització al
mateix, despertar inquietuds formatives / de trajectòria laboral, definir objectius de futur
personal i professional, disposar d’hàbits laborals i competències bàsiques per a
accedir i mantenir-se al mercat de treball com a persones actives i millorar la seva
situació socioeconòmica.

PLA DE TREBALL ALS BARRIS: ACCIÓ INTEGRADA DINAMITZACIÓ ESPORTIVA
A QUI S’ADREÇA

Joves entre 16 i 29 anys, en situació d’atur inscrits al SOC, amb ESO o en disposició
de fer prova de nivell de la ESO, amb empadronament a Can Puiggener, Torre Romeu,
Can Roqueta, Poblenou, Les Termes, Espronceda, Campoamor o la Creu de Barberà.
Programa de formació (4 mesos) i treball (contracte laboral ordinari 4 mesos).

BREU DESCRIPCIÓ

REPTES DE FUTUR

Obtenen la titulació oficial CIATE, aprenen a elaborar plans d’entrenament personal i
col·lectiu personalitzats, dinamitzar activitats i prevenir lesions. Al període laboral
treballen com a monitors al casal esportiu de vapor llonch per a infants entre 8 i 16
anys, fan tota la programació, dinamització i després valoració final.
Facilitar l’accés al mercat de treball del col.lectiu jove, oferir una especialització al
mateix, despertar inquietuds formatives / de trajectòria laboral, definir objectius de futur
personal i professional, disposar d’hàbits laborals i competències bàsiques per a
accedir i mantenir-se al mercat de treball com a persones actives i millorar la seva
situació socioeconòmica.

CASA D’OFICIS- PLA DE TREBALL ALS BARRIS
Persones d’entre 16 i 29 anys inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats
(DONO) al Servei Públic d’Ocupació, amb un nivell mínim de qualificació assolit. (ESO
o Cicle formatiu grau mitja).
A QUI S’ADREÇA
Procedents dels barris objecte del projecte: districte Sisè(Campoamor, Espronceda,
Creu de Barberà, Les Termes) i Barris Ripoll ( Can Puiggener, Torretomeu, Poblenou,
Can Roqueta).
És una acció mixta de formació i treball que te com a finalitat l’aprenentatge i pràctica
professional dels participants, mitjançant la realització d’obres o serveis públics que
aportin un benefici social a la comunitat o barri objecte d’actuació.
BREU DESCRIPCIÓ

Des de la nostre secció desenvolupem dues especialitats amb 10 alumnes cadascuna:
-

Atenció a la infància.
Videoproducció i cultura audiovisual.

119

Pla Local de Joventut de Sabadell 2022-2025 // DISSENY

Tenen com a finalitat que les persones participants puguin assolir uns aprenentatges i
una experiència que els permeti millorar la seva ocupabilitat i les seves possibilitats
d’inserció laboral o formativa.
Seguir consolidant les dues especialitats, fent-les referents en el joves dels barris.
REPTES DE FUTUR

Introduir noves especialitats segons necessitats derivades per les entitats i Serveis i
que es puguin desenvolupar a nivell municipal.

APRENENTATGE INTEGRAT- PLA DE TREBALL ALS BARRIS

A QUI S’ADREÇA

Persones de entre 16 i 29 anys inscrites com a demandants d’ocupació en situació de
risc d’exclusió social amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com són
aquelles persones que no disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria
(ESO) i aquelles que malgrat l’hagin obtingut no hagin continuat amb els estudis post
obligatoris.
Procedents dels barris objecte del projecte: districte Sisè(Campoamor, Espronceda,
Creu de Barberà, Les Termes) i Barris Ripoll ( Can Puiggener, Torretomeu, Poblenou,
Can Roqueta).

BREU DESCRIPCIÓ

Són Accions concebudes per afavorir la participació de les persones que es troben
allunyades dels recursos formatius, i per tant el seu objectiu és aconseguir en primer
lloc la millora de les competències de base i les competències transversals, i en segon
lloc l’assoliment d’unes competències professionals que millorin la seva ocupabilitat.
Des de la nostre secció desenvolupem l’acció integrada de Dinamitzador esportiu(10
places) i proposem un 25% de places (2 places)per aquests col·lectius en especialitats
com Horticultura i Jardineria.
Consolidar l’acció de dinamització Esportiva.

REPTES DE FUTUR

Introduir noves especialitats segons necessitats derivades per les entitats i Serveis i
que es puguin desenvolupar a nivell municipal.

JENP (SOC)
Persones menors de 30 anys beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya.
A QUI S’ADREÇA

Inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.
Amb estudis universitaris o CFGS.
Que no hagin participat en les convocatòries dels anys 2018 i 2019.
Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia Juvenil, els
contractes són com a mínim de 6 mesos a jornada complerta.

BREU DESCRIPCIÓ

Especialitats: Tècnic comunicació, Tècnic joventut, tècnic formació, tècnic
intermediació, Tècnic emprenedoria, tècnic auxiliar de gestió administrativa, Enginyer
manteniment...
Consolidar el programa.

REPTES DE FUTUR

Introduir noves especialitats segons necessitats derivades per les entitats i Serveis i
que es puguin desenvolupar a nivell municipal.
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PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL COVID-19 JOVES EN PRÀCTIQUES
Persones menors de 30 anys de Sabadell.
A QUI S’ADREÇA

Inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.
Amb estudis universitaris o CFGS.

BREU DESCRIPCIÓ

Programa emmarcat en la Línia 1.3 del Pla de reactivació municipal COVID-19 amb
l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves menors de 30 anys,
amb formació universitària o de grau de formació professional, per tal de millorar la
seva ocupabilitat amb l’adquisició d’aptituds i les competències derivades de la pràctica
laboral. Contractes de 6 mesos a jornada complerta.
Especialitats: Tècnic comunicació, Tècnic joventut, tècnic formació, tècnic
intermediació, Tècnic emprenedoria, tècnic auxiliar de gestió administrativa, Enginyer
manteniment...
Consolidar el programa.

REPTES DE FUTUR

Introduir noves especialitats segons necessitats derivades per les entitats i Serveis i
que es puguin desenvolupar a nivell municipal.

PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL COVID-19 JOVES MIGRATS/DES SOLS/ES
Joves migrats/es sota la tutela o ex tutela de la Generalitat.
A QUI S’ADREÇA

Amb l’autorització de residència i treball caducada o a punt de fer-ho, amb necessitat
d’un contracte de treball per a renovar el permís i allargar la seva estada.
Amb recorregut i arrelament al territori d’acollida, vinculats/des a entitats de la ciutat.
Programa mixt de treball i formació que promou la contractació i l’acompanyament
integral durant tot el programa.
Es realitza en col·laboració amb el Servei d’Acció Social de l’ajuntament.

BREU DESCRIPCIÓ

Te com a objectiu per un costat, millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició d’aptituds
i competències derivades de la pràctica laboral, de la formació professionalitzadora i
transversal i de l’acompanyament personalitzat i per un altre, la regularització de la
seva situació administrativa.
Contractació: 1 any jornada complerta.
Especialitat: Recuperador d’espais naturals.

Consolidar el programa.
REPTES DE FUTUR

Introduir noves especialitats segons necessitats derivades per les entitats i Serveis i
que es puguin desenvolupar a nivell municipal.

Policia

ACTUACIONS DE SENSIBILITZACIÓ
A QUI S’ADREÇA

Alumnes de 4t d’ESO.
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BREU DESCRIPCIÓ

Coneixement sobre la tinença responsable d’animals, normativa PPP i tinença i
consum de drogues.

REPTES DE FUTUR

Conscienciar de les conseqüències legals i de salut de les drogues.

Salut

SERVEI D’ASSESSORAMENT I D’INFORMACIÓ EN DROGUES I PANTALLES (SAIDP)
A QUI S’ADREÇA

Persones d’entre 12 i 29 anys i el seu entorn immediat (família, amics, educadors,
professorat).

BREU DESCRIPCIÓ

Assessorament individualitzat sobre l’ús i abús de qualsevol substància amb
potencial addictiu i de pantalles. Sovint es tracta d’assessories personalitzades, tot i
que també s’ofereixen a grups que comparteixen algun tipus de problemàtica.

REPTES DE FUTUR

Afavorir l’accés a l’assessoria a l’entorn més proper dels i les joves, especialment de
col·lectius amb més dificultats socio econòmiques.

CAMPANYES DE RELACIONS SEXUALS I AFECTIVES, DROGUES
A QUI S’ADREÇA

Alumnat d’ESO.

BREU DESCRIPCIÓ

Campanyes de sensibilització que es duen a terme a les aules dels instituts públics
de la ciutat. Es pot sol·licitar a través del Ciutat i Escola. Metodologia dinàmica
orientada a fomentar relacions sexo afectives lliures, segures i saludables. I a
prevenir l’abús de substàncies com l’alcohol, tabac, o altres drogues.

REPTES DE FUTUR

Es tracta d’una oferta dissenyada i desplegada entre els Serveis de Joventut i Salut,
que s’ha anat actualitzant i que està consolidada. En tots els casos es procura
vincular als recursos públics de la ciutat per a que l’alumnat conegui, de primera mà,
els referents que trobarà a l’ASSIR (en el cas de salut sexual) o al SAIDP (en
prevenció d’addiccions).

GESTIÓ EMOCIONAL I HABILITATS SOCIALS
A QUI S’ADREÇA

Persones d’entre 12 i 29 anys en programes formatius (Cicles formatius, escoles
d’adults, promoció econòmica, i altres recursos).

BREU DESCRIPCIÓ

Programa d’entre 7 i 12 sessions dinamitzat per tècniques de salut comunitària per a
grups (màxim 12 persones) d’adolescents i joves. Metodologia dinàmica orientada a
aprendre a reconèixer i gestionar les emocions i a treballar habilitats de relació
interpersonal.

REPTES DE FUTUR

Donada la intensitat del programa (mínim 12 hores de durada) i que cal personal
altament qualificat per a desenvolupar-lo, es planteja a llarg termini capacitar a
tutors/es, agents comunitaris, o educadors/es per a que el puguin desplegar,
comptant amb l’assessorament de l’equip de salut comunitària que ha desenvolupat
el programa.
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EIX 2. TERRITORI
En l’eix de territori s’han agrupat tots aquells programes i actuacions que estan vinculats
amb la incidència de les persones joves en la vida pública de la ciutat. En aquest sentit,
s’han treballat aspectes relacionats amb la participació i l’associacionisme, i l’oci i la
cultura. A més, aquest eix també ha recollit qüestions relacionades amb els feminismes
i la diversitat, la cohesió social i la realitat territorial del municipi. Cal mencionar que, en
tractar-se d’un eix que engloba temàtiques transversals, algunes de les actuacions que
s’impulsen des de Joventut estan agrupades a l’àmbit de les actuacions generals del
servei, que ja s’han recollit anteriorment.

⮚ Fitxes d’actuacions liderades per Joventut
Participació
La participació juvenil és un dels àmbits que es treballa de manera específica des del
Servei de Joventut, que a més disposa de professionals en l’àmbit de l’assessorament
en temes de participació juvenil. Per altra banda, des de la Regidoria de Participació
també es duen a terme actuacions específiques relacionades amb aquest àmbit.

24. ASSESSORIA D’ASSOCIACIONISME

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

FOMENTAR I FACILITAR LA PARTICIPACIÓ DE LA POBLACIÓ JOVE, COL·LECTIUS I
ENTITATS JUVENIL.
Oferir orientació, acompanyament i assessorament en el desenvolupament de les
activitats d’entitats i col·lectius juvenils així com grups de joves.

Joves d’entre 12 i 30 anys.
Assessorament i suport a grups informals per al desenvolupament de la seva activitat i
foment del treball el xarxa i participació activa. Des del servei de Joventut es gestionen
diferents recursos adreçats a grups de joves informals, col·lectius i/o entitats juvenils
oferint-los una orientació, acompanyament i assessorament per tal d’enfortir
l’associacionisme juvenil. A través d’aquestes actuacions es preveu puguin desenvolupar
les seves activitats i generar xarxa.
Les accions es concreten en:
1. Assessoria d’associacionisme a l’ Oficina Jove (suport a entitats juvenils ja constituïdes
i/o en procés de constitució per al desenvolupament de les seves activitats i el foment del
treball en xarxa).
2. Suport als grups informals per al desenvolupament de les seves activitats i el foment
del treball en xarxa.
3. Foment de la participació activa d’ entitats i col·lectius juvenils (grups formals i
informals).
4. Accions complementàries (edició de materials pedagògics, càpsules informatives).
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des
anual 2022-25
Disseny
x
x
x
x
x
x
Implementació

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Avaluació

X

X

X

X

X

x

1. Humans
Responsable tècnica territori i associacionisme de l’Oficina Jove.
RECURSOS

2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell).
Agents implicats
Servei de Feminismes i Diversitat, Joventut / Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell.

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ

Mecanismes de coordinació
- Coordinacions periòdiques amb joves no constituïts, entitats i col·lectius juvenils.
- Formació especialitzada i actualització periòdica de recursos en matèria
d’associacionisme juvenil.
Indicadors
1. Nombre total de consultes i assessoraments rebut.
2. Nombre d’activitats realitzades per entitats i/o col·lectius juvenils.
3. Nombre de nous contactes amb col·lectius juvenils i/o joves no constituïts
realitzats.
4. Nombre total de nous materials informatius de suport editats.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Recull de dades quantitatives i qualitatives diari i trimestral. Elaboració d’una memòria
anual.
Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, llistes de distribució , ...) i canals de
comunicació físics (Punt Mòbil, punt d’informació als instituts, tríptics, publicacions,
cartellería, etc.).

