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1. PRESENTACIÓ 
 

 
Com a vicentina, i regidora de Joventut i Infància, em fa molta il·lusió presentar-vos el Pla Local 

de Joventut 2018-2021 de Sant Vicenç dels Horts, aquest Pla és el document que recull les 

línies estratègiques i que defineix les polítiques de joventut a desenvolupar en els pròxims 

anys. 

La joventut és un període important en el cicle vital d’una persona, es donen un seguit de 

canvis biològics i psicològics, i la vivència de transicions educatives, laborals, familiars, en els 

hàbits saludables, en la que es construeixen oportunitats i que defineixen la identitat i la 

trajectòria de vida dels joves.  

Les necessitats dels joves són diverses i molt canviants, l’entorn social a vegades les fa més 

complexes de treballar, i la coordinació i el traspàs d’informació son fonamentals per assolir 

objectius.  

La voluntat d’aquest pla ha estat, des de l’inici, crear una eina d’utilitat que ens serveixi de ruta, 

que englobi el que està passant i que marqui línies de futur. Però sobretot, s’ha buscat que 

sigui el pla de tots: el pla d’aquells que sempre participen i d’aquells que ho fan poc, però 

sobretot, el pla dels joves d’aquesta ciutat. Un pla que serveixi per construir un municipi que 

ofereixi al jovent les oportunitats, els recursos i els serveis suficients per viure plenament la 

seva joventut i promoure el seu desenvolupament integral com a persones, els seus processos 

d’emancipació i la seva plena ciutadania.   

La nostra obligació com administració pública més propera a la ciutadania i per tant, més 

coneixedora de la seva situació, és vetllar perquè cada jove pugui trobar les eines que li 

permetin desenvolupar de la millor manera possible el seu propi projecte de vida, amb la 

màxima llibertat i en igualtat d’oportunitats.  

Sant Vicenç dels Horts és una ciutat viva amb les nostres tradicions molt arrelades, on la 

cultura s’adapta als nous temps i la joventut en conserva l’essència.  

Aquest és el Pla que hem treballat per a tu des de la Regidoria de Joventut gràcies a la 

participació ciutadana, desitjo que t’agradi.   

 

Yolanda Artigas Barber 

Regidoria de Joventut i Infància 
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2. MARC TEÒRIC 
 

2.1 INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

El Pla Local de Joventut de Sant Vicenç dels Horts 2018-2021 (PLJSVH 18-21)  pretén ser 
l’instrument de planificació i intervenció estratègica a nivell de joventut al municipi per als 
propers quatre anys, alhora que una eina per a dissenyar i executar polítiques integrals de 
joventut, partint de l’anàlisi de la realitat dels joves, de l’experiència prèvia i de les possibilitats 
i potencialitats dels recursos i serveis de proximitat.  
 
En aquest sentit, aquest document ha de servir per donar resposta als problemes i les 
inquietuds dels joves del municipi a través de la implementació de polítiques de joventut fruit 
del treball transversal des dels diferents departaments i àmbits de  l’Ajuntament i de la relació 
i participació dels pròpies joves,  per cobrir les  seves necessitats, demandes, problemes i 
mancances des d’un plantejament integral.  
 
La necessitat de dissenyar un Pla Local comporta l'assumpció del reconeixement dels joves 
com un sector de la ciutadania amb entitat pròpia i diferenciada, amb unes circumstàncies i 
unes necessitats socioculturals específiques i transversals que han de ser objecte, per tant, de 
polítiques integrals. Aquest concepte integral de joventut requereix una estratègia de disseny 
global. Amb aquest propòsit, el PLJ busca aproximar-se a la realitat juvenil des d'un 
plantejament integral, identificant la diversitat d'àmbits que condicionen la realitat juvenil del 
municipi. En aquest sentit,entenem que, en la mesura que les circumstàncies que determinen 
la vida dels joves són moltes, no s'ha d'intervenir només sobre les necessitats o 
problemàtiques "joves" d'una manera aïllada. S'ha de treballar des d'una perspectiva global 
que contingui els diversos àmbits de la vida dels joves -habitatge, treball, educació, salut, oci i 
temps lliure, mobilitat i participació- posant l'accent en el caràcter muliticausal dels fets 
diagnosticats.  
 
Durant els darrers quatre anys, les polítiques de joventut al municipi s’han desenvolupant 
seguint el full de ruta de l’anterior Pla Local de Joventut 2012-2016, que ja recollia l’aposta per 
polítiques integrals de joventut. Aquest nou Pla Local  de Joventut 2018-2021  neix  amb la 
voluntat  d’incrementar i fer més significatiu el procés de participació amb l’objectiu de fer 
partícips en l’elaboració de les polítiques de joventut als  mateixos joves. Per això,  el procés de 
participació ha aglutinat un important nombre de joves del municipi de totes les franges d’edat  
compreses entre els 14 i 35 anys  i amb diferents interessos i perfils  els qui,  a través de  
diferents  eines i canals han  expressat i opinat sobre les seves necessitats, expectatives i 
interessos;  informació  que ha inspirat i és  la base de  les accions del Pla.  Per altra banda en 
aquest procés participatiu  també s’han fet partícips els referents municipals dels diferent 
departaments de l’Ajuntament que treballen de forma directa o indirecta amb els joves del 
municipi per establir les bases per una correcte coordinació d’accions i permetre el treballar 
transversal, donant coherència al fet que la condició juvenil se l’ha d’abordar des d’una 
vessant integral i no segmentada. 
 
El Pla de Joventut de Sant Vicenç dels Horts 2018-2021  se centra en el desplegament de dues 
grans àrees  de treball:  l’Emancipació per facilitar la realització del projecte de vida dels i les 
joves  atenent a la diversitat de formes i models de vida,  i la Participació, apoderant als  i les 
joves com agents socials de canvi i  impulsant el seu paper actiu com a ciutadans en el conjunt 
de la societat. Aquestes dues àrees  s’estructuraran a partir d’eixos que aglutinen les diverses 
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accions que composen el PLJSVH 2018-2021. En relació a les accions, se’n plantegen de noves 
accions com a resposta a noves necessitats i/o interessos detectats,  i d’altres que ja es 
contemplaven al  PLJSH 2012-2016  i tenen continuïtat per la necessitat existent  i  per la bona 
valoració recollida a l’avaluació del  pla. 
 
Es important assenyalar que el PLJ Sant Vicenç dels Horts 2018-2021 té com a referència bàsica 
i fonamental el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, document marc en matèria 
de polítiques de joventut a nivell català. Aquest document proposa uns principis rectors que 
descriuen una manera d'entendre i de desenvolupar les politiques comunes per al territori 
català.  
 

 

 

 

 

 

 

Aquests quatre principis els assumeix com a propis el Pla Local de Joventut de Sant Vicenç dels 
Horts 2018-2021. Cadascun d'ells conté uns valors associats que hauran d'aplicar-se a 
cadascuna de les actuacions que s'ubiquen en el marc de les polítiques de joventut i en 
cadascuna de les fases del nostre procés de treball: diagnosi, disseny, implementació i gestió i 
avaluació. Això ens permetrà augmentar la incidència i els resultats de la intervenció, millorar-
la i avançar en la missió del propi Pla.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

C
IÓ

 

IN
T

E
G

R
A

L
IT

A
T

 

Q
U

A
L

IT
A

T
 



5 

 

2.2  MARC CONCEPTUAL I NORMATIU  

És el punt de partida  sobre el qual  s’han de  definir  les accions del Pla Local de Joventut de 

Sant Vicenç dels Horts per a unes polítiques de Joventut eficaces, concebudes des de la 

interdepartamentalitat, la coordinació interinstitucional i la participació dels agents socials, i 

especialment, del mateix jovent. 

El PLJ assumeix els principis rectors i els principis d’actuació establerts a la Llei 33/2010, 

de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, que defineix les persones joves de la següent 

manera:  

Els/les joves són aquell col·lectiu majoritàriament immers en processos formatius, 

d’inserció laboral i d’emancipació domiciliària, de les quals es deriven unes 

identitats i actituds similars.  

Principis rectors: 

 La integralitat: les polítiques de joventut han de respondre a una perspectiva 

integral que interrelacioni els diversos àmbits de la vida de les persones joves i que 

s’articuli sobre la base de plantejaments de xarxa i coordinació transversal. 

 La transversalitat: el treball en el desenvolupament de les polítiques de joventut ha 

d’incorporar les diverses òptiques de treball sectorial i les diverses dinàmiques 

associatives i comunitàries pròpies de les persones joves, tenint en compte 

l’articulació en els diversos nivells territorials. Els departaments, les institucions, les 

entitats i els agents que correspongui han de treballar coordinadament en cada 

intervenció sobre les polítiques de joventut. 

 La territorialitat: les polítiques de joventut han d’incorporar el punt de vista 

territorial. Totes les actuacions necessàries en benefici de les persones joves s’han 

de dur a terme tenint en compte les diferents realitats territorials. 

Principis d’actuació: 

 La universalitat. L’actuació pública en matèria de joventut s’ha d’adreçar a totes les 

persones joves sense distinció de sexe, ètnia, origen, estat civil, ideologia, creences, 

opció sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

 La igualtat d’oportunitats. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de 

reduir les desigualtats entre els diferents punts de partida de les persones joves en 

el procés d’elaboració de llur propi projecte de vida. Les actuacions administratives 
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són compatibles amb una discriminació positiva si aquesta es justifica per una 

situació de desigualtat material, cerca la igualtat real i facilita la integració social.  

 L’atenció a la diversitat. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de 

considerar i atendre la diversitat i la diferència de gènere, ètnica, territorial, física, 

psíquica, social i cultural, per garantir la igualtat d’oportunitats a totes les persones 

joves i promoure el valor de la solidaritat en la diversitat. 

 L’emancipació juvenil. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de 

tendir a facilitar les condicions bàsiques necessàries per a l’emancipació de les 

persones joves. 

 La participació. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de construir 

una cultura participativa i facilitar que les persones joves, en els diferents àmbits 

socials, es puguin vincular als processos de presa de decisions i a les entitats 

juvenils i formar-ne part. 

 La coresponsabilitat. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de cedir 

capacitat de decisió i gestió sobre els afers públics i potenciar la coresponsabilitat 

en el seu exercici. La gent jove ha de poder participar en les polítiques públiques, 

per si mateixos o per mitjà d’entitats, per prendre part en el disseny de les polítiques 

socials destinades a les persones joves. 

 La innovació i l’aprenentatge social. L’actuació administrativa en matèria de 

joventut ha d’incorporar com a base per a la construcció de les polítiques de joventut 

la innovació permanent, l’aprenentatge social, l’experimentació i la negociació. 

 La proximitat. L’actuació administrativa en matèria de joventut, per millorar 

l’aplicació de polítiques de joventut adequades a cada territori i a cada col·lectiu, ha 

de promoure el disseny i l’aplicació de solucions des dels centres de decisió situats 

prop de les persones joves. 

 L’interès juvenil. Totes les polítiques públiques han de tenir en compte la dimensió 

juvenil, especialment les que afecten les persones joves d’una manera directa o 

indirecta. 

 La coordinació, la cooperació i la planificació. Les polítiques de joventut han de 

respondre a les necessitats detectades. És un deure de les administracions 

públiques catalanes amb competència en aquesta matèria la coordinació, la 

cooperació i la planificació de les polítiques de joventut, tant pel que fa al disseny 

com a l’execució. 
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 L’eficàcia, l’eficiència i la gestió responsable. Els programes i les actuacions 

adreçades als i a les joves  han d’estar dotats dels recursos suficients per assolir els 

objectius previstos, donant-los un ús adequat a la seva finalitat i gestionant-los amb 

responsabilitat. 

 La descentralització i la desconcentració. Les polítiques de joventut s’han de 

planificar des de la proximitat, tot garantint-ne la plena eficàcia i l’execució. 

La Llei 33/2010, de l'1d'octubre, també regula el Pla nacional de joventut de Catalunya 

(PNJCat 2010-2020), que és el marc conceptual i metodològic comú que inspira els Plans de 

joventut a nivell local, per aconseguir uns objectius compartits en matèria de polítiques de 

joventut al territori català. El  PNJCat 2010-2020 és fruit del consens social, institucional i polític 

i defineix dues grans línies estratègiques de treball que determinen els seus àmbits materials 

d’actuació: 

 L’emancipació, entesa com la capacitat de construcció del projecte de vida de les 

persones joves i l’exercici de la plena ciutadania. 

 La participació, en sentit ampli, entesa com el conjunt d’accions i de processos 

que generen capacitat en les persones joves per decidir, intervenir i transformar el 

seu entorn, les seves relacions i les seves possibilitats de desenvolupar-se 

personalment i col·lectiva. 

D’acord amb això, hi ha dos aspectes fonamentals que configuren la missió i la finalitat 

última del PNJCat, com a pla estratègic de les polítiques de joventut: Facilitar la realització 

del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat de formes i models de vida.  

El PNJCat 2010-2020 vol consolidar i fer efectius els drets bàsics de les persones joves i 

garantir les condicions que permetin la seva qualitat de vida, tenint en compte les escletxes que 

es generen en els múltiples processos de transició i en les dificultats específiques pròpies de 

l’etapa juvenil.  

Per a això és cabdal incidir sobre la trajectòria vital dels i les joves com a oportunitat per a la 

mobilitat social i evitar la reproducció de desigualtats, a través de la construcció d’oportunitats 

per a la igualtat. El PNJCat vol incidir sobre aquells aspectes estructurals i conjunturals que 

dificulten les oportunitats de les persones joves i que cal transformar per tal d’evitar la 

reproducció de desigualtats.  

 Apoderar el jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a 

ciutadà en el conjunt de la societat, oferint-li espais per a la seva participació en la presa de 

decisions, així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món. 
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El PNJCat 2010-2020 vol afavorir el protagonisme, la participació i la implicació de la gent jove 

en la generació i el desenvolupament de propostes i dinàmiques per al desenvolupament i 

progrés de la societat. Vol aprofundir en el paper actiu i constructor de la gent jove més enllà de 

ser receptors o usuaris de polítiques, amb l’objectiu de generar i construir canvis en el nostre 

entorn.  

Per això també cal impulsar polítiques encarades a enfortir, desenvolupar i consolidar valors, 

hàbits i dinàmiques entre la gent jove que contribueixin al desenvolupament i progrés de la 

societat, basats en la convivència i la igualtat de totes les persones en un context democràtic i 

participatiu, i així avançar cap a una societat cohesionada i vertebrada. 

A partir d’aquestes idees, el PNJCat 2010-2020 estableix un marc estratègic organitzat a partir 

de set grans reptes que han de contribuir a l’acompliment de la seva missió. Per cada un 

dels reptes, el Pla estableix unes estratègies prioritàries, de les quals es desprenen els 

objectius estratègics i operatius. 

Els set reptes a què vol donar resposta el PNJCat 2010-2020 són els següents: 

 REPTE 1: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

 REPTE 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

 REPTE 3: Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves. 

 REPTE 4: Promoure la vida saludable de les persones joves. 

 REPTE 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació 

en allò col·lectiu de les persones joves. 

 REPTE 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta 

cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors. 

 REPTE 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 

territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva. 

D’aquesta forma, les actuacions en l’àmbit de les polítiques locals de joventut han d’orientar-se 

a la consecució d’aquests set reptes principals. Es pot observar, però, que aquests set reptes 

representen el conjunt de factors que integren i afecten la vida dels joves, per tant, podem 

afirmar que les polítiques de joventut pretenen treballar sobre qualsevol qüestió que 

afecti o interessi els joves. 
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3. DIAGNOSI 

Una diagnosi forma part d'un procés més ampli encarat a produir determinats efectes en 

determinades direccions, com instrument de transformació social. Com a part d'un procés 

transformador, juga dos papers principals: posar de manifest quins són els temes a debatre 

per poder transformar la realitat i posar els diferents actors en condicions de poder 

generar aquesta transformació. A més a més, hem de veure el procés com una oportunitat 

per a facilitar el coneixement mutu, construir ponts i relacions de confiança entre els 

actors, per tal que el procés i les accions no siguin viscudes com un projecte aliè, sinó com un 

document final del que han format part i per tant, del que són subjectes partícips i 

protagonistes. 

Des de la perspectiva que fixa el PNJCat, el Pla Local de Joventut de Sant Vicenç dels Horts  

2018-2021 és fruit d’un procés d’anàlisi, consulta i recollida de propostes, elaborat amb la 

participació dels diversos agents que intervenen en el desenvolupament de les Polítiques de 

Joventut i els mateixos joves del municipi. 

Per a la realització d’aquest Pla Local de Joventut, la participació ha estat un objectiu 

transversal en totes les fases del Pla, però especialment s’ha fet una aposta considerable per 

realitzar una diagnosi participativa,  perquè entenem la participació com una forma de treball i 

de relació amb els i les joves del municipi. Totes les etapes del procés han d’estar 

caracteritzades per la transparència, la informació i la retroalimentació amb la resta 

d’agents.  

 

3.1  PLANTEJAMENT DE LA DIAGNOSI 
 
La diagnosi del Pla és un anàlisi que pretén treballar transversalment els diversos aspectes de 

la vida juvenil al municipi. D'una banda, té  per objecte generar  continguts i   informació  

partint de tres qüestions inicials: què és el que hi ha? com ho veiem?  què hi podem fer?.  

Per conèixer què és el que hi ha,  cal analitzar totes les dades possibles sobre la realitat 

juvenil i les polítiques de joventut que es desenvolupen en el territori a partir de dades 

qualitatives i quantitatives. En aquest moment ens interessa conèixer sociogràficament la 

situació dels agents directes del Pla Local, la població juvenil, però també ca obtenir una 

radiografia de les polítiques de joventut que s’estan executant des de l’administració o altres 

agents que s’adrecen a joves. I d’altra banda, des d’una vessant més reflexiva, s’inicia la 

recollida de  propostes i elaboració d’estratègies d’acció proposades pels agents implicats 

en aquest diagnòstic (joves i tècnics) com a futures accions del Pla Local de Joventut 2018-

2021.  
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Per tant, la metodologia de treball que es va utilitzar per a la realització de la diagnosi és la 

següent: 

 Entrevistes amb els caps de departaments i/o referents tècnics que, de manera 

més o menys directa, intervenen en les polítiques adreçades als joves: es realitzen un 

total de 9 entrevistes individualitzades. L’objectiu d’aquestes entrevistes era visibilitzar 

les accions que actualment es duen a terme en relació a les polítiques juvenils, la 

revisió del Pla anterior i la recollida de necessitats i/o noves propostes. 

 Anàlisis quantitatiu de la realitat juvenil al municipi,   a  través de dues línies de 

treball; d’una banda, l’aproximació analítica a la realitat dels joves a partir del 

tractament i interpretació de diverses fonts estadístiques. Les dades numèriques 

tractades es refereixen als àmbits de població, treball, educació i habitatge i les fonts 

utilitzades han estat, les darreres dades més representatives de l’IDESCAT, Programa 

HERMES, Departament d'Ensenyament, Departament de Territori i Sostenibilitat i 

Consell Comarcal del Baix Llobregat. I d’una altre banda, s’han realitzat dos tipus 

d’enquestes: una  dirigida a joves d’entre 14 i 19 anys  que es va realitzar a 

representants de tots els joves matriculats als centres educatius del municipi 

(ensenyaments obligatoris, cicles formatius de grau mig i superior i batxillerat)  i, una 

segona  enquesta on-line,  a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Vicenç 

dels Horts www.svh.cat/, oberta a tota la població juvenil, però dissenyada 

específicament per a un perfil de jove amb edat compresa entre els  20 i els  35 anys. 

Les enquestes ens permeten recollir l’opinió i percepció dels joves sobre els diferents 

serveis i recursos municipals, alhora que suposen una font primària sobre la situació 

dels joves del municipi, especialment en els àmbits que ens proposem treballar: 

Educació, Treball, Habitatge, Oci i temps lliure, Salut, Cultura, Participació, Mobilitat i 

Informació. 