25. SUPORT A ENTITATS I COL·LECTIUS JUVENILS

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

OFERIR SUPORT I ACOMPANYAMENT ENE LE DESERNVOLUPAMENT DE LES
ACTIVITATS.
Promoure la participació l’associacionisme i les activitats juvenils posant a l’abast diferents
mecanismes i recursos pel desenvolupament de les seves activitats i donant suport en la
gestió de tràmits administratius.
Joves d’entre 12 i 30 anys.
Des del servei de Joventut es contemplen les següents accions:
- Suport, acompanyament i/o assessorament en el desenvolupament de les activitats
(logístic, espai públic, equipaments, difusió etc).
- Gestió de la partida de subvencions en matèria activitats i/o projectes relacionats amb la
cultura urbana descentralitzada a nivell de territori.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des
anual 2022-25
Disseny
x
x
x
x
x
x
x
x
Implementació
Avaluació

RECURSOS

x

X

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

1. Humans
Cap del Serveis de feminisme i diversitat/ Cap de secció de Joventut / responsable Tècnica
territori i associacionisme de l’Oficina Jove.
2. Equipaments
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Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell).

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ

Agents implicats
Servei de Feminismes i Diversitat - Joventut / Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell/
grups de joves i entitats juvenils del municipi/ Servei de Participació/ Servei de Logística/
Servei de Via Pública.
Mecanismes de coordinació
- Comunicació directe entre responsable Tècnica territori i associacionisme de l’Oficina
Jove i les entitats juvenils del municipi.
- Comunicació directe entre responsable Tècnica territori i associacionisme de l’Oficina
Jove i els Serveis municipals que es requereixi.
Indicadors
1. Nombre total d’activitats realitzades.
2. Nombre total de peticions i tràmits vinculats als Serveis de logística, via pública i
participació realitzats.
3. Nombre total d’accions de difusió d’activitats realitzats.
4. Nombre total de sol·licituds de subvenció matèria de programes, projectes i/o
activitats impulsades per entitats juvenils i/o adreçades a joves rebudes.
5. Nombre total de subvencions atorgades a entitats juvenils.
6. Nombre total de coordinacions i/o espais de treball generats amb joves no
constituïts, entitats i/o col·lectius juvenils realitzades.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Recull de dades quantitatives i qualitatives diari i trimestral. Elaboració d’una memòria
anual.
Canals / Estratègia
Canals de comunicació directa amb joves no constituïts, entitats i/o col·lectius juvenils del
municipi. Canals de comunicació i/o difusió virtuals (xarxes socials, web, llistes de
distribució , ...) i canals de comunicació físics (tríptics, publicacions, cartellería, agenda
jove etc.).

Oci i Cultura
L’àmbit de l’oci i la cultura és treballat en molts casos de manera transversal. No obstant
això, també cal destacar l’existència d’actuacions liderades pel Servei de Joventut a
través de la Xarxa d’ Espais Joves.

26. SUPORT A BARRIS

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU

A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

OFERIR ACTIVITATS DE SUPORT I ACOMPANYAMENT ADREÇATS A JOVES EN ELS
DIFERENTS BARRIS DEL MUNICIPI.
Promocionar i facilitar l’autonomia de la persona jove, promovent el seu arrelament al
conjunt del municipi, la seva participació activa (fomentant així la convivència i les
dinàmiques participatives i relacions respectuoses), la promoció d’ hàbits saludables i la
reducció de riscos.
Joves d’entre 12 i 30 anys.
Aquest projecte contempla el desenvolupament d’accions i activitats descentralitzades en
els diferents barris del municipi destinades a facilitar el desenvolupament i autonomia de
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les persones joves i la promoció d’hàbits saludables. Seguint aquests criteris les
actuacions que configuren el projecte són:
- Programació d’activitats esportives en contextos no formals en l’adquisició d’hàbits
saludables que contribueixin a un millor benestar i en reduir les conductes de risc
associades als consums.
- Programa d’activitats de formació i creació de material audiovisual per promoure el seu
arrelament al conjunt del municipi i la seva participació activa.
- Programació d’activitats vinculades al medi ambient i al reciclatge.
- Programació d’activitats de suport, acompanyament i aprenentatge de competències
escolars.
Temporització
anual 2022-25
Disseny
TEMPORITZACIÓ

Implementació

Gen.

x

Feb.

Març

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ago.

Set

Oct.

Nov.

Des

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

Avaluació

RECURSOS

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ

x

1. Humans
Cap del Serveis de feminisme i diversitat/ Cap de secció de Joventut / responsable Tècnica
territori i associacionisme de l’Oficina Jove / Personal extern dels espais joves/ altres
agents i/o personal extern depenent de les activitats programades.
2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell).
Sales i espais en equipaments cívics municipals.
Altres espais i/o equipaments del municipi.
Agents implicats
Servei de Feminismes i Diversitat - Joventut / Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell/
grups de joves i entitats juvenils del municipi/ Servei de Participació/ Servei de Logística/
Servei de Via Pública/ Servei d’Esports/ Servei de Salut.
Mecanismes de coordinació
Comunicació directe entre responsable Tècnica territori i associacionisme de l’Oficina Jove
amb tècnics/es municipals que intervenen en el programa, personal dels espais joves i
altres agents i/o personal extern depenent de les activitats programades.
Indicadors
1. Nombre total d’activitats realitzades.
2. Nombre d’usos total de participants de les activitats realitzades.
3. Nombre d’usos específic de les activitats realitzades (desglossat per sexe i edat)
4. Nombre de consultes i/o intervencions específiques de prevenció registrades.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Recull de dades quantitatives i qualitatives diari i trimestral. Elaboració d’una memòria
anual.
Canals / Estratègia
Canals de comunicació directa amb joves del municipi, espais joves. Canals de
comunicació i/o difusió virtuals (xarxes socials, web, llistes de distribució , ...) i canals de
comunicació físics (tríptics, publicacions, cartellería, agenda jove, Punt Informació als
instituts etc.).

27. ESPAI JOVE CAN RULL

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OFERIR ACTIVITATS I TALLERS VARIATS I UN ESPAI DE TROBADA EN HORARI DE
TARDA PER A JOVES EN DIFERENTS BARRIS DEL MUNICIPI.
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OBJECTIU
OPERATIU

A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ

Promocionar i facilitar l’autonomia i la participació de la persona jove, la participació juvenil,
l’arrelament al territori, la seva participació activa (fomentant així la convivència i les
dinàmiques participatives i relacions respectuoses) acompanyats sempre per l’orientació
de professionals.
Joves d’entre 12 i 30 anys
Actualment la xarxa d’espais joves municipals està formada per un total de 5 espais
distribuïts entre diversos barris de la ciutat (Can Rull, Can Puiggener, La Creu de Barberà,
Torre Romeu i Doctor Plans/Can Déu). Els espais joves són espais socioeducatius que
realitzen activitats en horari de tarda que ofereixen una programació d’activitats diversa
amb finalitat fomentar la relació entre els i les joves, fent que siguin pro-actius i fent-los un
acompanyament per tal que puguin conèixer les seves potencialitats. Les accions que
configuren el projecte són:
- Programació pròpia d’activitats de cada un dels espais joves
- Activitats trimestrals conjuntes entre els 5 espais joves que formen part de la xarxa.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des
anual 2022-25
Disseny
x
x
x
x
x
Implementació

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Avaluació

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Humans
Cap del Serveis de feminisme i diversitat/ Cap de secció de Joventut / responsable Tècnic
territori i associacionisme de l’Oficina Jove / Personal extern dels espais joves.
2. Equipaments
Sales i espais en equipaments cívics municipals (centres cívics).
Altres espais i/o equipaments del municipi.
Agents implicats
Servei de Feminismes i Diversitat - Joventut / Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell/
centres cívics municipals – Servei de participació/ personal extern dels espais joves/
agents educatius de l’entorn.
Mecanismes de coordinació
Comunicació directe entre responsable Tècnica territori i associacionisme de l’Oficina Jove
amb referents de les entitats gestores del servei. Coordinacions mensuals amb personal
extern dels espais joves (generals i territorials) i coordinació resta de personal tècnic
municipal que intervé en el programa.
Indicadors
1. Nombre d’usos total de participants de les activitats realitzades.
2. Nombre d’usuaris/es específic de les activitats realitzades.
3. Nombre total d’activitats conjuntes realitzades.
4. Nombre total de coordinacions realitzades.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Recull de dades quantitatives i qualitatives diari , mensual. Elaboració d’una memòria
anual.
Canals / Estratègia
Canals de comunicació directa amb joves del municipi, espais joves. Canals de
comunicació i/o difusió virtuals (xarxes socials, web, llistes de distribució , ...) i canals de
comunicació físics (tríptics, publicacions, cartelleria, agenda jove, Punt Informació als
instituts etc.).
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28. ESPAI JOVE CAN PUIGGENER

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU

A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ

OFERIR ACTIVITATS I TALLERS VARIATS I UN ESPAI DE TROBADA EN HORARI DE
TARDA PER A JOVES EN DIFERENTS BARRIS DEL MUNICIPI.
Promocionar i facilitar l’autonomia i la participació de la persona jove, la participació juvenil,
l’arrelament al territori, la seva participació activa (fomentant així la convivència i les
dinàmiques participatives i relacions respectuoses) acompanyats sempre per l’orientació
de professionals.
Joves d’entre 12 i 30 anys.
Actualment la xarxa d’espais joves municipals està formada per un total de 5 espais
distribuïts entre diversos barris de la ciutat (Can Rull, Can Puiggener, La Creu de Barberà,
Torre Romeu i Doctor Plans/Can Déu). Els espais joves són espais socioeducatius que
realitzen activitats en horari de tarda que ofereixen una programació d’activitats diversa
amb finalitat fomentar la relació entre els i les joves, fent que siguin pro-actius i fent-los un
acompanyament per tal que puguin conèixer les seves potencialitats. Les accions que
configuren el projecte són:
- Programació pròpia d’activitats de cada un dels espais joves.
- Activitats trimestrals conjuntes entre els 5 espais joves que formen part de la xarxa.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des
anual 2022-25
Disseny
x
x
x
x
x
Implementació

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Avaluació

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Humans
Cap del Serveis de feminisme i diversitat/ Cap de secció de Joventut / responsable Tècnic
territori i associacionisme de l’Oficina Jove / Personal extern dels espais joves.
2. Equipaments
Sales i espais en equipaments cívics municipals (centres cívics).
Altres espais i/o equipaments del municipi.
Agents implicats
Servei de Feminismes i Diversitat - Joventut / Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell/
centres cívics municipals – Servei de participació/ personal extern dels espais joves/
agents educatius de l’entorn.
Mecanismes de coordinació
Comunicació directe entre responsable Tècnica territori i associacionisme de l’Oficina Jove
amb referents de les entitats gestores del servei. Coordinacions mensuals amb personal
extern dels espais joves (generals i territorials) i coordinació resta de personal tècnic
municipal que intervé en el programa.
Indicadors
1. Nombre d’usos total de participants de les activitats realitzades.
2. Nombre d’usuaris/es específic de les activitats realitzades.
3. Nombre total d’activitats conjuntes realitzades.
4. Nombre total de coordinacions realitzades.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Recull de dades quantitatives i qualitatives diari , mensual. Elaboració d’una memòria
anual.
Canals / Estratègia
Canals de comunicació directa amb joves del municipi, espais joves. Canals de
comunicació i/o difusió virtuals (xarxes socials, web, llistes de distribució , ...) i canals de
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comunicació físics (tríptics, publicacions, cartelleria, agenda jove, Punt Informació als
instituts etc.).

29. ESPAI JOVE LA CREU DE BARBERÀ

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU

A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

OFERIR ACTIVITATS I TALLERS VARIATS I UN ESPAI DE TROBADA EN HORARI DE
TARDA PER A JOVES EN DIFERENTS BARRIS DEL MUNICIPI.
Promocionar i facilitar l’autonomia i la participació de la persona jove, la participació juvenil,
l’arrelament al territori, la seva participació activa (fomentant així la convivència i les
dinàmiques participatives i relacions respectuoses) acompanyats sempre per l’orientació
de professionals.
Joves d’entre 12 i 30 anys.
Actualment la xarxa d’espais joves municipals està formada per un total de 5 espais
distribuïts entre diversos barris de la ciutat (Can Rull, Can Puiggener, La Creu de Barberà,
Torre Romeu i Doctor Plans/Can Déu). Els espais joves són espais socioeducatius que
realitzen activitats en horari de tarda que ofereixen una programació d’activitats diversa
amb finalitat fomentar la relació entre els i les joves, fent que siguin pro-actius i fent-los un
acompanyament per tal que puguin conèixer les seves potencialitats. Les accions que
configuren el projecte són:
- Programació pròpia d’activitats de cada un dels espais joves.
- Activitats trimestrals conjuntes entre els 5 espais joves que formen part de la xarxa.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des
anual 2022-25
Disseny
x
x
x
x
x
Implementació

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Avaluació

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Humans
Cap del Serveis de feminisme i diversitat/ Cap de secció de Joventut / responsable Tècnic
territori i associacionisme de l’Oficina Jove / Personal extern dels espais joves.
2. Equipaments
Sales i espais en equipaments cívics municipals (centres cívics).
Altres espais i/o equipaments del municipi.
Agents implicats
Servei de Feminismes i Diversitat - Joventut / Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell/
centres cívics municipals –Servei de participació/ personal extern dels espais joves/
agents educatius de l’entorn.
Mecanismes de coordinació
Comunicació directe entre responsable Tècnica territori i associacionisme de l’Oficina Jove
amb referents de les entitats gestores del servei. Coordinacions mensuals amb personal
extern dels espais joves (generals i territorials) i coordinació resta de personal tècnic
municipal que intervé en el programa.
Indicadors
1. Nombre d’usos total de participants de les activitats realitzades.
2. Nombre d’usuaris/es específic de les activitats realitzades.
3. Nombre total d’activitats conjuntes realitzades.
4. Nombre total de coordinacions realitzades.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Recull de dades quantitatives i qualitatives diari , mensual. Elaboració d’una memòria
anual.
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Canals / Estratègia
Canals de comunicació directa amb joves del municipi, espais joves. Canals de
comunicació i/o difusió virtuals (xarxes socials, web, llistes de distribució , ...) i canals de
comunicació físics (tríptics, publicacions, cartelleria, agenda jove, Punt Informació als
instituts etc.).