 Anàlisi qualitativa: S’han utilitzat tècniques i estratègies participatives per fer l’anàlisi 

al més ric i plural possible. D’una part, s’han convocat diversos grups de discussió amb 

joves associats i no associats, per a realitzar una aproximació directe a la realitat 

juvenil del municipi, analitzant els principals problemes o mancances dels joves i 

treballar sobre diversa tipologia de propostes i/o  accions a realitzar en relació a 

aquestes necessitats.  

A partir de la diagnosi,  s’inicia un segon moment més reflexiu, en el que s’ha aprofundit    

en els diversos  punts de vista recollits dels  diversos agents implicats (joves i  tècnics ),  davant 

els problemes, necessitats, recursos i oportunitats, per finalment, fer propostes i elaborar 

estratègies d’acció que composen i articulen el Pla Local de Joventut de Sant Vicenç dels 

Horts 2018-2021.  

http://www.svh.cat/
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3.2 ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 

3.2.1 Anàlisi sociodemogràfic 

Sant Vicenç dels Horts és un municipi de la comarca del Baix Llobregat, que forma part de 

l’àrea metropolitana de Barcelona, de la que està a 16,9 km de distància. Situat a la riba dreta 

del riu Llobregat, limita al sud amb Santa Coloma de Cervelló, al nord amb Pallejà, a l’est amb 

Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, al sud-oest amb Torrelles de Llobregat i a l'oest 

amb Cervelló i la Serralada Litoral. 

El terme municipal de Sant Vicenç dels Horts compta amb un superfície de 9,15 km² i una 

altitud de 22 m per sobre del nivell mitjà del mar. És pròxim a una important xarxa viària: la BV-

2002 que comunica el municipi amb Sant Boi de Llobregat; l'N-340, que enllaça amb Quatre 

Camins cap a l'AP-2 i l'Autovia del Baix Llobregat (A-2). 

Sant Vicenç dels Horts és un municipi ric culturalment i amb un patrimoni que reflecteix la seva 

evolució. 

Població 

El municipi de Sant Vicenç dels Horts compta amb una població de 27.983 habitants, dels quals  

4.492 són joves entre 15 i 29 anys. Si tenim en compte les dades de 2011 observem que tant el 

total població com el conjunt dels joves ha disminuït. A 2011, els habitants al municipi eren 

28.137, així doncs hi ha hagut una disminució de 154 ciutadans. Pel que fa a la població jove, 

aquesta davallada ha estat de 338 joves. Aquest fet, mostra que l’estructura de la població de 

Sant Vicenç dels Horts està envellint ja que la proporció de joves amb la resta és menys 

significativa.  

A continuació, a través de la piràmide de població de Sant Vicenç dels Horts de 2015, 

observem que el grup d’edat entre els 40 als 44 anys és la més nombrosa, fet que s’explica per 

què són les persones nascudes durant el baby boom. Tot seguit, trobem els ciutadans amb 

edats compreses entre els 35 i 39 anys i els de 45 a 49 anys. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Torrelles_de_Llobregat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cervell%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Boi_de_Llobregat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Patrimoni
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Població de Sant Vicenç dels Horts, 2015

Dones Homes

 
 
Gràfic 1. Piràmide de població Sant Vicenç dels Horts. 2015 
Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT. 

 

L’estructura de la població de la comarca del Baix Llobregat a 2015 segueix la mateixa 

tendència, sent el segment d’edat entre els 40 als 44 anys el més nombrós, seguit dels grup 

d’edat entre els 35 als 39 anys i dels 44 als 45 anys.  

 

Gràfic 2. Piràmide de població Baix Llobregat. 2015 
Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT. 
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En canvi, pel que fa a Catalunya, la franja d’edat més nombrosa correspon als ciutadans entre 

35 i 39 anys, seguits dels habitants entre 40 i 44 anys. En tercer lloc, trobem els ciutadans amb 

edats compreses entre els 45 i 49 anys.  

Si comparem les tres piràmides poblacionals podem veure que la població jove, sobretot 

aquelles franges d’edat entre els 15 als 29 anys són les registren una població menor. 

 

 
 
Gràfic 3. Piràmide de població Catalunya. 2015 
Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT. 
 

En la següent taula, podem veure quines han estat les evolucions de la població jove en les 

diferents regions geogràfiques: Sant Vicenç dels Horts, Baix Llobregat i Catalunya. En els tres 

casos podem percebre una disminució de la població jove. Pel que fa al municipi, si tenim en 

compte les dades de 2015 respecte a les de 2003, la davallada és d’un 7,36%; a la comarca  la 

disminució és de 8,29%. La població jove a Catalunya segueix la mateixa tendència, amb una 

davallada de 6,37%. Aquestes dades ens mostren que tant a Catalunya com a les seves 

diferents poblacions, comarques, etc., és a tendir a un envelliment de la població.  
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                                                    EVOLUCIÓ POBLACIÓ JOVE 2003-2015 

 2003 2007 2011 2015 

 Joves           % Joves          % Joves          % Joves           %  

Sant Vicenç 
dels Horts 

6.089           23,41 5.380          19,85 4.830          17,16 4.492           16,05 

Baix 
Llobregat 

167.374       22,92 147.813      19,16 130.050      16,18 118.035       14,63 

Catalunya 1.436.364    21,43 1.378.831   19,12 1.254.864   16,64 1.131.064   15,06 
 
Taula 1. Evolució dels joves i de la proporció dels joves de 15-29 anys respecte el total de 
població. Municipi, comarca i Catalunya (dades absolutes i percentatges) 

Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT. Padró continu 

 

A continuació, mitjançant les dades d’Idescat, veiem que en el tres casos el segment d’edat 

dels 25 als 29 anys  és el més nombrós entre la població jove. D’altra banda, podem percebre 

que la població jove del municipi segueix la mateixa tendència que la de Catalunya, sent la 

franja d’edat dels 20 als 24 anys la segona amb més volum. Pel que fa a la comarca, el segon 

grup d’edat més nombrós entre els joves correspon als de 15 als 19 anys.  

                  POBLACIÓ JOVE PER GRUPS D’EDAT 2015 
     15-19 anys          %   20-24 anys             %  25-29 anys       %  
Sant Vicenç dels Horts     1.440 32,06 1.483 33,01 1.569     34,93 

Baix Llobregat     38.103 32,28 37.531 31,80 42.401     35,92 

Catalunya   344.023 30,42 362.796 32,08 424.245     37,51 
 
Taula 2. Població jove per franges d’edat al 2015. Municipi, comarca i Catalunya (dades absolutes i 
percentatges).  
Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT. Padró continu 

 

Tot seguit, observem que l’evolució de la població jove al municipi durant el període 2003-2015 

és decreixent. Si a 2003  els joves de Sant Vicenç dels Horts representaven un 23,41% del total 

de la població, a 2015 ja només representen un 16,05%. Al llarg de 12 anys, la proporció ha 

minvat un 7,36%. Aquestes dades demostren, de nou, que la població de la ciutat està 

envellint.  
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Gràfic  4. Evolució de la població jove 15-29 anys 2003-2015. Municipi  
Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT. Padró continu 
 

En la gràfica següent, podem comprovar que l’evolució de la població jove de Sant Vicenç dels 

Horts tendeix a seguir el mateix patró que a la comarca i a Catalunya. Així doncs, l’envelliment 

de la població no és només un tret característic del municipi sinó de Catalunya en general.  

 
 
Gràfic 5. Evolució de la població jove. Municipi, comarca i Catalunya. Període 2003-2015 
Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT. Padró continu 
 

A 2015, el municipi registra una població jove estrangera de 9,75 % sobre el total dels joves.  

En la següent taula, ens fixarem d’on provenen aquests joves.  
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Edat Resta UE Resta 
d’Europa 

Àfrica Amèrica 
del Nord i 
Central 

Amèrica 
del Sud 

Àsia i 
Oceania 

15-19 16 2 51 4 6 11 

20-24 19 4 81 7 22 17 

25-29 37 7 108 7 18 21 

Total 72 13 240 18 46 49 

 % 16,44 2,97 54,79 4,11 10,50 11,19 
 
Taula 3. Joves de 15-29 anys segons continent de procedència i per grups d’edat. Municipi 2015 

Font: Elaboració pròpia segons dades de IDESCAT. Padró continu 

 

Entre la població jove estrangera de Sant Vicenç dels Horts, percebem que més la meitat 

provenen del continent africà (54,79%). El següent gran grup correspon als joves que han 

nascut a un dels països que pertanyen a la Unió Europea (16,44%). Els joves del municipi amb 

origen d’Àsia i Oceania representen el 11,19%, seguit de prop d’aquells nascuts a Amèrica del 

Sud.  

 
 
Gràfic 6. Evolució de la població jove estrangera. Municipi, comarca i Catalunya. Període 2003-2015 
Font: Elaboració pròpia segons dades IDESCAT. Padró continu 

 

Com podem observar en el gràfic 6, l’evolució de la població jove estrangera és gairebé 

idèntica en el tres casos. Durant els anys 2003 a 2011, la població jove estrangera va anar 

augmentant progressivament. A partir de llavors, aquesta tendeix a disminuir de forma 

significativa. Tot i així, el percentatge de població jove nascuda fora de l’estat espanyol 

respecte a 2003 és més elevat tant al municipi com a la comarca i a Catalunya. 
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Educació 

Pel que fa a les dades oficials existents sobre el nivell d’instrucció per edats del municipi i de la 

comarca daten encara del 2001, no és cas per Catalunya o la ciutat de Barcelona. Aquesta 

manca d’actualització de les dades provoquen que no puguem obtenir una idea aproximada de 

la realitat social juvenil de Sant Vicenç dels Horts. Per aquest motiu, ens haurem de basar en 

altres dades com ara el nivell d’instrucció del total de la població del municipi a 2011, entre 

d’altres.  

En un principi, ens basarem en el nivell d’instrucció de la població del municipi a 2011. Si 

observem les dades extretes del programa Hermes, veiem que un 25,37% del total de la 

població a 2011 tenia estudis secundari obligatoris, seguits d’aquells amb estudis primaris 

(11,09%). Tot i així, hem de tenir en compte que no disposem de dades sobre els habitants 

amb un nivell de grau universitaris.  

      Nivell d’instrucció                        % 

No sap llegir o escriure                     2,01% 

Sense estudis                    9,53%% 

Educació primària                    11,09% 

ESO                    25,37% 

Batxillerat superior                    8,22% 

FP grau mitjà                    9,94% 

FP grau superior                    7,32% 

Diplomatura                    3,30% 

Grau universitari                     ND 

Llicenciatura i doctorat                     3,31% 
 
Taula 4. Nivell d’instrucció de la població del municipi, 2011 
Font: elaboració pròpia segons dades del Programa HERMES  

 

Tot seguit, ens fixarem en els alumnes matriculats a secundària, batxillerat i als cicles formatius 

tant a nivell municipal, comarcal i de Catalunya durant el curs 2015-2016. Les dades han estat 

recollides al web del Departament d’Ensenyament.  

Al observar el següent gràfic, veiem que la ESO és el tipus d’ensenyament que registra més 

alumnes en tots tres casos, sobretot a Sant Vicenç dels Horts (71,48%). A Catalunya, els 

alumnes matriculats a la ESO representen el 59,13% i al Baix Llobregat el 64,95%. Que la ESO 

sigui el tipus d’ensenyament amb un volum més elevat de matriculats no és d’estranya ja que 

són estudis obligatoris cosa que no ho són la resta d’estudis.  

El segon tipus d’estudis que rep més matriculacions correspon al Batxillerat. De nou, Sant 

Vicenç dels Horts registra un percentatge més elevat en aquests estudis (20,54%), seguit 

aquest cop de Catalunya (17,65%) i amb menor proporció el Baix Llobregat (16,41%). Pel que 
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fa als cicles formatius, comprovem que en els tres casos, els de grau mitjà reben més 

matriculacions que els de grau superior, tot i que la diferència és minsa, sobretot a Catalunya.  

 

Gràfic 7. Distribució de l’alumnat de secundària segons tipus d’ensenyament. Municipi, comarca i 
Catalunya. Curs 2015-2016 
Font: elaboració pròpia segons dades del Departament d’Ensenyament 
 

A continuació, per tant de tenir una idea de la realitat juvenil educatiu és interessant fer una 

comparació entre els alumnes matriculats al curs 2009-2010 i els del curs 2015-2016. Com 

podem apreciar en la taula següent, en el curs 2009-2010 el tipus d’estudis amb més 

matriculats també va ser la ESO, seguit del Batxillerat. Pel que fa als cicles formatius, els de 

grau mitjà també van registrar més matriculacions que els de cicle superior.  

Tot i així, hi ha diferències significatives entre els dos cursos. Si ens fixem en el cas del 

municipi, els alumnes matriculats a la ESO i al Batxillerat han augmentat en detriment d’aquells 

que ho fan a cicles formatius. En el cas del Baix Llobregat, no hi ha grans diferències entre els 

curs 2009-2010 i el curs 2015-2016.  En canvi, a Catalunya, la distribució de l’alumnat per 

cursos segueix una evolució diferent a la del municipi. Mentre que les matriculacions a la ESO i 

al Batxillerat a Sant Vicenç dels Horts han augmentat, a Catalunya han disminuït. En el cas 

dels cicles formatius, els alumnes matriculats a Catalunya s’han incrementat.  
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             ESO 

 
     Batxillerat 

 
             CFGM 

 
           CFGS 

2009-
2010 

2015-
2016 

2009-
2010 

2015-
2016 

2009-
2010 

2015-
2016 

2009-
2010 

2015-
2016 

Sant 
Vicenç 
dels Horts 

64,66% 71,48% 17,13% 20,54% 11,84% 4,81% 6,38% 3,17% 

Baix 
Llobregat 

64,32% 64,95% 18,06% 16,41% 10,22% 10,70% 7,39% 7,94% 

Catalunya 61,14% 59,13% 18,97% 17,65% 10,17% 11,90% 9,72% 11,32% 

 
Taula 5. Distribució de l’alumnat de secundària segons tipus d’ensenyament. Municipi, comarca i 
Catalunya. Curs 2009-2010 i 2015-2016 

Font: elaboració pròpia segons dades del Departament d’Ensenyament 

 

Tot seguit, ens fixarem en els nombre de matriculats durant el curs 2015-2016 segons el sector 

(públic o privat), fent una comparació entre les regions geogràfiques. Pel que fa a les 

matriculacions de la ESO, la distribució és molt similar en les zones geogràfiques, sent bastant 

més nombroses en el sector públic que en el sector privat. Respecte als alumnes matriculats a 

Batxillerat, aquests també són nombrosos al sector públic que en el privat pel que fa als tres 

casos. En canvi, no passa el mateix en els cicles formatius ja siguin de grau mitjà com de grau 

superior. Si ens basem en els cicles formatius de grau mitjà veiem que tant al Baix Llobregat 

com a Catalunya sobresurten les matriculacions fetes al sector públic. No és el cas dels 

alumnes del municipi de grau mitjà que abunden més en el sector privat. Pel que fa a les 

matriculacions de grau superior a la comarca i a Catalunya, de nou, són més abundants en el 

sector públic. En canvi, a Sant Vicenç dels Horts, els alumnes de grau superior en el sector 

privat són més nombrosos. 
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Gràfic 8. Distribució de l’alumnat per sectors. Municipi, comarca i Catalunya. Curs 2015-2016 
Font: elaboració pròpia segons dades del Departament d’Ensenyament 

 

Per tal de comptar amb les dades concretes respecte a les matriculacions segons els sectors 

durant el curs 2015-2016 serà necessari plasmar-ho en una taula.  

 

 
              ESO 

 
      Batxillerat 

 
          CFGM 

 
          CFGS 

 
Públic 

 
Privat 

 
Públic 

 
Privat 

 
Públic 

 
Privat 

 
Públic 

 
Privat 

 
Sant Vicenç 
dels Horts 

 

 70,53% 

 

29,47% 

 

63,71% 

 

36,29% 

 

24,39% 

 

75,61% 

 

38,89% 

 

61,11% 

Baix 
Llobregat 

69,10% 

 

30,90% 76,08% 23,92% 84,48% 15,52% 88,02% 11,98% 

 
Catalunya 

62,66% 

 

37,34% 66,88% 33,12% 75,09% 24,91% 65,87% 34,13% 

 
Taula 6. Distribució de l’alumnat per sectors. Municipi, comarca i Catalunya. Curs 2015-2016 
Font: elaboració pròpia segons dades del Departament d’Ensenyament 
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Per acabar, tindrem en compte l’evolució de l’èxit escolar a 4rt de la ESO per sexe a la 

comarca per tal d’apropar-nos a la realitat educativa del municipi. Segons les dades extretes 

del Consell Comarcal del Baix Llobregat, podem observar un augment significatiu dels 

graduats, en ambdós sexes, si comparem entre els cursos 2006-2007 i 2013-2014. Alhora 

veiem que les noies aconsegueixen uns percentatges d’èxit escolar superior als nois. 

 
 
Gràfic 9. Evolució de l’èxit escolar a 4rt de la ESO per sexe al Baix Llobregat.  
Font: elaboració pròpia segons dades del Consell Comarcal del Baix Llobregat 

 
 

Treball 

El mercat de treball ha patit canvis molt significatius durant els darrers anys a tota Catalunya. 

Bona part d’aquesta transformació s’explica per la crisi econòmica iniciada al voltant de 2008. 

Aquesta situació econòmica ha provocat el tancament de moltes empreses i la realització de 

regulacions d’ocupació de moltes altres que han originat un estancament de l’economia 

catalana. Algunes de les conseqüències han sigut un augment de l'atur i un empitjorament de 

les condicions laborals. Afegir que el desenvolupament del mercat laboral condiciona les 

condicions de vida de la població en general i pel que fa als joves ho fa de manera significativa, 

sobretot respecte als  processos d'emancipació. 

La població activa registrada al municipi pel que fa al segon trimestre de 2016 és de 13376 

habitants. Si fem distinció de sexe, els homes representen el 52,05% del total de la població 

activa registrada enfront de les dones que són el 47,95%.   
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Gràfic 10. Població activa registrada per sexe al segon trimestre de 2016 a Sant Vicenç dels Horts 
Font: elaboració pròpia segons dades del Programa HERMES 

 

Com podem observar a través del gràfic, veiem que el major volum de població activa 

registrada es concentra en les edats compreses dels 35 als 44 anys, seguit dels de 45 a 54 

anys. En ambdós casos, els homes són més nombrosos que les dones. El grup d’edat que 

registra menys població activa és la dels joves entre els 16 als 24 anys.  

Una altra dada essencial per tal de conèixer la realitat laboral dels joves de la ciutat és l’atur 

registrat. A simple vista, si comparem entre sexes, veiem que les dones són les que pateixen 

més atur. Només en les edats més joves entre els 16 als 19 anys, els homes són els que 

registren un atur més elevat. En general, les dones solen entrar en el mercat de treball a edats 

més tardanes que no pas els homes degut a que  solen continuar els seus estudis.  

Si tenim en compte l’atur registrat per edats, comprovem que allà on hi ha un volum més elevat 

d’habitants són els segments d’edat entre dels 45 als 49, seguit dels ciutadans 40 als 44 anys. 

En quant els joves, aquells que pateixen més l’atur són els que tenen entre 25 i 29 anys, 

seguits dels de 20 a 24 anys.  
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Gràfic 11. Atur registrat per sexe i grups d’edat al municipi, 2015  
Font: elaboració pròpia segons dades de l’IDESCAT 
 

Per tal de conèixer millor el mercat laboral del municipi en quant als joves, és bo veure 

l’evolució de l’atur registrat tant a Sant Vicenç dels Horts com al Baix Llobregat. A simple vista, 

comprovem que al llarg de la dècada, la població juvenil al municipi registra un atur més elevat 

que els joves de la comarca.  