30. ESPAI JOVE TORREROMEU

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU

A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

OFERIR ACTIVITATS I TALLERS VARIATS I UN ESPAI DE TROBADA EN HORARI DE
TARDA PER A JOVES EN DIFERENTS BARRIS DEL MUNICIPI.
Promocionar i facilitar l’autonomia i la participació de la persona jove, la participació juvenil,
l’arrelament al territori, la seva participació activa (fomentant així la convivència i les
dinàmiques participatives i relacions respectuoses) acompanyats sempre per l’orientació
de professionals.
Joves d’entre 12 i 30 anys.
Actualment la xarxa d’espais joves municipals està formada per un total de 5 espais
distribuïts entre diversos barris de la ciutat (Can Rull, Can Puiggener, La Creu de Barberà,
Torre Romeu i Doctor Plans/Can Déu). Els espais joves són espais socioeducatius que
realitzen activitats en horari de tarda que ofereixen una programació d’activitats diversa
amb finalitat fomentar la relació entre els i les joves, fent que siguin pro-actius i fent-los un
acompanyament per tal que puguin conèixer les seves potencialitats. Les accions que
configuren el projecte són:
- Programació pròpia d’activitats de cada un dels espais joves.
- Activitats trimestrals conjuntes entre els 5 espais joves que formen part de la xarxa.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des
anual 2022-25
Disseny
x
x
x
x
x
Implementació

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Avaluació

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Humans
Cap del Serveis de feminisme i diversitat/ Cap de secció de Joventut / responsable Tècnic
territori i associacionisme de l’Oficina Jove / Personal extern dels espais joves.
2. Equipaments
Sales i espais en equipaments cívics municipals (centres cívics).
Altres espais i/o equipaments del municipi.
Agents implicats
Servei de Feminismes i Diversitat - Joventut / Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell/
centres cívics municipals –Servei de participació/ personal extern dels espais joves/
agents educatius de l’entorn.
Mecanismes de coordinació
Comunicació directe entre responsable Tècnica territori i associacionisme de l’Oficina Jove
amb referents de les entitats gestores del servei. Coordinacions mensuals amb personal
extern dels espais joves (generals i territorials) i coordinació resta de personal tècnic
municipal que intervé en el programa.
Indicadors
1. Nombre d’usos total de participants de les activitats realitzades.
2. Nombre d’usuaris/es específic de les activitats realitzades.
3. Nombre total d’activitats conjuntes realitzades.
4. Nombre total de coordinacions realitzades.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
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Metodologia
Recull de dades quantitatives i qualitatives diari , mensual. Elaboració d’una memòria
anual.
Canals / Estratègia
Canals de comunicació directa amb joves del municipi, espais joves. Canals de
comunicació i/o difusió virtuals (xarxes socials, web, llistes de distribució , ...) i canals de
comunicació físics (tríptics, publicacions, cartelleria, agenda jove, Punt Informació als
instituts etc.).

31. ESPAI JOVE DOCTOR PLANS

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU

A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

OFERIR ACTIVITATS I TALLERS VARIATS I UN ESPAI DE TROBADA EN HORARI DE
TARDA PER A JOVES EN DIFERENTS BARRIS DEL MUNICIPI.
Promocionar i facilitar l’autonomia i la participació de la persona jove, la participació juvenil,
l’arrelament al territori, la seva participació activa (fomentant així la convivència i les
dinàmiques participatives i relacions respectuoses) acompanyats sempre per l’orientació
de professionals.
Joves d’entre 12 i 30 anys.
Actualment la xarxa d’espais joves municipals està formada per un total de 5 espais
distribuïts entre diversos barris de la ciutat (Can Rull, Can Puiggener, La Creu de Barberà,
Torre Romeu i Doctor Plans/Can Déu). Els espais joves són espais socioeducatius que
realitzen activitats en horari de tarda que ofereixen una programació d’activitats diversa
amb finalitat fomentar la relació entre els i les joves, fent que siguin pro-actius i fent-los un
acompanyament per tal que puguin conèixer les seves potencialitats. Les accions que
configuren el projecte són:
- Programació pròpia d’activitats de cada un dels espais joves.
- Activitats trimestrals conjuntes entre els 5 espais joves que formen part de la xarxa.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des
anual 2022-25
Disseny
x
x
x
x
x
Implementació

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Avaluació

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Humans
Cap del Serveis de feminisme i diversitat/ Cap de secció de Joventut / responsable Tècnic
territori i associacionisme de l’Oficina Jove / Personal extern dels espais joves.
2. Equipaments
Sales i espais en equipaments cívics municipals (centres cívics).
Altres espais i/o equipaments del municipi.
Agents implicats
Servei de Feminismes i Diversitat - Joventut / Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell/
centres cívics municipals – Servei de participació/ personal extern dels espais joves/
agents educatius de l’entorn.
Mecanismes de coordinació
Comunicació directe entre responsable Tècnica territori i associacionisme de l’Oficina Jove
amb referents de les entitats gestores del servei. Coordinacions mensuals amb personal
extern dels espais joves (generals i territorials) i coordinació resta de personal tècnic
municipal que intervé en el programa.
Indicadors
1. Nombre d’usos total de participants de les activitats realitzades.
2. Nombre d’usuaris/es específic de les activitats realitzades.
3. Nombre total d’activitats conjuntes realitzades.
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4. Nombre total de coordinacions realitzades.
Totes les dades es recullen segregades per edat sexe i sempre que és possible per
identitat de gènere.
Metodologia
Recull de dades quantitatives i qualitatives diari , mensual. Elaboració d’una memòria
anual.
Canals / Estratègia
Canals de comunicació directa amb joves del municipi, espais joves. Canals de
comunicació i/o difusió virtuals (xarxes socials, web, llistes de distribució , ...) i canals de
comunicació físics (tríptics, publicacions, cartelleria, agenda jove, Punt Informació als
instituts etc.).

⮚ Fitxes d’actuacions
regidories

liderades

per

altres

serveis

o

Cultura
PROGRAMA D’EXPOSICIONS I ACTIVITATS TEMPORALS
A QUI S’ADREÇA

Públic general.

BREU DESCRIPCIÓ

Es programen exposicions temporals i activitats d’acord als interessos del públic més
jove i la missió del Museu d’Art de Sabadell.

REPTES DE FUTUR

Millorar la qualitat i la quantitat de propostes.

OFERTA PERMANENT D’ACTIVITATS
A QUI S’ADREÇA

Públic general.
Dins l’oferta permanent de visites guiades, dinamitzades, tallers i itineraris, el públic
jove pot trobar continguts del seu interès.

BREU DESCRIPCIÓ

Aquestes activitats tracten sobre diferents aspectes de l’evolució de la ciutat en l’àmbit
artístic contextualitzat en el moment històric i en els moviments artístics locals i globals.

REPTES DE FUTUR

Millorar la qualitat i la quantitat de propostes.

Cultura. L’Estruch Fàbrica de Creació

RESIDÈNCIES DE CREACIÓ PER A PROFESSIONALS I TAMBÉ PER A COMPANYIES I ENTITATS I GRUPS
DE MÚSICA LOCALS DE DANSA, TEATRE, CIRC, ARTS VISUALS, DIGITALS I MÚSICA
A QUI S’ADREÇA
Població en general (però amb molta afluència de joves).
L’Estruch és una fàbrica de creació dedicada a la producció, la difusió i la formació
artística contemporània de les arts en viu. Com a centre artístic acollim projectes de
dansa, circ, teatre, música, arts visuals i creació multimèdia, que s’engloben
BREU DESCRIPCIÓ
principalment en quatre àrees:
Escenaestruch: teatre, dansa i circ.
Nauestruch: Arts Visuals i performance.
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REPTES DE FUTUR

Mediaestruch: tecnologia i arts digitals.
Estruchmusic: concerts i bucs d'assaig.
La singularitat del projecte recau en l’oportunitat que les companyies de Sabadell d'arts
escèniques i visuals de Sabadell convisquin amb les companyies i artistes professionals
en un mateix espai interdisciplinari, multiplicant exponencialment la creativitat del
centre. + INFO: www.lestruch.cat.
Donar a conèixer l’Estruch com a Fàbrica de creació a la ciutadania de Sabadell, i totes
les activitats que s’hi fan, ja que sovint els joves sobretot potser usen l’Estruch per
assajar però desconeixen totes les possibilitats i activitats del centre.

PROGRAMACIÓ ESTRUCH. Dansa, teatre, circ, arts visuals, digitals i música
A QUI S’ADREÇA

BREU DESCRIPCIÓ

REPTES DE FUTUR

Població en general ( però en la línia sobretot adreçada als joves ).
La programació de l’Estruch sorgeix majoritàriament de les residències de creació que
es desenvolupen al centre. Les companyies accedeixen a l’Estruch mitjançant una
convocatòria i un cop finalitzada la seva residència de creació fan una mostra pel
públic. En algunes ocasions són espectacles acabats amb pagament d’entrada i en
d’altres, sobretot en les residències d’arts visuals i digitals són mostres obertes del
procés de creació sovint amb diàleg i interlocució amb el públic.
La programació de teatre (i a vegades la de circ o música) es realitza programant
espectacles que estan en gira, i la línia de l’Estruch és programar espectacles que
siguin d’interès i atraients pels joves. Sovint programem espectacles que es poden
veure el divendres al matí per instituts en horari lectiu i el mateix espectacle a la nit per
públic en general.
Més pressupost per la programació per tal de poder oferir programació de qualitat pels
joves i activitats relacionades al voltant d’aquesta.
També ens agradaria oferir tallers de circ, ja que tenim una gran demanda per part de
la gent (sovint s’adrecen a l’Estruch per si realitzem tallers especialitzats de circ o
extraescolars de circ).

PROGRAMA PEDAGÒGIC DE L’ESTRUCH: Tallers de circ, dansa i arts digitals per a joves, assajos
oberts, visites del centre
L’Estruch ofereix un gran ventall d’activitats adreçades a secundària (ESO, batxillerat,
cicles formatius , escoles d’adults i també les activitats de tarda les oferim als ESPAIS
A QUI S’ADREÇA
JOVES de la ciutat).
Algunes vegades també venen alumnes de màsters de gestió Cultural o universitats
com ESDI a realitzar visites al centre o a veure alguna mostra d’artistes.
Podeu veure la descripció de les activitats del programa educatiu de l’Estruch a la
nostra web: https://lestruch.sabadell.cat/programa-educatiu-2.
BREU DESCRIPCIÓ
Les activitats són pràcticament totes gratuïtes per donar totes les facilitats als centres
de secundària. Només l’activitat de Teatre i literatura és de pagament.
Més pressupost per oferir més activitats, sobretot hi ha molta demanda de les activitats
REPTES DE FUTUR
interactives com els tallers de dansa, circ o arts visuals... i així podrien venir molts més
instituts.

CERTAMEN COREOGRÀFIC
A QUI S’ADREÇA
BREU DESCRIPCIÓ
REPTES DE FUTUR

Població en general (però en la línia sobretot adreçada als joves).
Aquest any celebrem la 16a edició del Certamen Coreogràfic de Sabadell, que va
néixer el 2006. Aquesta iniciativa de l'Associació sabadellenca de Dansa Petit Món i
l'Estruch de l'Ajuntament de Sabadell té com a objectiu donar suport i difondre les
creacions de nous talents en l'àmbit de la dansa. https://ciapetitmon.cat/.
Aconseguir que el públic jove s’interessi per la dansa i la creació i/o vagi a veure dansa.

SABADELL ART EMERGENT
A QUI S’ADREÇA

A artistes emergents d’arts visuals.
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BREU DESCRIPCIÓ
REPTES DE FUTUR

L’Estruch ofereix un premi que es diu Sabadell Obert que és una residència en un dels
tallers de l’Estruch dins la convocatòria d’Art Emergent. Fruit de l’acord de l’Estruch
amb l’Acadèmia Belles Arts, es realitza l’exposició resultant de la creació i el lliurament
de premis a la sala d’exposicions de la seva entitat.
Incentivar l’interès dels joves per les arts visuals i l’art en general.

TALLERS ADREÇATS AL COL·LECTIU LGTBIQ+
A QUI S’ADREÇA
BREU DESCRIPCIÓ
REPTES DE FUTUR

Públic en general i joves.
L’Estruch mitjançant un artista resident, ofereix un taller que consisteix en oferir un
espai de diàleg per parlar amb els participants sobre l’oci nocturn i sobre com
aconseguir des del diàleg les cures i el disseny de somiar espais segurs.
Incentivar l’interès dels joves per les arts visuals i l’art en general.

GERMINEM CIRC
A QUI S’ADREÇA

BREU DESCRIPCIÓ

REPTES DE FUTUR

Formadors, educadors, monitors, professors (habitualment es troben en el col·lectiu
jove).
Germinem circ és un projecte per potenciar el circ social a diferents barris de Sabadell.
L’Estruch disposa de material de circ perquè els nous formadors un cop fet el curs,
imparteixin tallers a diversos espais de la ciutat.
Es van realitzar 2 edicions el 2018 com a prova pilot. El taller consisteix a promoure
diferents tècniques del circ en diferents espais i centres de Sabadell i permet formar
educadors que ajudin a fer sortir el circ de L’Estruch i estendre’l per diferents barris de
la ciutat. Es tracta de fer-lo més social.
Més pressupost, ja que el projecte és mes gran i de moment només es va poder realitzar
aquestes dues proves pilot, per falta de pressupost.