D’altra banda, l’evolució de l’atur registrat tant al municipi com a la comarca es comporten de la 

mateixa manera amb alguna diferència poc significativa. Entre el 2005 i 2008, l’atur registrat es 

mantenia relativament baix, arran de l’inici de la crisi augmenta progressivament. El punt més 

àlgid de l’atur juvenil registrat al municipi, el trobem a l’any 2013 (19,30%). A la comarca, el 

major volum d’aturats joves es situa a 2012 (15,30%). A partir d’ençà, el nombre d’aturat va 

disminuint.  
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Gràfic 12. Evolució de l’atur registrat població jove 16-29 anys al municipi i comarca. Període 2005-
2015  
Font: elaboració pròpia segons dades del Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’IDESCAT 

 

Per aprofundir en el mercat de treball del municipi, tindrem en compte l’evolució de l’atur per 

sectors. Aquestes dades ens ajuden a saber a quins grans sectors econòmics hi ha més atur. 

Això no vol dir que en aquests sectors no hi hagi ofertes de feina, com és el cas del sector 

servei. En el cas del sector servei és el que registra un nombre d’aturats més elevat però al 

mateix moment també és el que ocupa a més població.  

En la gran majoria de sectors, a partir de l’inici de la crisi econòmica al volant de 2008, l’atur 

s’incrementa, sobretot en el cas del sector servei. A partir de 2013 en endavant, observem que 

l’atur registrat disminueix, d’una manera més significativa als sectors servei i de la construcció. 

D’altra banda, veiem que no hi ha gairebé atur a l’àmbit de l’agricultura. Aquest fet, s’explica 

per què el sector agrícola al municipi no té gaire pes i ocupa a un nombre reduït de 

treballadors. Per aquesta raó, gairebé no nota els efectes derivats de la crisi econòmica. 
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2005 2007 2009 2011 2013 2015

Evolució de l'atur registrat per sectors

Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense Ocupació anterior

 
Gràfic 13. Evolució de l’atur registrat per sectors a Sant Vicenç dels Horts. Període 2005-2015         
Font: elaboració pròpia segons dades l’IDESCAT 

 

És sabut que els joves solen patir certa inestabilitat laboral ja que acostumen a obtenir 

contractes temporals. Per aquesta raó, és bo observar l’evolució dels contractes temporals 

signats pels joves per tal de conèixer millor la seva situació laboral i social. Segons les dades 

obtingudes a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat, la major part dels contractes dels 

joves són temporals i en el cas de Sant Vicenç dels Horts el nombre encara és més elevat que 

els de la comarca. Aquesta tendència però, al voltant de 2011 ha començat a canviar i 

actualment els contractes temporals dels joves a la comarca són superiors als del municipi. Tot 

i així, no deixen de ser la gran majoria.  
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2005 2007 2009 2011 2013

Evolució de la taxa de temporalitat dels contractes 
juvenils

Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat

 

Gràfic 14. Evolució de la taxa de temporalitat dels contractes juvenils al municipi i comarca. 
Període 2005-2015          
Font: elaboració pròpia segons dades del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
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Habitatge 

Un dels objectius principals dels joves és la consecució de d’emancipació. Avui en dia que els 

joves puguin satisfer l’objectiu de l’accés a l’habitatge és gairebé inassolible. Això es deu als 

efectes derivats de la crisi econòmica com ara la falta d’ocupació i/o la precarietat laboral, 

l’encariment del preu de l’habitatge tant de compra com de lloguer.  

L’anàlisi concernint l’habitatge és força complicat ja que no es disposen de dades concretes 

actualitzades respecte al municipi, moltes elles daten de 2001. De totes maneres, intentarem 

explicar la situació de l’habitatge dels joves. 

 
 
Gràfic 15. Habitatges principals segons el règim de tinença a Sant Vicenç dels Horts, 2011                
Font: elaboració pròpia segons dades del Programa HERMES 

 

Si ens basem en el gràfic sobre habitatges principals segons el règim de tinença al municipi a 

2011, observem que una gran part dels immobles corresponen a habitatges de propietat amb 

pagaments pendents (44,55). En segon lloc, trobem que els habitacles de propietat pagada 

(34,86%). Seguidament, però amb certa distància, trobem els habitatges de lloguer (9,85%). 

Els habitatges principals amb menys pes al municipi corresponen  als immobles de propietat de 

donació o herència (4,13%).  



27 

 

2005 2007 2009 2011 2013

Evolució dels habitatges iniciats per mil habitants

Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat

 

Gràfic 16. Evolució dels habitatges iniciats per mil habitants al municipi i comarca. Període 2005-
2013                                                                                                                                                                                                               
Font: elaboració pròpia segons dades del Consell Comarcal del Baix Llobregat 

 

En quant a l’evolució dels habitatges iniciats per mil habitants veiem un descens significatiu tant 

al municipi com a la comarca. Tot i que les dues zones geogràfiques es comporten de manera 

similar, comprovem que al municipi es construeixen menys habitatges que no pas al Baix 

Llobregat.  

A continuació, per tal de conèixer més la situació de l’habitatge a Sant Vicenç dels Horts, 

observarem l’evolució dels contractes de lloguer tant al municipi, com a la comarca i a 

Catalunya durant el període 2005-2015.   

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Sant Vicenç 
dels Horts 

 
74 

 
112 

 
195 

 
216 

 
304 

 
270 

Baix 
Llobregat 

3.273 3.704 6.054 9.437 12.217 10.960 

Catalunya 52.941 62.671 97.818 127.813 150.200 141.767 

 
Taula 7. Evolució dels contractes de lloguer al municipi, comarca i Catalunya. Període 2005-2015 
Font: elaboració pròpia segons dades del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

L’evolució dels contractes de lloguer durant el període 2005-2015 tendeixen a seguir un mateix 

patró en les tres regions geogràfiques. Els contractes de lloguer han experimentat un augment 

a partir de 2005 fins el 2013. A partir d’ençà, hi ha una davallada dels contractes de lloguer en 

els tres casos.  Tot i que l’evolució dels contractes és similar, hi ha certes diferències. Pel que 

fa al municipi, entre els anys 2011 i 2013, va ser quan es van signar més contractes de lloguer. 
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En canvi, al Baix Llobregat, va ser durant els anys 2009 i 2011. A Catalunya, on es van 

registrar més contractes de lloguer va ser entre els anys 2007 i 2009.  

L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts històricament no ha tingut una política d'habitatge més 

enllà de la promoció d'habitatge de protecció oficial de compra, resultant dels aprofitaments 

urbanístics de cada procés d'urbanització de zones del municipi. La crisi econòmica dels 

darrers 10 anys ha posat de manifest que sense una política d'habitatge més ambiciosa de les 

administracions per tal de front a les emergències de manca d'habitatge, i a la promoció 

d'habitatge de lloguer a un preu assequible, hi ha capes de la població que no veuen garantit el 

dret a l'habitatge. En aquest sentit, l’ajuntament s'ha centrat en l'obtenció d'un parc d'habitatges 

destinat a les emergències habitacionals a partir de la reforma de l'edifici del carrer Nou num.9 i 

l'adquisició d'habitatges per l’opció de tracte i retracte, i en la gestió d'aquest parc d'habitatges 

amb criteris socials. 

D’altra banda, hi ha línies de subvenció per a complementar el preu de lloguer a famílies amb 

més dificultats econòmiques, i línies de subvenció per a la rehabilitació d'habitatges amb 

mancances d'habitabilitat a canvi de posar aquests habitatges a la borsa d'habitatge. 

 
Mobilitat 

La mobilitat interna a Sant Vicenç dels Horts i la Connectivitat amb altres poblacions sempre ha 

representat un handicap per aquest municipi. Històricament, els desplaçaments per a joves 

estudiant d’ensenyament superiors representaven un problema de connectivitat i freqüència. 

Als darrers anys s’han enllestit un seguit de millores que han permès alleujar aquesta situació, i 

fer més factible el desplaçament per estudis, treball o oci.  

Hi ha hagut un augment en la freqüència de pas dels FGC en hores punta de matí i vespre en 

sentit Plaça d’Espanya de Barcelona. D’altra banda, l’entrada en funcionament de la línia 9 del 

Metro ha facilitat l’accés de manera més ràpida tant a la zona universitària de Diagonal, com a 

l’aeroport del Prat de Llobregat, fent ús de l’intercanviador entre FGC i Metro de Plaça d’Europa 

a l’Hospitalet de Llobregat. 

El servei de Bus Exprés E20 de la Generalitat de Catalunya permet l’accés directe des de Sant 

Vicenç dels Horts a la Zona Universitària de Diagonal a través de l’autopista B23.  

També, la renovació de la xarxa de bus urbà, reforça el transport públic en el sentit dels dos 

IES de la població, així com diversos CEIP’s 

Per tal d’accedir a altres zones universitàries, com ara l’UAB, hi ha unservei de connexió amb 

Molins de Rei amb una freqüència diària de 58 trajectes a través de l’empresa Soler i Sauret .          
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3.2.2 El procés de participació 

Els processos participatius són una de les eines que permeten, a través de la participació 

activa dels i les joves, obtenir informació sobre les seves opinions, necessitats i interessos 

relacionats amb els àmbits que el pla vol treballar: educació, treball, salut, habitatge, 

participació, lleure i oci, mobilitat i informació.  

Entenem que la implicació dels i les joves del municipi en el procés d’elaboració del Pla és 

primordial per incidir i decidir sobre les polítiques de joventut locals que es realitzaran en 

un futur.  

Per fer-ho possible, s’han realitzat tres tipologies d’accions:  

 Qüestionaris i/o entrevistes amb els caps de departaments i/o referents tècnics 

que, de manera més o menys directa, intervenen en les polítiques adreçades als joves. 

 Convocatòria de diversos grups de discussió amb joves associats i no associat. 

 Enquestes als/les joves als centres educatius i on-line a través de la pàgina web de 

l'Ajuntament.  

La comunicació d’aquestes vies de participació s’ha realitzat a través de l’Espai Jove La 

Capella, de la pàgina web i xarxes socials del projecte i mitjançant els canals de comunicació i 

difusió de l’Ajuntament.  

Qüestionaris als tècnics municipals 
 
L’objectiu d’aquestes entrevistes és, a més de permetre visibilitzar les accions que actualment 

es duen a terme en relació a les polítiques juvenils (que s'inclouen al punt 3.3. Anàlisi de les 

polítiques municipals),  la recollida de necessitats i/o noves propostes detectades en relació a 

l'àrea de treball a la qual pertanyen i des de la perspectiva del seu departament.   

El total d’entrevistes realitzades és de 9 i es realitzen als següents departaments: Educació,  

Cultura, Esports, Immigració, La Capella, Ocupació i Formació, Participació Ciutadana i 

Convivència, Serveis Socials i Solidaritat, Cooperació i Voluntariat..  

A continuació presentem un resum esquemàtic dels comentaris realitzats en aquestes 

entrevistes: 
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EDUCACIÓ 

Dificultats, demandes, necessitats i/o 

problemàtiques detectades 

Propostes de millora de les condicions de 

vida dels joves entre 14 i 35 anys 

- Dificultats econòmiques per continuar 

estudis postobligatoris. 

- Casos de salut mental complicats que es 

detecten a Secundària. 

- Falta de recursos de Salut Mental al 

municipi, en comparació amb altres 

municipis en proporció inferior de recursos. 

- Entre els 3 departaments (Educació, 

joventut i Empresa i ocupació) hem de 

reforçar l’oferta d’activitats d’orientació 

acadèmica i professional que oferim als 

centres educatius com a suport a la seva 

tasca educativa. 

 

 

CULTURA 

Dificultats, demandes, necessitats i/o 

problemàtiques detectades 

Propostes de millora de les condicions de 

vida dels joves entre 14 i 35 anys 

- No sempre l'oferta compleix les expectatives 

dels joves. 

- Pressió social per la no assistència a 

esdeveniments que es realitzen a espais 

molt cèntrics com per exemple la plaça de la 

Vila. 

- La manca d'espais per a la realització de 

grans esdeveniments com concerts, dj's, 

balls..., tant pel soroll com pels horaris. 

- La manca d'oferta de forma estable. 

- Millorar l'oferta. 

- Habilitar un espai per a la realització 

d'activitats i grans esdeveniments.  

- Realitzar una programació estable 

d'activitats i de grans esdeveniments.  

 

ESPORTS 

Dificultats, demandes, necessitats i/o 

problemàtiques detectades 

Propostes de millora de les condicions de 

vida dels joves entre 14 i 35 anys 

- El principal problema que detectem és 

l'abandonament de les noies adolescents de 

l'esport.  

- Carnet esportiu jove. 

- Pla d'esport femení per adolescents. 
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IMMIGRACIÓ 

Dificultats, demandes, necessitats i/o 

problemàtiques detectades 

Propostes de millora de les condicions de 

vida dels joves entre 14 i 35 anys 

- Els joves immigrants poden estudiar fins els 

18 anys sense tenir en compte la seva 

situació administrativa (Targeta de 

residència). A partir dels 18, les persones 

joves sense documentació deixen de poder 

continuar els estudis reglats (no poden fer 

pràctiques en empresa o presentar-se a la 

Selectivitat).  

 

 
 
LA CAPELLA 

Dificultats, demandes, necessitats i/o 

problemàtiques detectades 

Propostes de millora de les condicions de 

vida dels joves entre 14 i 35 anys 

- No utilització del serveis per part dels  joves 

de la franja de 20 a 30 anys. 

- Dificultat per canviar la dinàmica de joves 

com a receptors o usuaris de l’espai per a 

joves actius i participatius. 

- Localització de l'espai situat a un extrem de 

la població dificulta el seu ús. 

- Canvis en l'emplaçament de l’espai a 

l’espera d’un lloc definitiu. 

- Disposar d'un espai de relació potent i 

atractiu. 

- Augmentar la franja horària de les sales 

d'estudi al llarg de l'any, sobretot als matins. 

- Falta d'oportunitats laborals. 

- Absència de llocs de trobada per als joves i 

d'oci nocturn. 

- Necessitat d'acompanyament en la 

introducció en el món laboral. 

- Desconeixement de molts dels serveis i 

recursos que estan al seu abast. 

- Descobrir el seu propi potencial. 

- Creació de l'Assemblea Jove SVH: per 

treballar pressupostos participatius i 

potenciar la participació i coresponsabilitat 

democràtica dels joves.  

- Kefotskenovens: activitats d'oci nocturn 

com a alternativa a l'oci habitual dels joves i 

per suplir la mancança d'activitats 

nocturnes al territori.  

- Minisaló de l'ensenyament: orientació 

educativa com a complement de l'orientació 

dels centres educatius. Proposta de millora: 

poder treballar més en xarxa amb els 

centres per fer un acompanyament més 

complet als joves. 

- Assessorament laboral juvenil: orientació 

laboral especialitzada en la situació dels 

joves. Proposta de millora: vincular 

l'assessorament laboral juvenil de l'espai 

jove amb el servei local d'ocupació del Molí 

dels Frares. 
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OCUPACIÓ I FORMACIÓ 

Dificultats, demandes, necessitats i/o 

problemàtiques detectades 

Propostes de millora de les condicions de 

vida dels joves entre 14 i 35 anys 

- La desmotivació i falta d'implicació en 

participar en projectes i serveis, tals com 

Joves per l’ocupació impulsat des del 

Consell Comarcal.  

- Inscriure’s en les diferents accions 

formatives i ofertes de feina que anem 

promovent des d’Ocupació i Formació.  

- Reforçar el departament de serveis 

municipals, com Joventut, Ocupació, 

Serveis Socials, La Capella, per poder 

donar una atenció més personalitzada, 

periòdica i constant als joves. Aquesta 

atenció aniria adreçada a aspectes 

personals, autoestima, motivació, prevenció 

abandonament escolar, prevenció risc 

exclusió social, orientació formativa i/o 

orientació laboral. No han de ser excloents 

les diferents línies d’actuació. 

 
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 

Dificultats, demandes, necessitats i/o 

problemàtiques detectades 

Propostes de millora de les condicions de 

vida dels joves entre 14 i 35 anys 

- Baixa participació. 

- Manca de cultura de la participació. 

- Manca de fórmules de participació 

adequades per als joves.   

- No disposem, de dades concretes com per 

fer una aproximació diagnòstica i tampoc 

per fer propostes de millora. Cal preguntar 

als joves, aquesta és la nostra proposta.  

 
 
SERVEIS SOCIALS 

Dificultats, demandes, necessitats i/o 

problemàtiques detectades 

Propostes de millora de les condicions de 

vida dels joves entre 14 i 35 anys 

- Manca de recursos del lleure diversificats i 

adaptats a les diferents edats, sense un cost 

excessivament alt, fins i tot caldria gratuïtat 

en alguns casos de precarietat absoluta.   Hi 

ha molts joves al carrer en diferents horaris.  

- Apareixen molts joves amb indicadors de 

salut mental preocupants que requeririen 

una intervenció específica.. 

- Apareixen indicadors de consum de tòxics  i 

caldria un abordatge de la situació. 

- Dificultats per accedir a les activitats d’estiu, 

cal un acompanyament molt personalitzat a 

- Facilitar l’escolaritat i estudis postobligatoris 

el màxim possible sense que representi un 

cost per les famílies desafavorides.  

- Augmentar l’oferta laboral formativa i 

sensibilitzar per obrir altres camins mes 

enllà de la construcció.  

- Augmentar els espais i activitats per un 

temps lliure “saludable”.  
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les famílies per tal de fer-ho possible.  

 
 

SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT 

Dificultats, demandes, necessitats i/o 

problemàtiques detectades 

Propostes de millora de les condicions de 

vida dels joves entre 14 i 35 anys 

- Col·lectiu gens treballat en referència als 

Drets Humans, la construcció de la Pau, i el 

Voluntariat. Excessivament centrat en 

qüestions del seu lleure, estudis i treball, la 

qual cosa comporta automàticament una 

tendència a l’egoisme intrínsec que els 

impedeix veure la realitat (la dura realitat) 

que els envolta. Es com si només 

esperessin a arribar a l’edat adulta, per fer 

front al mon en el que viuen. 

- En cap moment s’ha tingut en compte al 

Departament de Solidaritat, Cooperació i 

Voluntariat per a l’elaboració de l'anterior 

Pla de Joventut. Això es reflexa en que no hi 

ha cap activitat relacionada ni amb els Drets 

Humans, ni amb els refugiats, ni amb la 

construcció de la pau, ni amb el treball en 

valors a través de la música ni el cinema. 

 

 
 
 
Grups de discussió 

 
És una acció que permet recollir una informació qualitativa a través d’una dinàmica de treball 

amb grups de joves basada en el debat i la posada en comú de les diferents visions dels joves 

sobre la realitat juvenil del municipi definint necessitats i propostes. La tipologia de grups de 

discussió s’ha definit atenent a les edats i a la premissa inicial de joves associats i no associats.  

Així, s'han realitzat dos grups de discussió, en què han participat un total de 14 joves, associats 

i no associats, amb edats compreses entre els 14 i els 35 anys. Les sessions de treball s’han 

dut a terme a l’Espai Jove La Capella, dinamitzades per personal de l’equipament, i la 

metodologia de treball ha estat la mateixa:  
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Nom de l'activitat: Termòmetre 

Destinataris: 14-18 anys / 19-35 anys 

Lloc: La Capella 

Descripció de l'activitat:  

De manera visual, els joves han de detectar, per temes, quines són els aspectes ben valorats, 

les mancances/problemes principals i, paral·lelament també hauran de buscar solucions o 

propostes de millora per cadascun dels problemes/mancances plantejats. Es separen els joves 

per grups, i cada grup treballa un tema.  