CIUTATS EN DANSA
A QUI S’ADREÇA

BREU DESCRIPCIÓ

REPTES DE FUTUR

Públic de 0 a 99 anys (inclou habitualment joves que hi participen).
Ciutats en Dansa és un projecte de dansa social i comunitària liderat per Álvaro de la
Peña, coreògraf i soci fundador de La Caldera. Persones de totes les edats i condicions,
i de diversos barris de la ciutat, s’impliquen en crear una coreografia. No cal pas que
tinguin cap experiència prèvia com a ballarins, es tracta de compartir, de viure la dansa
intensament, sense límits ni imposicions. L’objectiu és fomentar i enfortir els vincles de
la comunitat i dinamitzar el teixit social a través de l’art. A Sabadell se n’han realitzat 2
edicions: una el 2015 (amb el barri de sant Oleguer i Creu Alta ) i una el 2018 (amb el
barri de Torre Romeu).
Més pressupost per poder tornar a fer-ne una altra edició.

ANATOMIA DE L’ESPECTACLE
A QUI S’ADREÇA

BREU DESCRIPCIÓ

Artistes joves en formació de teatre circ o dansa.
Anatomia de l’espectacle és un projecte singular que es va dur a terme a Sabadell el
2017 i consisteix a oferir eines de professionalització a joves que tenen formació en arts
escèniques però que encara no han accedit al circuit professional.
El projecte és idea de Hansel Cereza, director artístic i membre fundador de la Fura
dels baus i produït i coordinat des de L’Estruch. A cavall d’un procés de creació i un
taller pràctic d’arts escèniques, aquest projecte treballa tot el procés de creació per
atendre tots els elements d’una posada en escena, fins i tot també amb qüestions
tècniques com ara el disseny de la il·luminació és a dir, una mirada escènica de 360
graus.
Van participar-hi 16 estudiants i professionals d’arts escèniques i es va mostrar al
públic el 23 de febrer de 2017 a La Vela de Ca l’Estruch.
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REPTES DE FUTUR

Poder tornar a realitzar projectes singulars com aquests que recolzin els joves en
procés de formació.

Cultura – Cultura urbana

SABADELL ON
A QUI S’ADREÇA

Joves de 12 a 35 anys.

BREU DESCRIPCIÓ

Programa de Cultura Urbana als barris.
Creació d’una línia de subvencions i un programa d’activitats destinat a la Cultura
Urbana de la ciutat de Sabadell.

REPTES DE FUTUR

DINAMITZACIÓ DE LA CULTURA URBANA A SABADELL
A QUI S’ADREÇA

BREU DESCRIPCIÓ

Entitats Juvenils.
Dinamització de la cultura urbana a la ciutat, que busqui posar en valor aquest àmbit a
través de prioritats i accions concretes, estructurar-ne els agents i promoure la
participació juvenil i ciutadana ,i en el qual es detallin els aspectes organitzatius i de
recursos necessaris. Contempla diverses intervencions/ activitats arreu del territori:
-

REPTES DE FUTUR

Festival anual de cultura urbana, i activitats de cultura urbana dins la Festa
Major de Sabadell 2021 amb 3 activitats.
SBD on, la cultura al teu barri: descentralitzar la programació cultural i portarla a equipaments de proximitat. Inclou també una nova partida de línia de
subvencions (pendent publicació bases).

Creació de xarxa de municipis que promouen la cultura urbana.

Memòria Històrica

TALLER: AMICAL DE MAUTHAUSEN: LA MEMÒRIA DE LA DEPORTACIÓ REPUBLICANA I
L'HOLOCAUST
A QUI S’ADREÇA

Alumnes de 2n cicle d’ESO i batxillerat.
L'any 1962, ex deportats i ex deportades dels camps de concentració nazis
constitueixen l'associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes
del nazisme a Espanya. L'associació recull la seva experiència personal de la
deportació, l'exili, el pas pels camps francesos i la dissortada vivència en els camps
nazis; però també l'experiència, i la defensa de la II República i els valors per ella
encarnats.

BREU DESCRIPCIÓ

L’activitat consisteix en una xerrada per part de membres de l’Amical de Mauthausen,
projecció d’imatges i l’explicació d’experiències realitzades per joves d’altres instituts
que treballen per la memòria i la prevenció del feixisme.
També hi ha la possibilitat d’implicar-se més a fons amb el tema col·laborant amb altres
programes i accions que l’Ajuntament de Sabadell i l’Amical de Mauthausen tenen en
marxa: xarxa “Mai Més”, Cicle de Cinema sobre la deportació als camps nazis...

REPTES DE FUTUR

Enguany hem detectat una baixada en l’interès que desperta aquest taller, per això en
farem una revisió dels continguts i metodologia i paral·lelament s’inicia un altre taller
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que vehicula la temàtica a través del cinema que pot ser més dinàmic i atractiu pel
jovent.

TALLER: HOLOCAUST I DEPORTACIÓ: HISTÒRIA, MEMÒRIA I CINEMA
A QUI S’ADREÇA

Alumnes de 2n cicle d’ESO i batxillerat, Formació Professional, Escoles d’Adults.

BREU DESCRIPCIÓ

L'activitat consisteix en la presentació de l’Holocaust i la Deportació Republicana a
partir d’una seqüència de 5 breus fragments cinematogràfics (24’39’’), extrets de films
de ficció produïts durant les dues últimes dècades (2001-2018). A partir d’aquesta
visualització, s’expliquen les diferents fases de l’holocaust, conceptes i les reflexions
pertinents.

REPTES DE FUTUR

Encetem aquest taller que esperem que complementi l’abordatge que el professorat fa
en temes de Memòria Històrica als centres educatius.

XARXA “MAI MÉS”
A QUI S’ADREÇA

Joves estudiants de Secundària i la comunitat educativa en general.

BREU DESCRIPCIÓ

La de prevenció del feixisme “Mai Més”, promoguda per l’Amical de Mauthausen,
treballa de forma coordinada per la memòria i la prevenció del feixisme i de la extrema
dreta. En formen part una Xarxa de Municipis, que actualment lidera Sabadell i una
Xarxa d’Instituts que comparteixen els objectius de la Xarxa. La Trobada anual de
Joves en el marc d’aquesta xarxa és l’esdeveniment més destacat, i compta amb el
suport i promoció de l’Ajuntament de Sabadell per facilitar que instituts de la ciutat hi
puguin participar.

REPTES DE FUTUR

-

Augmentar el nombre d’instituts presents a la Xarxa
Recuperar la presencialitat de les trobades anuals.

Esport

PROGRAMES ESPORTIUS ALS BARRIS DE SABADELL
A QUI S’ADREÇA

Joves a partir dels 5 anys.

BREU DESCRIPCIÓ

Activitats esportives gratuites, bàsicament futbol sala i futbol, adreçades a joves amb
ris d’exclusió social amb l’objectiu de facilitar la seva integració social a través de
l’esport.

REPTES DE FUTUR

Consolidar el programa en els 5 barris a on es fa.

Drets Civils

INTERVENCIÓ GRUPAL A L’ESPAI JOVE DE CAN PUIGGENER
A QUI S’ADREÇA

Joves entre 12 i 17 anys.

BREU DESCRIPCIÓ

Demanda: l’espai jove.
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Intervenció: Participació en el debat setmanal d’aquest espai.
El tema del debat va ser “Racisme”; un grup de 20 joves (nois i noies ) de
nacionalitats/origen divers; Marroc, Subsaharians i Espanyols expressant la seva
opinió des de les seves experiències vitals.
Metodologia: La nostra participació co-reconduint el debat junt amb els educadors de
l’espai ens proporciona informació sobre sentiments, inquietuds i problemàtiques
d’aquest col·lectiu que ens és útil per elaborar un pla de treball més acotat.
Treballar els temes següents:
REPTES DE FUTUR

-

Homofòbia.
Gestió de conflictes que sorgeixen entre les minories ètniques que conviuen
al barri de can Puiggener.
El respecte i la tolerància.

EI JOVE, SABADELL T’ACULL!!!
A QUI S’ADREÇA

Joves entre 12 i 19 anys nouvinguts.
“Ei jove, Sabadell t’acull!” és un programa d’acollida especialitzat per a joves estrangers
d’entre 12 i 19 anys que han arribat fa pocs mesos a Sabadell, principalment a través
del reagrupament familiar, malgrat que també atén a joves sol·licitants d’asil i amb altres
tipus de documentació.

BREU DESCRIPCIÓ

L’objectiu del programa és reforçar l’aprenentatge de les llengues catalana i castellana,
treballar el dol migratori, fomentar el coneixement dels recursos de Sabadell, i potenciar
les habilitats socials i la creació de xarxa social.

Atès que el programa fomenta la participació activa dels i les joves a partir d’una
programació d’activitats d’educació no formal, que contribueixen a l’apoderament
d’aquests joves amb un acompanyament grupal i individual per facilitar a cada jove la
seva integració i autonomia.

Com a reptes per a aquests/es joves, l’apoderament, la seva integració així com la seva
autonomia.
REPTES DE FUTUR
Poder trobar recursos adients, sobre tot per als de més de 16 anys que es queden en
una situació desprotegida.

ESTUDI ASSISTIT
A QUI S’ADREÇA

Joves entre 12 i 19 anys que estiguin a l’institut.
Aquest programa és un programa d’acollida especialitzar per a joves estranger d’entre
12 i 19 anys que han arribat fa pocs mesos a Sabadell.

BREU DESCRIPCIÓ

REPTES DE FUTUR

L’objectiu d’aquest programa es reforçar l’aprenentatge de la llengua catalana i reforçar
els coneixements en les matèries de l’escola, deures, exàmens, etc.
Apoderar als i les joves amb un millor enteniment de la llengua per tal de facilitar la seva
autonomia i la seva integració als instituts.
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CASAL DE NADAL
A QUI S’ADREÇA

Casal de Nadal per a infants i joves nouvinguts entre 6 i 19 anys.

BREU DESCRIPCIÓ

Casal de nadal destinat a infants i joves nouvinguts entre 6 i 19 anys, amb la realització
d’activitats culturals, d’oci i esportives.

REPTES DE FUTUR

Tenir recursos per als infants i joves en èpoques de vacances en la que puguin accedir
a un recurs que sigui d’esbarjo més enllà de les seves situacions.

IDENTITAT I SENTIMENT DE PERTINENÇA
A QUI S’ADREÇA

Joves entre 12 i 16 anys de l’IES Agustí Serra i Fontanet.
Demanda: el mateix centre.
Intervenció conjunta amb Joventut: Taller exploratiu.

BREU DESCRIPCIÓ

Metodologia: preguntes obertes sobre temes que creen conflictes a l’aula.
-

Orientació sexual.
Immigració i diversitat religiosa/cultural.
Política.

Treballar els temes següents:
REPTES DE FUTUR

-

Igualtat i la no discriminació.
Gestió de conflictes de la multiculturalitat.
Homofòbia.

SUPORT A L’ACCIÓ SOCIAL
A QUI S’ADREÇA

-

Famílies nouvingudes.
Joves ex tutelats.

BREU DESCRIPCIÓ

-

Intervenció segons casuística.
Col·laborar en l’elaboració del pla de treball.

REPTES DE FUTUR

-

Poder cobrir tota la demanda de la ciutat de la mediació cultural.

TALLER: EL RAP DE LA CONVIVÈNCIA
A QUI S’ADREÇA

Alumnes de 2n cicle d'ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.
En aquesta activitat es posen en debat diferents formes de discriminació com el
racisme, la xenofòbia o la homofòbia, fent un recorregut històric per les diferents formes
d’expressió social i política d’aquesta discriminació, per centrar-se en els moviments
socials i polítics d’extrema dreta avui en dia.

BREU DESCRIPCIÓ

A partir d’unes pautes compositives i la visualització d’exemples, els alumnes hauran
d’elaborar les seves pròpies lletres de rap, on puguin expressar les seves emocions i
reflexions sobre temes com els valors, el racisme, la discriminació, els rumors i els
estereotips, guiats en tot moment per un artista de rap .Finalment, es farà una posada
en comú de les lletres dissenyades, per tal que tots puguin donar a conèixer les seves
estrofes i també conèixer la dels seus companys i companyes. La dinàmica incorpora
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el rap “Canvia el punt de vista”, elaborat per joves de diversos instituts de la Sabadell
l’any 2015.

REPTES DE FUTUR
-

Aprofitar la alta i creixent demanda d’aquest taller.
Treballar projectes singulars amb alguns instituts en el marc de la temàtica
d’aquest taller.
Aprofitar la metodologia del taller per a continguts d’altres àmbits.

LLEURE ACTIU GITANO
A QUI S’ADREÇA

Joves gitanos i gitanes i joves en general.
El projecte “Lleure Actiu Gitano” de Sabadell vol estimular la participació de la joventut
gitana i el desenvolupament d’aquests en un lleure actiu, en base als següents eixos
de treball; Potenciar el paper dels Espais Joves i altres espais juvenils, millorar la
coordinació amb aquests espais perquè els joves gitanos i gitanes s’hi sentin part.
Formació a professionals que treballen amb joventut gitana.
Formació de referents de la comunitat gitana, que els capaciti no només com a monitor
de lleure sinó també com a referents en la seva comunitat, així com estimular activitats
amb la participació d’aquests referents.

BREU DESCRIPCIÓ
Ajudar a projectes que ja estiguin funcionant i els falti una empenta per acabar de
consolidar-se a mig i llarg termini.
Establir vincles més directes i coordinar-se amb els diferents agents de cada territori,
treballar junts i definir el paper de cadascú en el projecte: representants del culte,
Educadors Socials, referents als centres educatius...
En el marc d’aquestes línies de treball, es compte amb la col·laboració de la Fundació
Secretariat Gitano amb la contractació d’una educadora social gitana per dinamitzar el
projecte.
REPTES DE FUTUR

-

Consolidació del servei al barri de Can Puiggener.
Ampliació a altres barris.

XARXA ANTIRUMORS DE SABADELL
A QUI S’ADREÇA

Tot el públic.
La Xarxa Antirumors de Sabadell és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament, per
prevenir i combatre rumors, prejudicis i estereotips, que obstaculitzen la interacció entre
la població i dificulten la construcció de la cohesió social, atemptant així contra la
convivència, i que poden arribar a derivar en possibles comportaments discriminatoris
per motius racistes i xenòfobs, si no s’intenta abordar-los de manera integral. A la Xarxa,
hi participa personal tècnic de l’ajuntament, entitats i persones individualment.