Metodologia: 

En paper d’embalar dibuixem un termòmetre, la part inferior del termòmetre és vermella i en 

ella situem els problemes/mancances/necessitats; la part superior del termòmetre és blava, i en 

ella situem els aspectes positius, les propostes de millora o solucions als problemes anteriors.  

Es fan grups per temes que es volen tractar (educació, salut, etc). A cada grup se’ls demana 

que apuntin 3 problemes, necessitats o mancances  en tres post-its diferents, segons el tema 

que els hi hagi tocat. Segons el tema, el post-it tindrà un color o altre.   

En tres notes adhesives d’un altre color hauran d’apuntar 3 aspectes que valoren positivament 

i, en altres colors, tres propostes de millora, solucions, etc.   

Per temes, s’analitzen els problemes i les solucions. Un cop cada grup ha exposat les seves 

conclusions, la resta de joves poden afegir la seva opinió. 

Objectius:  

- Recollir:  

1- Aspectes positius ben valorats. 

2- Necessitats, problemes i mancances dels joves.   

3- Aportacions i possibles solucions des de la perspectiva del/la jove.  

4- La visió subjectiva d’una part del col·lectiu jove del municipi.  

Recursos:   

Materials  

-Paper d’embalar  

-Notes adhesives de diversos colors  

-Retoladors  

-Precinto   

 Infraestructura i equipaments  

-sala gran  

Temporització:  

-Presentació i agraïments (5 minuts) 

-Explicació del motiu de l’activitat (5 minuts) 

-Presentació del Pla Local de Joventut (20 minuts) 

-Explicació de l’activitat (10 minuts) 
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-Formació de grups i treball intern (20 minuts) 

-Realització de l’activitat (1 hora) 

-Conclusions i comiat. 10 minuts  

Durada: 2h 

 

Tot seguit, mostrem el recull esquemàtic de necessitats, demandes i propostes realitzades pels 

joves definides fidelment amb l’objectiu de visualitzar de forma global tota la informació, i situar 

la base en concordança amb els  recursos econòmics, tècnics, humans i  a partir del treball 

transversal entre els diferents departaments de l’Ajuntament,  per a la definició de  les accions  

del PLJ de Sant Vicenç dels Horts 2018-2021 que es defineixen a l’apartat 4. Missió, objectius i 

actuacions. 

 

CULTURA I OCI 

- Es fan activitats, concerts i festes que agraden i atrauen assistents. 

- Hi ha bons equipaments. 

- Es fan concerts. 

- Els parcs són un aspecte positiu i estan en bon estat. 

- La Festa Major està molt ben organitzada 

- L'espai de bolera i el cinema estan molt ben adaptats. 

- Hi ha bones activitats setmanals a l'Espai Jove: ioga, zumba, etc.  

- Manquen centres d'estudi. 

- Hi ha pocs camps de futbol i bàsquet. 

- Manquen instal·lacions esportives gratuïtes. 

- A les festes hi ha poc control i massa gent beguda. 

- Es fan poques activitats en comparació amb altres pobles. 

- Ja no es fa la Fira i era molt positiva. 

- Manquen llocs d'entreteniment (cinemes, bowlings, etc.). 

- Cal fer més festes per a gent més gran, per a joves i per gent d'edat intermèdia. 

- Hi ha poques zones d'oci i cultura. 

- Es dóna poca importància als dies culturals significatius. 
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- Hi ha poca oferta cultural per joves (també durant la festa major). 

- Falta oferta esportiva (a part de futbol, bàsquet i handbol), com per exemple voleibol. 

- Cal trobar un espai per posar la fira durant la Festa Major. 

- Cal adaptar els esdeveniments que s'organitzen a totes les edats. 

- Cal organitzar excursions 

- Cal organitzar equips de futbol, bàsquet i altres esports d'equip. 

- Es podrien organitzar gimcanes i jocs. 

- Crear una sala de concerts insonoritzada amb una oferta d'oci nocturn i musical local. 

- Actualment, l'Espai Jove està mal ubicat. 

- NOU ESPAI JOVE: hi hauria d'haver una aula polivalent oberta per a joves amb billar, 

futbolí, taula de ping-pong, jocs, màquines de menjar, etc (espai d'oci). És una oportunitat 

per fer concursos, repàs, cursos d'idiomes,... La ubicació és molt bona. Caldria donar-li 

visibilitat externa (rètols a l'exterior). 

 

 

SALUT 

- És positiu disposar de dos centres esportius i el riu per practicar esports i mantenir-se en 

forma. 

- És positiu tenir dos centres mèdics i farmàcies al municipi. 

- Manquen serveis mèdics especialitzats més dies, com les radiografies. 

- Manquen metges i els pacients han d'esperar massa estona. 

- No es controla la contaminació ambiental (cimentera, crema pneumàtics) 

- Les polítiques de prevenció i sensibilització contra les drogues no són efectives. 

- Caldria parar l'activitat de la fàbrica de ciment uns quants dies. 

- Cal netejar el riu i frenar la contaminació. 

- Contractar més metges 

- Oferir materials i recursos a les entitats de joves (cau, esplai, centres de joves...) sobre 

afectivitat, sexualitat, gènere, etc. perquè puguin dur a terme dinàmiques (que les puguin 

demanar). 
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PARTICIPACIÓ 

- Es fan bones propostes. 

- Obert a tothom. 

- Hi ha bons projectes com l'Altaveu Ciutadà i l'Assemblea Jove. 

- Positives les subvencions a entitats sense ànim de lucre. 

- No es té en compte als joves. 

- Hi ha poca col·laboració amb les entitats. 

- S'ha de crear més eines per la participació. 

- Cal que tothom pugui expressar la seva opinió.  

- Es podria consultar els ciutadans per carta sobre els nous projectes.  

- Proposta d'un servei d'assessorament econòmic per a entitats. 

 

 

EDUCACIÓ 

- Hi ha professors/es que es preocupen molt pels seus alumnes. 

- Hi ha plans individualitzats per als alumnes que ho necessiten. 

- Hi ha diferents instituts públics. 

- Hi ha bona oferta d'educació obligatòria. 

- Bon servei d'infermeria a l'escola. 

- La llibreria de l'escola està ben equipada.  

- Hi ha oferta de cursos gratuïts i semisubvencionats per a joves. 

- És positiva la creació d'aules d'estudi. 

- Els/les alumnes porten massa pes i els fa mal l'esquena. 

- Els materials i recursos dels centres són antics i de vegades no funcionen. 

- Es fan poques dinàmiques de temes importants. 

- Manquen recursos informàtics. 

- Els llibres haurien de ser de paper i no digitals. 
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- Mala ventilació de les classes. 

- Falta temps de descans entre classes. 

- Falten cicles públics com el d'administració.  

- Hi ha poca oferta pública d'idiomes (estaria bé una EOI). 

- S'haurien de posar taquilles a les escoles per poder deixar-hi les coses. 

- Les classes haurien de ser més dinàmiques.  

- S'haurien d'establir nivells en certes assignatures. 

- Cal més temps addicional per fer els exàmens. 

- A classe es podrien discutir i parlar temes actuals. 

- Ampliar els horaris de la biblioteca als matins durant el curs. 

- Subvencionar o becar cursos d'idiomes per a joves o el transport per anar a altres llocs a 

fer-los. 

 

 

TREBALL 

- Hi ha recursos on t'ajuden a trobar feina. 

- Hi ha botigues on es poden fer pràctiques. 

- Es promou la contractació de joves en treball temporal (saló de la infància, patis oberts,...). 

- No hi ha fàbriques. 

- La població ha augmentat i no hi ha treball per tothom, haurem de marxar fora. 

- El nivell que demanen per contractar és molt alt, difícil per persones que no tenen formació. 

- Falta una bossa de treball per a joves (primeres ocupacions, poques hores...). 

- Manca oferta de feina per a professionals especialitzats. 

- Caldria obrir més botigues. 

- Es podrien reduir els torns de treball per contractar més persones. 

- Als locals buits en venda es podrien crear petites empreses. 

- Caldria destinar una part de les ofertes públiques de feina a joves. 
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- Portar el Projecte Aprenents fora de l'ESO: promoure que les empreses agafin joves per 

aprendre en una empresa. 

- Es podria crear una borsa de petits treballs (repassos, cangurs, ...). 

 

 

HABITATGE 

- La borsa d'habitatge està molt aturada. 

- Hi ha poca oferta de pisos de protecció oficial. 

- Els joves tenen més dificultats per accedir a l'habitatge per les seves condicions (tipus de 

contracte, estabilitat laboral,...). 

- Caldria crear una borsa d'habitatge jove. 

 

 

MOBILITAT 

- Els instituts estan a la part alta i falta transport públic per anar-hi fora de l'horari escolar. 

- Els caps de setmana hi ha horaris limitats per la gent que treballa.  

- Manca una línia de bus a la UAB. 

- Cal reforçar el bus nit no només per tornar de Barcelona. 

- Cal reforçar el servei de bus cap a la piscina municipal a l'estiu. 

 

INFORMACIÓ 

- Manca de publicitat i difusió de determinats projectes. 

- Caldria potenciar més la difusió de projectes a les xarxes socials (si cal, pagant publicitat). 

 

Enquestes 

L’anàlisi que es presenta a continuació ha estat elaborat a partir dels resultats de dues 

enquestes complimentades pels joves de Sant Vicenç entre els mesos d'abril i maig, amb 

l'objectiu de copsar les seves opinions, inquietuds i necessitats, que hauran de tenir-se en 

compte a l'hora de desenvolupar un Pla Local de Joventut adaptat a les seves exigències i 

orientat a millorar la seva qualitat de vida.  
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Per a la realització de les enquestes, es divideix el col·lectiu de joves del municipi en dos grups,  

plantejant-los eixos diferenciats en funció de l'edat:  

 Enquesta dirigida a joves d’entre 13 i 20 anys, que es realitza a representants 

dels/de les joves matriculats/des a 3r i 4rt d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat, CFGM, CFGS 

del centres educatius concertats i públics del municipi (Institut Frederic Mompou, Institut 

Gabriela Mistral, Col·legi Salesians, Escola d’Adults).   