BREU DESCRIPCIÓ
Entre les activitats que estem realitzant, destaquem per exemple; formacions, tallers,
trobades ....i que son dirigides a tot el públic, individualment o col·lectius, especialment,
els propers mesos, volem prestar especial atenció als joves, oferint-los tallers dinàmics
i participatius, sobre el tema dels rumors, estereotips,.... sobre racisme, xenofòbia,
islamofòbia, antigitanisme etc. Amb aquests tallers pretenem fer reflexionar als joves, i
qüestionar-se primer i qüestionar les dinàmiques relacionals en el seu entorn.
REPTES DE FUTUR

Implicar els i les joves, com agents de canvi social, en la lluita contra els rumors i
estereotips i les discriminacions que se’n deriven.
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Feminismes i diversitat

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL LGTBI
●

A QUI S’ADREÇA

A totes les persones del col·lectiu LGTBI empadronades a Sabadell o a
qualsevol dels municipis inclosos al conveni del Consell Comarcal del Vallès
Occidental: Gallifa, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà , Sant Llorenç Savall i
Sentmenat, i llurs fills i filles que visquin les conseqüències d’aquesta situació.
En cas de persones del col·lectiu LGTBI menors d’edat, l’atenció es pot
realitzar si hi ha autorització prèvia dels progenitors.

●
●
●

A l’entorn proper de persones del col·lectiu LGTBI.
A professionals.
A entitats del territori.

El SAI LGBTI és un servei que ofereix informació i assessorament sobre la diversitat
afectiva sexual i de gènere. El principal objectiu és promoure el benestar i el lliure
desenvolupament de les persones, així com prevenir la LGTBIfòbia.
BREU DESCRIPCIÓ

Aquest recurs també dona resposta a aquestes situacions de discriminació,
acompanyant a la víctima en el seu procés fins a la tramitació de la denúncia, si s’escau.

Promocionar de xarxes intercomunitàries per a la prevenció de la LGBTIfòbia.
Impulsar de la participació dels i les joves LGTBI en l’elaboració de polítiques públiques
en clau local.
REPTES DE FUTUR

Establir canals de comunicació amb el jovent LGTBI.
Constituir grups d'acompanyament orientats al foment del benestar i de la salut sexual
entre els i les joves.
Augmentar les accions de sensibilització i prevenció a centres educatius de la ciutat.

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES -SIAD
●

●
A QUI S’ADREÇA
●

Dones majors d’edat empadronades a Sabadell o a qualsevol dels municipis
inclosos al conveni del Consell Comarcal del Vallès Occidental: Gallifa, PalauSolità i Plegamans, Polinyà , Sant Llorenç Savall i Sentmenat, i llurs fills i filles
que visquin o hagin viscut una situació de discriminació, abús o violència per
raó de gènere, així com les conseqüències derivades d’aquesta situació.
Les Joves a partir de 16 anys empadronades a Sabadell o a qualsevol dels
municipis inclosos al conveni del Consell Comarcal del Vallès Occidental:
Gallifa, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà , Sant Llorenç Savall i Sentmenat,
que visquin o hagin viscut una situació de discriminació, abús o violència per
raó de gènere, així com les conseqüències derivades d’aquesta situació.
Les Adolescents menors de 16 anys empadronades a Sabadell o a qualsevol
dels municipis inclosos al conveni del Consell Comarcal del Vallès Occidental:
Gallifa, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà , Sant Llorenç Savall i Sentmenat,
que visquin o hagin viscut una situació de discriminació, abús o violència per
raó de gènere, així com les conseqüències derivades d’aquesta situació.
sempre que i hagi autorització prèvia dels progenitors.
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Al SIAD s’ofereix informació, atenció i assessorament a dones, a traves de d’un equip
multidisciplinari de professionals especialitzades en; treball social, psicologia a dones,
psicologia infanto-juvenil, i advocades de dret civil i penal.
Té com a principal objectiu donar atenció, assistència i orientació a les dones que es
troben en una situació de violència masclista o de discriminació per raó de gènere, tals
com:
●
●
●
●
●
●
●

Donar informació́ i orientació́ bàsica a les dones que ho demanin.
Oferir atenció́ social a totes les dones que facin la demanda per una
problemàtica personal per raó de gènere.
Oferir suport psicològic a dones que visquin o hagin viscut una situació de
violència o de discriminació per raó de gènere, tant individual com
grupalment.
Oferir suport psicològic als fills i/o filles de les dones ateses en el servei, en
aquells casos que es consideri adient per realitzar una intervenció més
integral en l’àmbit familiar.
Oferir informació i assessorament sobre temes legals que comportin una
discriminació per raó de gènere.
Coordinar-se amb els serveis d’atenció especialitzada.
Dinamitzar i col·laborar amb tots els agents comunitaris, especialment amb
els grups i les organitzacions de dones

Els serveis que s’ofereixen, són:
●

BREU DESCRIPCIÓ

Atenció social personalitzada:

Primera acollida al Centre a càrrec de una Treballadora Social per conèixer els
problemes plantejats per la usuària i fer una derivació als serveis especialitzats que
donin resposta adequada a les seves necessitats i demandes amb recursos útils i
eficaços en relació a la seva problemàtica. Les sessions d'intervenció es realitzen de
forma individual i personalitzada tenint en compte la complexitat de cada cas, oferint un
espai de suport, recolzament i contenció social.
●

Servei d’acompanyament psicològic per a dones:

Des d’aquest servei, es dona suport emocional i psicològic per tal de fer front i superar
les conseqüències de les situacions de violència viscudes o de discriminació per raó de
gènere. L'atenció i les tècniques utilitzades possibiliten a les dones recuperar
l'autoestima, l'estabilitat emocional, apoderar-les i millorar l’autocura, així com el vincle
materno-filial si s’escau. D'altra banda, es potencia i acompanya la dona en el seu
procés, fent-la part activa, no només en el procés de millora personal, sinó també en el
manteniment de la dinàmica de la seva vida quotidiana.
●

Servei d'assessorament jurídic:

L'Ajuntament de Sabadell a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones ofereix
a les dones un servei presencial i gratuït d'assessorament jurídic que assessora i
orienta sobre assumptes jurídics d'interès per a les dones, principalment sobre temes
de separacions, custòdies d'infants, incompliments de pensions i règims de visites,
agressions sexuals i violència contra les dones.
●

Servei d’acompanyament psicològic per a infants i joves:

Des d’aquest servei, es dona suport emocional i psicològic als infants, adolescents i
joves que han viscut o viuen situacions de violència masclistes i discriminació per tal de
fer front i superar les conseqüències d’aquestes situacions. L'atenció i les tècniques
utilitzades possibiliten als infants i joves recuperar l'autoestima, l'estabilitat emocional,
apoderar-les i millorar el vincle materno-filial es cas necessari.
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REPTES DE FUTUR

●

Adequar els canals de difusió per donar a conèixer el servei a més perfils a
joves, adolescents i nenes: d’altres orígens, ètnies, edats, etc.

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I ATENCIÓ EN ACTIVITATS D’OCI NOCTURN
A QUI S’ADREÇA

A tota la ciutadania, però en especial a persones joves.
Aquesta campanya, any rere any, pretén defensar el caràcter inclusiu i respectuós de
la festa, des de la coresponsabilitat i la implicació col·lectiva. Es tracta d’un conjunt
d’accions que fomenta, a més, les relacions lliures, respectuoses i igualitàries, alhora
que vol eradicar les conductes masclistes i per raons d’orientació i/o expressió de
gènere, tant verbals com físiques, dins dels espais d’oci i festius.
Es pretén abordar la discriminació basada en qüestions de gènere i que és present en
tots els àmbits, tant en el públic com en el privat. En el context festiu i d’oci és una de
les grans problemàtiques que impedeixen que les dones i persones amb diversitat sexoafectiva puguin gaudir lliurement de la festa.
Les accions d’aquesta campanya son adaptades a les necessitats de cada any, per
tant, les seves accions poden variar, però de manera general s’ofereix:
●
●

BREU DESCRIPCIÓ
●

●

●

Protocol de sensibilització, prevenció i actuació davant les violències sexuals
a la Festa Major.
Punt Lila. Punt d’informació i acompanyament davant les situacions de
violències masclistes i lgtbifòbiques que es puguin produir. Es tracta d’un espai
en el que s’ofereix material de sensibilització (polseres, adhesius, targetes
informatives), així com informació i orientació per la promoció d’una Festa
Major sense violències masclistes. Si fos necessari, també s’ofereix atenció
i/o contenció a les persones agredides.
Tallers d’autodefensa feminista. Taller que té com a principal objectiu
l’empoderament de les dones participants, mitjançant alguns recursos (físics i
emocionals) per defensar-se davant una agressió masclista en qualsevol
situació, però especialment al carrer i/o en context d’oci.
Educadors/es de carrer en espais d’oci nocturn. Consisteix en la itinerància de
8 educadors i educadores pels voltants del lloc principal de concerts, adreçantse principalment al públic jove. Acció conjunta amb Salut i Joventut, ja que
també fan prevenció de consums.
Campanya Mou-te amb seguretat- representant TUS i TAXIS.
TUS- ofereix a les dones parades intermitges a les parades.
TAXI ÈLITE- ofereixen cobertura a dones en cas que se sentin en situació de
vulnerabilitat i/o risc. Els taxis portaran una identificació al lateral.

REPTES DE FUTUR

●

Material de sensibilització adreçat a tota la ciutadania: cartell, flyers, targetes
amb telèfons d’atenció, polseres, etc.

●
●

Ampliar la presència del Punt lila en espais d’oci nocturn.
Realitzar campanyes de sensibilització al sector d’oci nocturn, amb accions
adreçades a dones i homes.

Cicles de vida

CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS DE SABADELL
A QUI S’ADREÇA
BREU DESCRIPCIÓ

Nens i nenes de 10 a 13 anys.
El Consell Local d'Infància i Adolescència es constitueix com un òrgan consultiu i de
participació ciutadana que representa als infants i adolescents de la ciutat amb la
finalitat de garantir l'exercici efectiu de la ciutadania en la planificació municipal i en
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especial en aquells assumptes que tenen una incidència directa en les seves vides, per
mitjà d’un treball transversal de tota l’organització.
Durant les sessions del curs 2019 els nens i nenes del consell van fer la proposta que
aquells infants que cursaven sisè de primària i l’any següent passessin a l'ESO
poguessin ampliar la seva estada en l'òrgan, complint així els dos anys de permanència
que especifica el reglament, i podent alhora treballar en la creació del Consell dels
Adolescents de Sabadell. Aquesta proposta es va formalitzar durant la sessió plenària
del 2018 celebrada a l'Auditori Biblioteca Vapor Badia, permetent aquesta ampliació en
el temps de participació del Consell. Actualment es treballa en la proposta de creació i
consolidació d’un òrgan independent de participació adolescent mitjançant la realització
de sessions informatives a instituts. També es proposa formar part del Consell Nacional
d’Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC).

CELEBRACIÓ DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS
A QUI S’ADREÇA

BREU DESCRIPCIÓ

REPTES DE FUTUR

Infants de totes les edats.
Unides el 20 de novembre de 1989 l’Assemblea General de les Nacions Unides adoptà
la Convenció sobre els drets dels infants, un instrument internacional que estableix els
drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de la infantesa. El seu objectiu és el
de reconèixer-los com a ciutadans de ple dret. Així doncs, el dia 20 de novembre es
celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants (DUDI). L’Ajuntament de Sabadell,
anualment es suma a aquesta commemoració amb un programa d’activitats lúdiques i
reivindicatives organitzat conjuntament per la Regidoria de Cicles de Vida i les entitats
i monitors/es de lleure de la ciutat.
L'objectiu és sensibilitzar i recordar a la ciutadania que els nens i les nenes són el
col·lectiu més vulnerable i que pateix més les crisis i els problemes del món. Es treballa
en la promoció dels drets dels infants, garantint així l'exercici efectiu de la ciutadania de
tots els nens i nenes.

PLA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
A QUI S’ADREÇA

BREU DESCRIPCIÓ

REPTES DE FUTUR

Infants de totes les edats.
Es tracta d’un document estratègic que s’ha d’entendre com una eina de treball
transversal que unifica prioritats i estableix línies d’acció comunes i compartides, ja que
són diversos els programes i plans municipals impulsats per cada àrea i servei
municipal que contemplen el treball amb la infantesa i l’adolescència. El PLIA abasta el
període 2018-2022 on a partir del diagnòstic previ de la situació de la infància i de
l’adolescència es projecten actuacions per millorar la situació d’aquest col·lectiu. També
inclou el sistema de seguiment i avaluació del Pla.
Es treballa per introduir el teixit associatiu en l’elaboració i el seguiment del nou Pla
Local d’Infància i Adolescència (PLIA) i la renovació del Segell de Ciutats Amigues de
la Infància (CAI).

PROJECTE CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA
A QUI S’ADREÇA

Infants de totes les edats.

BREU DESCRIPCIÓ

L'any 2018 Sabadell va ser reconeguda com a ciutat Amiga de la Infància. Així doncs,
per tal d’acreditar els requisits necessaris per a l’obtenció del Segell de Ciutat Amiga
de la Infància, distinció atorgada per UNICEF Espanya que reivindica el compromís i
l’esforç que ha fet l’Ajuntament de Sabadell per esdevenir una ciutat amable i
respectuosa amb els infants, es van realitzar una sèrie d’actuacions seguint les
directrius de la Guia de Gestió del Segell CAI. Entre aquestes, es troben l’elaboració
de la diagnosi, el Pla Local d’Infància i Adolescència, i la Constitució del I Consell dels
Infants i Adolescents de Sabadell.

REPTES DE FUTUR

Es treballa en la renovació del segell CAI, que té una vigència de quatre anys, amb
l'obligatorietat, per part del Govern Local, de presentar un informe intermedi sobre el
nivell d'execució del Pla Local d'Infància i Adolescència, pretenent millorar el benestar
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de la infància de Sabadell, impulsant polítiques municipals que garanteixin el
desenvolupament de nens, nenes i adolescents amb un enfocament de drets.

Acció Social

PROGRAMA D’ATENCIÓ A JOVES MIGRATS SOLS
A QUI S’ADREÇA

JOVES MIGRATS SOLS.

BREU DESCRIPCIÓ

Des del 2019 es compta amb un programa d’atenció a joves migrats sols sense
referents familiars al territori de Catalunya, tutelats per la DGAIA. La intervenció
realitzada pels Dinamitzadors cívics durant la pandèmia cal ser especialment
mencionada: van donar suport directe als centres que acollien els 42 joves migrats
sols. En ple confinament obligat, el seguiment es va centrar en assessorar els
professionals dels centres, intervencions telemàtiques amb els joves, i coordinació
d’intervencions. En la mesura que es va iniciar la desescalada, la intervenció es va
anar normalitzant i fent presencial.

REPTES DE FUTUR

-

Cooperació

JOVES EN ACCIÓ, COOPERACIÓ DE PROXIMITAT
A QUI S’ADREÇA

Entitats que formem part del Consell de Cooperació i Solidaritat de Sabadell, i Joves
de diferents Centres Educatius.
El projecte es portarà a terme en tres fases diferenciades amb l’objectiu que el col·lectiu
jove s’involucri directament amb les Entitats locals de cooperació. Les fases del
projecte seran:
Fase 1: durant un primer trimestre es realitzarà una prospecció a fons de totes
aquelles Entitats Sabadellenques que treballen en projectes de cooperació i en pro de
la defensa dels Drets Humans. L’Objectiu es que puguin manifestar quines de les
necessitats que tenen veurien factible que nois i noies interessades poguessin
desenvolupar i que els hi poden oferir elles com a Entitat. D’aquesta manera es vol
ajustar les demandes concretes/ necessitats de les entitats de cooperació a les
motivacions del col·lectiu Jove.

BREU DESCRIPCIÓ

Fase 2: es cercarà, segons interessos de les entitats de cooperació, el públic
potencial/ i/o centres educatius susceptibles de poder participar al projecte aplicant els
sues coneixements especialitzats a les demandes de les entitats. Es concretarà també
l’edat dels participants i es realitzaran els primers contactes de coordinació.
Fase 3: La tercera fase serà la que es treballarà directament amb els i les
joves. En els Centres Educatius, i amb la complicitat dels agents educatius, es
desenvoluparà el projecte a on a través de sessions de sensibilització i d’establir ponts
que uneixin els i les joves amb les diferents entitats, es portaran a terme diferents
treballs (depenen de les demanades de les Entitats, i que poden anar des de elaboració
d’un logotip , actualització de la web, pla de comunicació i difusió , a projectes de més
envergadura com camps de treball, activitats per projectes puntuals, etc.
Hi col·labora en aquest projecte Taller d’Art, Cultura i Creació (tacc) i es compta amb
el suport de la Diputació de Barcelona.
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Implicar a més entitats dels Consell de Solidaritat, que elles vegin que realment és una
necessitats real que tenen, i consolidar aquesta línia de treballa i relació entre els joves
i les entitats.

CAMPANYA VIRTUAL DE FOMENT DEL COMERÇ JUST
A QUI S’ADREÇA

Entitats, ciutadania i en especial col·lectiu jove.
L’objectiu és sensibilitzar i fomentar el Comerç Just. L’any 2020, degut a les
circumstàncies actuals, no es va poder fer la tradicional Festa de Comerç Just al maig
ni tampoc fer difusió i foment del comerç just en el Mescla’t. Per això, sumat a la
voluntat d’apropar-nos més al col·lectiu jove, a través de les noves tecnologies, es
decideix fer la campanya completament digital.
Neix del treball en xarxa i participatiu entre el programa de Cooperació i les entitats de
la Comissió d’EPD del Consell de Solidaritat (Agermanament sense fronteres, Oxfam
Intermón, Lliga dels Drets dels Pobles i Fundació Escola Solidària).
La campanya consta d’una guia online on s’explica què és el Comerç Just i quins són
els principis que el regeixen, s’anima al públic a posar-ho en pràctica exposant diferents
raons i receptes i s’indica a quines botigues de Sabadell i Terrassa en poden trobar.
Per tal de fer fàcil la descarrega de la guia i que els A QUI S’ADREÇA vagin rebent
informació al llarg de l’any s’han aplicat diferents mètodes digitals.

BREU DESCRIPCIÓ

Per donar a conèixer la campanya també s’ha realitzat un vídeo curt que pretén
transmetre el missatge clau i captar l’atenció i l’interès del públic juvenil. S’ha dut a
terme amb dos joves voluntaris que participen al projecte Joves i Acció en el que hi
col·labora l’entitat Taller d’Art, Cultura i Creació i que són imatge de la campanya. El
vídeo es troba a les xarxes socials i a la web de Cooperació de l’Ajuntament.
El procés ha comptat amb una important dinamització d’un expert extern de Shofund,
i es compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Durant la campanya s’ha treballat en xarxa amb altres serveis de l’Ajuntament com
Economia Social i Solidària i Comerç i Consum, així com s’ha comptat amb el
recolzament de Joventut en la difusió a les seves xarxes socials per facilitar l’arribada
al col·lectiu jove.
Aquest treball en xarxa s’ha concretat en la incorporació d’un apartat a la guia referent
a la ESS i el Consum Responsable i sobre com aquestes mirades es relacionen amb
el Comerç Just.
La guia informa sobre establiments on comprar productes de Comerç Just tant a
Sabadell com a Terrassa. Amb l’Ajuntament de Terrassa hem iniciat un treball en xarxa
que s’ha concretat en una primera acció coordinada entre municipis en motiu del Dia
Mundial del Comerç Just, quan es va organitzar conjuntament una taula rodona virtual
amb la participació d’entitats expertes en Comerç Just.
Mantenir la guia actualitzada i oberta a incorporar nous continguts i establiments.
Revisar la campanya i fer adaptacions per arribar a nous públics, però posant especial
èmfasi en l’arribada i impacte en el públic jove.

REPTES DE FUTUR

Valorar la possibilitat de portar a terme la campanya a les escoles, com aprova pilot,
en format d’aprenentatge i servei, i d’una forma més estable.
La Lliga dels Drets dels Pobles va fer una prova pilot al Març a un institut de la ciutat,
on un grup de treball de joves va analitzar la guia i reflexionar sobre com arribar al
públic jove. De les conclusions que se’n derivin es portaran noves accions.
Continuar treballant en xarxa amb d’altres Serveis municipals, així com altres
administracions i/o actors interessats.
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Valorar en el marc d’aquest treball transversal la possibilitat de treballar la guia a nivell
comarcal per tal de sumar esforços en la sensibilització i el foment del Comerç Just,
contribuint plegats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Programa d’Intervenció Comunitària i Associacionisme

SERVEI DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA: TALLER ‘EINES DE MEDIACIÓ’ PER A JOVES MEDIADORS/ES
A QUI S’ADREÇA

BREU DESCRIPCIÓ

REPTES DE FUTUR

Alumnes dels Instituts de Sabadell de 12 a 16.
Es una formació especialitzada per alumnes que són mediadors o mediadores de
diferent instituts de Sabadell Es treballen els conceptes propis de la mediació a través
de dinàmiques vivencials i reflexives individuals i grupals, vídeos, música,... i s’utilitza
l’estructura del cercle com espai de paraula. El taller està compost de 7 sessions de 2
hores.

Seguir impulsant accions per la divulgació i sensibilització sobre la mediació als
centres educatius a través del taller per a joves mediadors/res.

SERVEI DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA: PARTICIPACIÓ A LA JORNADA ‘TROBADA D’ALUMNES
MEDIADORS DE SABADELL’
A QUI S’ADREÇA

BREU DESCRIPCIÓ

REPTES DE FUTUR

Alumnes dels Instituts de Sabadell de 12 a 16.
Des del CRP (Centre de recursos pedagògic del Vallès, del Servei d’Educació de la
Generalitat de Catalunya) i impulsat pel Seminari de Mediació, grup de mestres de
diferents instituts de Sabadell que gestionen l’optativa o els serveis de mediació dels
centres on treballen, on el Servei de mediació també hi forma part, es crea entre tots
aquesta jornada. S’organitza anualment participant uns 150 alumnes de tota la ciutat.

Seguir impulsant accions per la divulgació i sensibilització sobre la mediació als
centres educatius La jornada és una oportunitat de poder compartir i relacionar-se
amb altres alumnes interessats per la mediació de diferents centres de la ciutat.

SERVEI DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA: INTERVENCIONS DE MEDIACIÓ EN CASOS D’ASSETJAMENT
ESCOLAR
A QUI S’ADREÇA

Alumnes dels centres educatius de la ciutat.

BREU DESCRIPCIÓ

Les intervencions en casos d’assetjament són intervencions al propi centre educatiu
que es realitzen amb tot el grup classe, busca ser una intervenció integral que treballi
tant amb les persones autores, receptores, i la resta de comunitat. És una intervenció
en coordinació amb diferents professionals, i es treballa tant la part de prevenció,
sensibilització i gestió de l’assetjament.

REPTES DE FUTUR

Continuar oferint aquest model d’intervenció per a situacions d’assetjament als
centres educatius de la ciutat de Sabadell.
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CURS JOVES DE LA SERRA
A QUI S’ADREÇA

Joves de Torre-romeu que han quedat fora del circuit formatiu i laboral, principalment
aquells que no hagin obtingut el títol de l’ESO i tampoc no hagin cursat cap cicle
formatiu.
Aquest projecte sorgeix en el marc del treball conjunt de la Xarxa de professionals
del procés comunitari Som Torre-romeu.

BREU DESCRIPCIÓ

El projecte té com a finalitat potenciar les competències i habilitats dels i les joves
participants per ajudar-los en la construcció dels seus projectes vitals i professionals
i millorar la seva inserció sociolaboral. Es tracta d’una formació integral, que s’ha
realitzat d’octubre a gener, on es treballen continguts curriculars bàsics, habilitats
socials i intrapersonals i millora de les competències laborals.
El curs “Joves de La Serra” ha estat fruit de la feina conjunta dels diversos
professionals que treballen al territori i coneixen de primera mà les necessitats dels i
les joves.

REPTES DE FUTUR

Durant el curs 2021 – 2022 es realitzarà una nova edició d’aquest curs, que
s’anomenarà “La Serra Jove es connecta”, amb una durada més llarga (d’un curs
lectiu, d’octubre a juny) i amb la incorporació de nous continguts (educació sexual,
igualtat i gènere, diversitat, etc.) i professionals del territori en el seu disseny i
implementació. A més, com a novetats, s’incidirà en l’adquisició de competències
digitals bàsiques i el coneixement dels recursos i serveis del territori.

ACOMPANYAMENT A L’ASSOCIACIÓ LA TACA
A QUI S’ADREÇA

Joves monitors/es que formen part de l’associació juvenil la TACA.
L’associació la TACA és la única entitat de joves del sector Sud del districte 6. Els
seus membres son voluntaris/es i per motius personals i circumstancials de la
pandèmia no tenen recursos ni energies per a seguir amb les activitats que feien.
Davant la manca de serveis socioeducatius a Espronceda i Campoamor, es valora
des del programa d’intervenció comunitària que és estratègic recolzar-los i donar
suport per tal de recuperar a l’activitat dirigida a infants i joves del territori. Cobrint
així unes necessitats essencials de lleure socioeducatiu.
Els suport s’ha traduït en:

BREU DESCRIPCIÓ

- Donar suport en la organització i gestió d’un Casal d’estiu i activitats per a joves a
la zona sud per l’estiu 2021.
- Obrir línies de suport per reobrir l’Espai obert La Taca (octubre – juny) i Casals
dissabtes.
- Buscar la opció que tinguin una figura professionalitzada a La Taca. Pendent
subvenció.
- Donar suport en la recerca d’una subvenció pe a la realització d’una Formació de
Directores de lleure.

REPTES DE FUTUR

Durant el curs 2021 – 2022 s’haurà de valorar de quina manera seguint donant suport
a l’entitat, ja que la finalització del PO implica una limitació per les hores de dedicació
que suposa aquesta tasca. Si bé és cert que la intenció ha estat donar un impuls i
buscar l’autonomia de la pròpia entitat. S’ha de fer seguiment de les subvencions
sol·licitades.
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CURS JOVES DE LA SERRA
A QUI S’ADREÇA

Alumnat del mòdul de Projectes de 2n curs del Cicle Superior d’Integració Social de
l’Institut Ribot i Serra.
El mòdul de Projecte va adreçat al disseny i la implementació d’accions comunitàries
en entorns reals.

BREU DESCRIPCIÓ

Com que al barri de Torre-romeu existeix el projecte comunitari Som Torre-romeu, es
va proposar a l’alumnat de l’Institut Ribot i Serra que, amb el treball de camp, pogués
vincular els seus projectes amb la realitat del barri, en base a la diagnosi que va fer
la Xarxa de Professionals (que es part del Som Torre-romeu i que formada per
professionals municipals, d’altres administracions públiques i del tercer sector).
Mitjançant un treball d’acompanyament i seguiment per part del Programa
d’Intervenció Comunitària, en coordinació amb el professorat del mòdul, i amb la
implicació de la Xarxa de Professionals, entitats i veïnat del barri, l’alumnat va
dissenyar i desenvolupar diferents actuacions, algunes de les quals es van vincular
al 8M.
Durant el curs 2021 – 2022 es donarà continuïtat a aquesta col·laboració amb l’Institut
Ribot i Serra.

REPTES DE FUTUR

La valoració que han realitzat els agents implicats en l’última edició en general és
positiva, tot i que planteja alguns reptes de futur: millorar la connexió de les propostes
d’actuacions amb les necessitats del barri, major coordinació dels grups, incidir en el
retorn a la comunitat de les actuacions portades a terme, etc.
A més, es preveu que es puguin fer accions amb menys restriccions, més obertes al
barri i/o en espais públics.

PLA D’OCUPACIÓ
A QUI S’ADREÇA

Alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Ribot i Serra que realitzen el mòdul de Serveis
comunitaris. I suport i acompanyament a professionals de la ludoteca que treballen
amb joves del districte.

BREU DESCRIPCIÓ

La figura del pla d’ocupació ha donat suport durant 9 mesos a la creació i organització
dels serveis comunitaris de l’institut. Amb la finalitat de posar en contacte alumnes
amb els recursos comunitaris per a joves del mateix territori. (Les 10 hores de
sensibilització i les 10 hores d’intervenció comunitària). S’han realitzat diverses
accions en dates diferenciades: Dia de la dona, Sant Jordi, Microrrelats).
Durant el curs 2021 – 2022 s’haurà de valorar si podem donar continuïtat a aquesta
col·laboració i suport. La finalització del contracte de la professional del pla
d’ocupació ho condiciona i s’haurà de valorar.

REPTES DE FUTUR

La valoració que han realitzat els agents implicats és molt positiva ja que s’ha
descarregat de tasques a professionals del territori i s’ha facilitat l’agilització de les
accions amb joves per la suma de recursos.
Destaquem la situació de distanciament física arran del COVID com un element que
ha dificultat la realització d’activitat i la implicació dels mateixos joves. Per tant, el
suport s’ha valorat útil també en aquest sentit per incentivar la participació.

CREACIÓ D’UN GRUP DE TREBALL D’INFÀNCIA I JOVENTUT AL DISTRICTE 6
A QUI S’ADREÇA

Professionals i entitats que treballen amb joves al Districte 6.

BREU DESCRIPCIÓ

Arran de la detecció de la manca de recursos socioeducatius al sector sud, i del
necessari impuls d’un casal d’estiu 2021, es va realitzar una reunió de coordinació
de diversos agents que treballen en l’àmbit infantil i juvenil. La reunió d’aquest grup
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de treball va permetre sumar esforços i recursos per tirar endavant el casal. I es van
evidenciar diverses necessitats dels joves a les quals caldria donar espai i, si es pot,
resposta. Es va valorar la opció de donar continuïtat al grup de treball.

REPTES DE FUTUR

Actualment la continuïtat del grup de treball no està plantejada, tot i que des de l’equip
de IC es valora com una bona opció i molt estratègica . Professionals del CAP,
escoles, educadores ho veuen amb bons ulls. Haurem de veure com fer-ho possible,
viable, àgil i operatiu.

Sostenibilitat i Medi Ambient

AGENDA 21 ESCOLAR DE SABADELL
A QUI S’ADREÇA

Públic escolar de 12 a 18 anys.
L'Agenda 21 Escolar de Sabadell
participatives als centres educatius
s'emmarca en l'Agenda 21 Local de
sostenibilitat als centres educatius
vincles entre la ciutat i l'escola.

és un programa que fomenta les pràctiques
des del punt de vista de la sostenibilitat, que
Sabadell . Introdueix projectes i/o iniciatives de
mitjançant l'educació en l'acció, i reforça els

L’Ajuntament hi aporta informació, formacions específiques per professorat, recursos
materials i subvencions econòmiques en format de concurrència competitiva.
Des del curs 2003-2004 han participat +70 centres que han desenvolupat més de
dos-cents cinquanta projectes sobre jardineria, hort ecològic, eficiència energètica,
estalvi d'aigua, prevenció i gestió de residus i altres.
BREU DESCRIPCIÓ
Al 2016 s’actualitza el programa sota el paraigües d’una nova metodologia de
treball (Agenda 21 Escolar Plus) per la homogeneïtzació i impuls del comportament
ambiental dels centres, que reben un suport anual tècnic i pedagògic per treballar
diferents vectors temàtics: aigua, energia, recollida selectiva de residus, qualitat de
l’aire (CleanAir@School) i/o impuls de disciplines científiques en clau de gènere
(STEM), així com noves iniciatives de ciència ciutadana.
L'Agenda 21 Escolar Sabadell és membre fundadora de la Xarxa d'Escoles per a la
Sostenibilitat de Catalunya (XESC) amb la Generalitat de Catalunya i 15
ajuntaments catalans que desenvolupen programes municipals d'educació per a la
sostenibilitat per més de 1.300 centres educatius.
-Incrementar el nombre de centres de secundària participants.
REPTES DE FUTUR

-Incrementar la participació en projectes de Ciència ciutadana.
-Impulsar projectes i activitats de temàtica STEM

EIX 3. COMUNICACIÓ
Totes les actuacions que hem descrit fins ara compten amb una previsió de canals i
estratègia comunicativa. No obstant això, la necessitat de desenvolupar un model
comunicatiu propi esdevé important per tal de definir les grans línies de treball que ha
d’assumir la secció de Joventut al llarg dels pròxims anys.
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⮚ Fitxes d’actuacions liderades per Joventut

32. XARXES

OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

ENFORTIR LA COMUNICACIÓ DEL SERVEI DE JOVENTUT DE SABADELL I DE
L’OFICINA JOVE DEL VALLÈS OCCIDENTAL AMB EL CONJUNT DE LA POBLACIÓ
JUVENIL.
Augmentar la presència de joventut a les xarxes socials més usades pels i les joves així
com esdevenir el mitjà de comunicació i consulta més habitual.
Joves d’entre 12 i 30 anys.
Desenvolupar una estratègia de comunicació destinada a arribar al màxim nombre
possible de joves. La gestió de les eines virtuals ha d’estar caracteritzada per el dinamisme
i l’evolució dels canals de comunicació que utilitzen les persones joves.
Les accions es concreten en:
- Augmentar la presència de Joventut a les xarxes socials més usades pels i les joves
(Instagram o altres) com a canal de difusió.
- Augmentar l’ús del Whatsapp com a mitjà de comunicació i consulta amb el jovent.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Implementació

x

x

Avaluació

RECURSOS

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

1. Humans
Tècnica d’Oficina Jove /tècnica de territori/ Informadores de l’OJ / Equip d’Oficina Jove a
l’institut.
2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell).
Agents implicats
Servei de Joventut / Servei de Comunicació.

METODOLOGIA

Mecanismes de coordinació
Reunions periòdiques de l’equip tècnic.

AVALUACIÓ

Indicadors
Nombre de seguidors de les xarxes socials (increment anual).
Nombre d’interaccions a través dels canals virtuals.
Nombre de participants i/o usuaris que arriben a través de les xarxes socials.
Nombre de consultes a través del Whatsapp.
Metodologia
Recull anual de dades quantitatives i qualitatives. Elaboració d’una memòria anual.
Canals / Estratègia

COMUNICACIÓ

Publicacions diàries a xarxes: instagram facebook i interaccions WhatsApp.

33. WEB JOVENTUT

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

ENFORTIR LA COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL SERVEI DE JOVENTUT DE SABADELL
I DE L’OFICINA JOVE DEL VALLÈS OCCIDENTAL AMB EL CONJUNT DE LA
POBLACIÓ JUVENIL.
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OBJECTIU
OPERATIU
A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

Actualitzar la web de joventut per esdevenir una eina d’ús recorrent per la ciutadania amb
general i pel jovent en particular.

Joves d’entre 12 i 30 anys.
Les accions es concreten en:
- Dotar la web d’informació, serveis i ofertes d’interès juvenil i garantir la seva actualització
periòdica.
- Promoure un portal web interactiu per tal d’agilitzar els canals de demanda d’hores per
les assessories especialitzades i/o altres consultes.
Temporització
anual 2022-25

TEMPORITZACIÓ

Gen.

Disseny

x

Implementació

x

Feb.

Març

x

x

Abr.

Maig

Juny

Jul.

x

x

x

x

Avaluació

x

x

Ago.

Set

Oct.

Nov.

Des.

x

x

x

x
x

x

x

1. Humans
Equip d’informació de l’Oficina Jove.
RECURSOS

2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell.
Agents implicats
Joventut i Servei de comunicació.

METODOLOGIA

Mecanismes de coordinació
Reunions periòdiques amb l’equip de Joventut i esporàdiques amb el Servei de
comunicació.
Indicadors
Nombre de visites anuals a la web.

AVALUACIÓ

Metodologia
Avaluació trimestral i memòria final.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials) i canals de comunicació físics (Punt
d’informació als instituts, tríptics, cartelleria, etc.).

34. DIFUSIÓ DELS PROGRAMES DE JOVENTUT

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

OBJECTIU
OPERATIU

A QUI S’ADREÇA

MILLORAR L’ACCÉS DELS JOVES A LA INFORMACIÓ I ACTIVITATS RELACIONADES
AMB JOVENTUT.
Actualitzar i diversificar els canals de comunicació i difusió de l’Oficina Jove, amb la
finalitat de consolidar el seu paper de punt de referència entre la població juvenil i donar a
conèixer els recursos que ofereixen el propi servei, altres serveis, entitats i col·lectius
juvenils de manera més efectiva.
Joves d’entre 12 i 30 anys.
Desenvolupar una estratègia de comunicació destinada de manera específica a donar a
conèixer la oferta de recursos i d’activitats adreçades als i les joves.

DESCRIPCIÓ

Les accions es concreten en:
- Adaptar la comunicació als canals i a les necessitats que utilitzen els i les joves.
- Ampliació de les actuacions d’Oficina Jove i de Oficina Jove a l’institut.
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- Sortides a territori amb la unitat mòbil de l’Oficina Jove.
- Difusió de programes i activitats juvenils pròpies, d‘altres serveis, d’entitats i col·lectius.
- Contemplar les possibilitats que poden oferir les noves eines i recursos tecnològics en
relació a la comunicació i difusió entre la joventut.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des.
anual 2022-25
Disseny
x
x
x
TEMPORITZACIÓ

Implementació

x

x

x

RECURSOS

x

x

x

x

Avaluació

x

x

x

x

x

x
x

1. Humans
Cap de secció de Joventut / Tècnic de territori i associacionisme / Tècnic d’Oficina Jove /
Informadores de l’OJ / Tècnics Oficina Jove a l’institut.
2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell).
Agents implicats
Servei de Joventut / Servei de Comunicació.

METODOLOGIA

Mecanismes de coordinació
Reunions equip tècnic.

AVALUACIÓ

Indicadors
1) Nombre d’iniciatives desenvolupades per donar a conèixer l’Oficina Jove.
2) Increment dels usos de l’Oficina Jove.
Metodologia
Recull semestral de dades quantitatives i qualitatives. Elaboració d’una memòria anual.

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació virtuals (xarxes socials, web, etc.) i canals de comunicació físics
(Punt d’informació als instituts, tríptics, cartelleria, etc.).

35. EDICIÓ DE MATERIALS

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

MILLORAR L’ACCÉS DELS JOVES A LA INFORMACIÓ RELACIONADA AMB
L’OFICINA JOVE AIXÍ COM AMB TEMÀTIQUES DEL SEU INTERÈS.

OBJECTIU
OPERATIU

Disseny i edició de materials amb temàtiques d’interès juvenil així com informació
relacionada amb l’ Oficina Jove per tal de donar a conèixer i posar-los a l’abast de manera
més efectiva a través de diferents formats adaptats a les seves necessitats i preferències.

A QUI S’ADREÇA

DESCRIPCIÓ

TEMPORITZACIÓ

Joves d’entre 12 i 30 anys.
Desenvolupar una estratègia de disseny i edició de materials de comunicació destinada
de manera específica a posar a l’abast dels i les joves informacions vers les temàtiques
que són del seu interès així com aquelles relaciones amb l’ Oficina Jove. Les accions es
concreten en:
- Edició de materials informatius, didàctics i/o de difusió (infoexpress, Apunts de.,
infografies, flyers etc).
- Edició de càpsules informatives en format digital.
Temporització
Gen.
Feb.
Març
Abr.
Maig
Juny
Jul.
Ago.
Set
Oct.
Nov.
Des
anual 2022-25
Disseny
x
x
x
x
Implementació

x

Avaluació

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
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RECURSOS

1. Humans
Cap de secció de Joventut / equip informadores Oficina Jove/ responsable Tècnica Oficina
Jove/ responsable tècnica territori i associacionisme Oficina Jove.
2. Equipaments
Oficina Jove del Vallès Occidental (Vapor Codina, C/ Blasco de Garay, 19, Sabadell.

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

Agents implicats
Servei de Feminismes i Diversitat - Joventut / Oficina Jove del Vallès Occidental Sabadell/
servei de comunicació .
Mecanismes de coordinació
Reunions periòdiques amb l’equip de Joventut i esporàdiques amb el Servei de
comunicació.
Indicadors
1. Nombre total de publicacions editades.
2. Nombre total de publicacions descarregades.
3. Nombre total publicacions visualitzades.
4. Nombre total de consultes específiques rebudes.
Metodologia
Recull semestral de dades quantitatives i qualitatives. Elaboració d’una memòria anual..

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
Canals de comunicació i/o difusió virtuals (xarxes socials, web, llistes de distribució , ...) i
canals de comunicació físics (tríptics, publicacions, cartelleria, agenda jove, Punt
Informació als instituts etc.).

Fitxes d’actuacions liderades per altres serveis o regidories
Comunicació

CAMPANYES A XARXES SOCIALS
A QUI S’ADREÇA

Població jove.

BREU DESCRIPCIÓ

Quan hi ha propostes que poden ser interessants pel públic jove, es posen en marxa
campanyes a xarxes socials, adreçant específicament els continguts a franges d’edat
entre els 16 i els 30 anys.
Adaptació dels continguts en qualsevol plataforma al públic jove.

REPTES DE FUTUR
Arribar a més persones des de tots els canals de comunicació disponibles.

6. La sistematització
La sistematització configura l’apartat final del Pla Local de Joventut. Al llarg de les
següents pàgines, es descriuran alguns criteris que s’ha de tenir en compte a l’hora de
desenvolupar les polítiques de joventut del municipi, com pot ser la participació
continuada de joves i agents, el desplegament del treball transversal o la proposta
d’avaluació del Pla.
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Amb la definició d’aquests elements volem garantia la qualitat i efectivitat de la
planificació estratègica prevista. Per tant, i tenint en compte aquestes qüestions, els
aspectes que hem volgut analitzar i treballar en la sistematització del Pla són els
següents:
✔ Temporització
✔ Transversalitat
✔ Avaluació
La sistematització doncs, planteja un seguit de pautes metodològiques i de definició de
processos que són imprescindibles per a poder impulsar els projectes i les actuacions
previstes al llarg dels pròxims anys en matèria de joventut.

Temporització
En les fitxes, s’ha recollit una temporització detallada dels projectes que s’executaran al
llarg dels pròxims anys. D’aquesta manera, podrem obtenir una visió general del procés
de disseny, implementació i avaluació dels projectes (informació recollida a les fitxes) i
una informació més específica sobre l’aplicació concreta de cada una de les actuacions.
La temporització anual prevista per l’aplicació de cada una de les actuacions
programades pel període 2022-2025 depenen d’en quin dels tres eixos definits en
apartats anteriors estiguin englobades.
Totes les accions vinculades als 3 eixos (acompanyament, territori i comunicació)
s’executaran i es desenvoluparan durant tots els mesos de l’any (la previsió es pot veure
modificada en períodes de vacances).
Per altra banda, hem considerat també interessant mostrar el desenvolupament general
del Pla Local de Joventut al llarg del període de desenvolupament i aplicació. En la taula
següent, es pot observar de manera gràfica l’evolució d’implementació d’aquest
document al llarg de les seves quatre fases: 1) Diagnosi 2) Disseny 3) Implementació 4)
Avaluació (anual). Com veurem, aquestes fases no són en tots els casos successives,
sinó que es donen de manera simultània, fet que possibilita una major adaptació i
versatilitat en el seu desenvolupament.

Taula 1. Temporització de les fases del Pla Local de Joventut
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Avaluació
(anual)
Trimestres d’execució de cada una de les fases.

Transversalitat
Actualment, existeixen línies de treball transversal entre Serveis municipals, sovint
relacionats amb l’aplicació de projectes específics. Tot i això, és necessari continuar
impulsant aquesta metodologia en matèria de joventut com a eina per a garantir una
atenció integral a les persones joves de la ciutat. Existeixen un seguit de reptes que cal
plantejar i afrontar per a consolidar i ampliar aquesta transversalitat:

⮚ És necessari, per una banda, definir espais específics per a treballar temes de
joventut i, per tant, en aquest sentit és necessària una aposta política i tècnica
decidida per a implementar el treball transversal.
⮚ En segon lloc, cal dotar als Serveis de recursos suficients per a dur a terme
aquesta tasca, ja que en alguns casos les càrregues de feina dels i de les
professionals impedeixen o dificulten que puguin dedicar temps al
desenvolupament del treball amb la resta de Serveis.
⮚ Per altra banda, cal assenyalar també la importància de la coordinació amb altres
agents del territori que treballen amb persones joves o que són part activa en el
plantejament i desenvolupament de les polítiques de joventut, com poden ser les
entitats o els centres educatius, per exemple. A més, sovint són aquests agents
els que mantenen un contacte més pròxim i directe amb la població jove, amb la
qual cosa intensificar el treball en xarxa amb ells és una eina interessant per a
coordinar esforços, optimitzar els recursos i establir un vincle més intens entre
les persones joves i els agents.

En termes generals, el treball transversal ha de ser desenvolupat tenint en compte el
context de cada moment i la realitat organitzativa de l’administració local. Per a
consolidar aquesta línia de treball, és necessari comptar amb un clar compromís polític
i tècnic, que faciliti les estructures i els recursos adequats per a definir-la i impulsar-la.

Avaluació
L’avaluació del Pla Local de Joventut compta amb dues finalitats fonamentals. En primer
lloc, l’avaluació defineix el mètode a través del qual podem determinar en quina mesura
els projectes desenvolupats assoleixen els objectius establerts. Esdevé, per tant, una
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manera d’indicar si la proposta de Pla que hem desenvolupat esdevé efectiva a la
pràctica.
En segon lloc, l’avaluació ha d’esdevenir útil per a assenyalar quins aspectes del
document, o dels projectes que aquest contempla, s’han d’adaptar a noves necessitats
o a un nou context de la població juvenil de la ciutat. Per tant, l’avaluació no es dona
únicament com un mecanisme d’anàlisi d’allò que s’està fent, sinó que és també una
eina imprescindible per a actualitzar el Pla durant els seus quatre anys de vigència.
Tenint en compte aquests dos grans objectius, seguidament hem plantejat una proposta
de model d’avaluació que contempla la creació d’espais específics de reflexió i debat
sobre el funcionament del Pla Local de Joventut i de les seves actuacions concretes. A
més, i com ja hem comentat anteriorment, cal mantenir també durant l’avaluació una
aposta decidida per la participació de les persones joves i dels altres agents vinculats al
desenvolupament de les polítiques de joventut. Només d’aquesta manera ens serà
possible dur a terme una avaluació real, i que tingui en compte els diversos punts de
vista, del funcionament d’aquest nou Pla Local de Joventut.
A grans trets, el sistema d’avaluació que proposem s’organitza a través de quatre nivells:
1) Avaluació de les actuacions: aquest primer nivell d’avaluació està destinat a recollir
dades quantitatives i qualitatives relacionades amb el desenvolupament de les
actuacions. Es tracta d’una avaluació continuada que ha de permetre obtenir informació
sobre el funcionament de l’aplicació diària del Pla Local de Joventut. Per a dur a terme
aquest primer nivell d’avaluació, caldrà tenir molt en compte els indicadors d’avaluació
presentats en les fitxes de cada un dels projectes.
2) Avaluació operativa anual: amb una periodicitat anual, es farà un recull de les dades
quantitatives i qualitatives de les actuacions desenvolupades i es recolliran aquestes en
la memòria de la secció de Joventut. Sempre que sigui possible, es farà un exercici
comparatiu amb els anys anteriors, de tal manera que es pugui observar l’evolució de
les actuacions o els projectes realitzats.
3) Avaluació estratègica anual: aquest nivell d’avaluació ha de configurar un espai des
d’on obtenir una visió general del funcionament del Pla Local de Joventut. L’avaluació
estratègica està destinada a determinar en quin grau s’estan assolint els objectius
marcats pel document, i quins ajustos o adaptacions s’han de fer per satisfer de manera
òptima les necessitats de les persones joves. Aquesta tasca serà desenvolupada en el
marc de dos espais, a través dels quals es recolliran les aportacions dels diversos
agents implicats en l’aplicació de les polítiques de joventut:
a) Comissió tècnica: formada per la regidora responsable de joventut, els
tècnics i la resta de professionals de la secció i els tècnics que treballen en altres
Serveis que realitzen actuacions per a persones joves.
b) Comissió política: anualment seran convocats els diversos grups polítics
amb representació al Ple municipal per tal de dur a terme l’avaluació del
funcionament del document i de les polítiques de joventut del municipi, en
general.
c) Espai de participació jove: amb una periodicitat anual es convocarà un espai
de participació en el qual els i les joves, les entitats juvenils, així com altres
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agents del territori, puguin realitzar aportacions sobre el funcionament del Pla
Local de Joventut.
4) Avaluació final del Pla: en finalitzar el període de vigència del Pla Local de Joventut,
es realitzarà una avaluació general del seu funcionament encarada, per una banda, a
determinar el nivell d’assoliment dels objectius previstos en el document i, per l’altra, a
cercar aportacions de millora que puguin esdevenir útils pel desenvolupament del
següent Pla. Aquesta avaluació final ha de recollir les conclusions extretes de les
diverses avaluacions anuals, així com el resum de les dades qualitatives i quantitatives
de les actuacions realitzades, amb l’objectiu de determinar també l’evolució de les
polítiques de joventut en els diversos aspectes treballats.
Aquesta darrera avaluació es durà a terme tenint en compte àmbits diversos, que es
concreten en: a) Nivell de desenvolupament dels projectes previstos b) Evolució dels
recursos del Programa c) Metodologia de treball d) Proposta d’enfocament del pròxim
document estratègic.
a) Grau de desenvolupament dels projectes previstos
Aquest àmbit d’avaluació ens ha d’indicar en quina mesura han estat desenvolupats els
projectes previstos en el pla. Per a fer-ho, caldrà tenir en compte els indicadors recollits
en l’avaluació contínua i les avaluacions anuals, així com el grau d’assoliment dels
objectius plantejats.
Per altra banda, i com s’ha assenyalat, per a determinar el nivell de desenvolupament
dels projectes previstos també cal tenir en compte si aquests han sigut útils per a assolir
els objectius plantejats. En aquest sentit es fa necessari el desenvolupament d’una
anàlisi dels resultats, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu, que s’ha de realitzar tenint
en compte l’avaluació continuada i les avaluacions anuals del Pla.
b) Evolució dels recursos del Servei
L’evolució dels recursos al llarg dels anys de vigència del document ha de ser un aspecte
que s’ha de tenir molt en compte a l’hora de realitzar l’avaluació final, ja que aquest és
un element determinant per explicar els punts forts i els punts febles de la tasca
realitzada en matèria de joventut.
Així doncs, es tindrà en compte l’evolució de l’equip de professionals, dels recursos
econòmics i dels recursos funcionals, tenint sempre en compte les necessitats de la
secció i dels programes previstos. La taula que presentem a continuació ofereix una
orientació sobre els punts que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar l’evolució dels
recursos. Aquests elements es poden ampliar o modificar d’acord amb les
característiques de l’aplicació del Pla.

Taula 2. Criteris d’avaluació dels recursos al llarg del període 2022-2025
Equip professional
Adequació de l’equip professional:
-L’equip actual és suficient per a desenvolupar de manera òptima les actuacions recollides en el Pla?
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-L’equip actual compta amb condicions laborals estables que permetin desenvolupar la seva tasca de
manera òptima?
-Hi ha casos de temporalitat que impedeixi la continuïtat d’alguna actuació o servei o haver de
‘començar de zero’ periòdicament?
-Es detecten mancances de professionals? En quins programes o actuacions es detecta aquestes
deficiències?
-Es detecten mancances de perfils professionals amb perfils específics (assessors/es de temes
específics, educadors/es en el medi obert, etc.)? Quin/s?
Nivell d'adequació de l'organigrama a les necessitats del Pla:
-L’organització actual és adequada per a garantir el desplegament eficient dels serveis i recursos de
Joventut?
-Què caldria modificar per a millorar l’agilitat o la qualitat de l’activitat de Joventut?
Valoració general: punts forts i punts febles de l'equip professional de Joventut.
Recursos econòmics
Evolució del pressupost de Joventut al llarg dels anys de vigència del Pla.
Anàlisi de les diverses fonts de recursos de Joventut:
-D’on provenen els recursos econòmics que s’utilitzen per desplegar les actuacions de Joventut?
-Quines actuacions depenen de subvencions externes? Si aquesta despesa fos assumida directament
per l’Ajuntament, contribuiria a consolidar l’actuació?
Anàlisi general de l’evolució dels recursos destinats a Joventut durant els anys d'aplicació del Pla.
Recursos funcionals
Nivell de consolidació de l'Oficina Jove com a espai de referència per a les persones joves de la ciutat:
-Nivell de coneixença de l’Oficina Jove (dades d’enquestes realitzades)
-Nivell d’ús dels recursos de l’Oficina Jove (dades d’enquestes realitzades)
Grau d’adequació dels equipaments on es realitzen els Espais Joves a les necessitats de les activitats
que es duen a terme.
-Quines activitats es fan actualment als Espais Joves? Quines es volen fer en un futur?
-Els espais actuals són adequats a les activitats que s’hi realitzen i a les que es volen desenvolupar en
un futur?
Detecció de la necessitat de nous equipaments adequats a les demandes de les persones joves de la
ciutat:
-Quines necessitats d’equipaments s’han detectat en la diagnosi? (sessions participatives, enquestes)
-Es preveu el desplegament de nous equipaments o reformulació d’equipaments existents que pugui
donar resposta a aquestes necessitats?

c) Metodologia de treball
Un tercer element que cal tenir en compte a l’hora de realitzar l’avaluació final del Pla
Local de Joventut és la metodologia utilitzada. De manera específica, aquest àmbit de
l’avaluació s’ha de centrar en l’anàlisi del desenvolupament del treball coordinat amb la
resta de Serveis municipals que treballen temes de joventut, així com amb altres agents
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externs al consistori relacionats amb l’aplicació i el desenvolupament de les polítiques
de joventut.
El treball transversal s’ha assenyalat com una de les prioritats metodològiques d’aquest
Pla. Tenint en compte això, la valoració s’ha de centrar a descriure l’evolució de la feina
transversal que s’ha realitzat durant els anys d’aplicació del document. Per altra banda,
segurament un dels reptes d’aquest document és aconseguir impulsar i dinamitzar un
espai regular de comunicació i coordinació entre els diversos Serveis que treballen amb
joves.
d) Proposta d’enfocament del pròxim document estratègic
L’avaluació final del document ha d’establir els primers criteris de desenvolupament del
següent Pla Local de Joventut. Cal aprofitar tots els coneixements i experiència adquirits
al llarg dels quatre anys de vigència d’aquesta planificació estratègica per plantejar el
punt de partida de la planificació futura. Resulta important doncs que l’avaluació finalitzi
amb unes orientacions sobre els eixos de treball i els projectes que cal continuar
prioritzant, així com els criteris metodològics que és positiu que es segueixin aplicant en
un futur.

Taula 3. Temporització de l’avaluació del Pla Local de Joventut
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Trimestres d’avaluació
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