 Enquesta on-line, a través de la pàgina web de l’Ajuntament  www.svh.cat, oberta a 

tota la població juvenil, però dissenyada específicament per a un perfil de jove amb edat 

compresa entre els  20 i els  35 anys. L'enquesta s’estructura en els mateixos blocs que 

l'anterior, però amb preguntes adaptades a les franges d'edat que abasten.   

Les dues enquestes s'analitzen per separat. 
 

 Enquesta als joves de 13 a 20 anys 

El total d’enquestes realitzades ha sigut 124, i han anat dirigides a joves estudiants de 3r i 4t 

d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Superior i Mitjà dels centres educatius 

concertats i públics del municipi (Institut Frederic Mompou, Institut Gabriela Mistral, Col·legi 

Salesians, Escola d’Adults).  

 

L'enquesta està estructurada en diferents blocs d'informació, l'anàlisi dels quals ens ha de 

permetre conèixer què volen, què pensen, què necessiten i què els agradaria als qui l'han 

respost. Aquests blocs són els següents: Educació, Treball, Habitatge, Oci i temps lliure, Salut i 

afectivitat, Cultura i esport, Participació, Mobilitat i Informació. 

 
 

Dels 124 enquestats, exactament la meitat són nois i l’altra meitat noies. Per tant, la  distribució 

per sexes és absolutament equitativa.   

http://www.svh.cat/
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Per edats, com hem dit, en aquesta primera mostra les persones enquestades són joves entre 

13 i 20 anys. Com es pot veure en el gràfic, la franja d’edat amb més representació és la dels 

joves de 16 anys, un 24,2%; després trobem els grups de 17, 14 i 15 anys (21 %, 16,9% i 

14,5%, respectivament), seguits dels joves de 18 anys, que comparteixen percentatge amb els 

enquestats de més de 20 anys (majoritàriament alumnes de l’Escola d’adults), que són un 

7,2%. Atès que no ha respost cap alumne de 13 anys, tanquen la llista els/les joves de 20 anys, 

que només representen el 2,1%. Per tant, les dades extretes de l'enquesta corresponen sobre 

tot a joves que es troben entre els 14 i els 17 anys.  

 

 
 

Pel que fa a la distribució de la mostra per barris de residència, destaca el fet que gairebé  un 

21% dels enquestats no sap el nom del seu barri, fet que es pot explicar com una manca de 

coneixement d'aquesta divisió territorial de la ciutat, juntament amb la poca identificació dels 

joves amb l'entorn més proper i la poca participació en la vida de barri.  Del 89% restant,  el 

nombre de residents més alt correspon al barri de Can Ros (21,7%), seguit de lluny per la 

Guàrdia (12,5%), Vila Vella i Sant Josep (tots dos amb un 7,5%). La resta de barris estan molt 

poc representants i fins i tot hi ha dos barris que no n’estan en absolut (Sant Roc i Poblenou).  
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Quant a l'ocupació, el gràfic agrupa els joves enquestats segons la principal activitat que 

desenvolupen a l'actualitat. Ens mostra que el 94,2 % dels joves enquestats només estudia, els 

que treballen representen un 3,3% i hi ha un 2,5% que està buscant feina. El percentatge tan 

elevat de joves que només estudien s'explica sens dubte per la franja d'edats que abasta la 

mostra, dels 13 als 20 anys, que inclou un gran nombre d'enquestats que encara no estan en 

edat laboral. 

 
 
 

També es va preguntar als/les joves per les qüestions que més els afecten, proposant-los un 

llistat del qual havien d'escollir tres opcions. Segons les respostes facilitades, la preocupació 

més gran dels joves de Sant Vicenç és poder estudiar el que volen (59,3%), seguida de la 

qualitat de l’educació (32,2 %), l’economia personal (30,5%) i el medi ambient (28,8%). Per 

sota d’aquests percentatges, els joves mostren menys interès per l’economia del país (23,7%), 
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l’atur (22,9%), el transport públic (22,9%), el bullying (22%) o la violència masclista (20,3%), 

temes d’interès de caire social i d’interès general. L’aspecte que menys preocupa als joves és 

la participació i/o mobilització, amb només un 2,5% de les respostes.  

   

 
 
 

 

Pel que fa al bloc de preguntes sobre Educació, tenint en compte que el 94,2% dels joves 

enquestats està encara estudiant, els vam preguntar pels motius pels quals ho fan. Els resultats 

són els mostrats al gràfic, amb una majoria de joves que estudien per treballar d'allò que els 

agrada (64,2%) o per accedir a estudis posteriors (27,6%). El 2,4% que ha marcat "Altres" 

indica que estudia perquè no sap què fer, perquè se li dóna bé o per adquirir cultura i formació.  

Cal recordar un cop més que la major part dels enquestats són menors i no es troben encara 

en edat laboral. 
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Així doncs, no és estrany que un 96,7% manifesti la seva voluntat de continuar estudiant, tot i 

que més de la meitat no creu tenir la suficient informació sobre les opcions acadèmiques 

existents. 

 

 
 

        
 

Pel que fa a les expectatives dels joves enquestats, podem dir que existeix la voluntat d’assolir 

estudis superiors per part de la majoria dels joves. Més de la meitat (un 50,4%) aspira a 

aconseguir un Màster o un Grau Universitari i un 33,05% vol obtenir un Grau Superior. La resta, 

amb percentatges molt inferiors, voldria acabar el Batxillerat (7,43%) o donaria per acabats els 

seus estudis amb l'ESO o un CFGM (5,8%). 



45 

 

 
 

Per altra banda, destaca també el fet que un 51,3% dels joves es plantegen participar en algun 

programa de mobilitat internacional per completar la seva formació. 

 

 
 

 
Pel que fa al coneixement dels recursos d’informació acadèmica per part dels joves, podem 

afirmar que tots ells són coneguts per més de la meitat dels enquestats, especialment el Servei 

d'orientació als instituts (70,20%). Això és lògic atès que els enquestats són estudiants de 

diferents centres. Malgrat aquest coneixement, l'ús que es fa d'aquests serveis només supera 

la meitat del enquestats en el cas del Servei d'orientació dels instituts (60,5%), segurament pel 

mateix motiu esmentat. En la valoració que els joves fan dels cinc recursos esmentats pel que 

fa a la seva utilitat com a font d'informació acadèmica, els percentatges de satisfacció oscil·len 

entre el 44,35% d'enquestats que consideren que els ha estat útil el Servei d'orientació dels 

instituts i els 17,74% que troben útil el Saló de l'ensenyament de Barcelona i el Punt 

d'informació juvenil de l'Espai Jove La Capella.  
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Dins de l'apartat sobre educació, també vam preguntar als joves si tenen coneixement o s'estan 

formant amb altres idiomes a més del català i el castellà i un 93,5% dels enquestats respon que 

sí. Com era d'esperar, el més conegut és l'anglès, amb un 90,3% dels que diuen tenir-ne 

coneixements, concretament nivell bàsic un 43,75% i nivell mig un 36,6%, però només un 

10,71% té nivell superior i un 6,25% titulació acreditativa. La segona llengua és el francès, però 

la majoria dels que la coneixen (87,5%) afirmen tenir un nivell bàsic. El tercer idioma més 

conegut és l'àrab (8%). Aquestes dades posen de manifest la necessitat de millorar en el 

coneixement d'altres llengües.  
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En aquest sentit, vam demanar als joves enquestats si coneixen l'oferta formativa en tema 

d'idiomes que ofereix Sant Vicenç dels Horts i un 33,3% respon negativament, enfront del 

66,7%, que sí la coneix.  

 
 
D'aquest 66,7% que sí coneix l'oferta formativa en matèria d'idiomes, un 49% la considera 

suficient i el 37,8% la considera poca; a més, només un 34% troben que és correcta a nivell 

econòmic, el 43,4% la considera cara i el 13,2% afirma que no la pot pagar. Aquest dos 

aspectes es mostren als següents gràfics: 

        
 
El següent bloc de preguntes es refereix al Treball. Com hem dit abans, dels 124 enquestats 

només un 3,3 % treballa i un 2,5% es troba en situació de recerca de feina. És potser per l'alt 

percentatge de joves que encara estudien que els tres recursos per a la recerca de feina pels 

quals se'ls ha preguntat i els serveis que ofereixen són molt poc coneguts: el Punt d'informació 

juvenil de l'Espai Jove La Capella el coneix un 35,8%, però els serveis oferts només un 24,2%; 

més de la meitat dels joves no coneixen el Servei d'Ocupació al Molí dels Frares i més d'un 

70% no coneixen el Servei d'Ocupació de Catalunya.  

Per explicar aquestes dades, cal recordar un cop més que gairebé el 24% dels enquestats no 

ha arribat encara a l'edat laboral.      
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Quant a les expectatives de treball, com veiem en general són bones per a la majoria dels 

joves enquestats: un 87,7% afirma que es veu treballant d'allò que li agradaria en un futur i un 

54,5% fins i tot creu que podria arribar a muntar la seva pròpia empresa o treballar per compte 

propi. Els joves també es mostren disposats a marxar a l'estranger per motius laborals (60,5%), 

però no arriba a la meitat el percentatge dels que pensen que ho hauran de fer per trobar una 

feina que satisfaci les seves expectatives. Tot i així, només un 9,8% coneix el servei 

d'informació sobre mobilitat internacional que ofereix el centre de recursos de l'Espai Jove La 

Capella. 

 

 

 



49 

 

Finalment, pel que fa a la discriminació laboral per raó de gènere, una mica més de la meitat  

(58,5%) considera que el fet de ser home o dona no condicionarà la seva trajectòria 

professional i un 19,5% creu que ho farà positivament. Tot i així, un 22% pensa que els 

condicionarà negativament. 

 

 
Quan a l’Habitatge, es tracta de forma residual entre els joves enquestats als centres de 

formació, ja que ens adrecem a una població molt jove majoritàriament centrada, encara, en la 

seva etapa formativa i iniciant-se al món laboral. Tot i així, és possible valorar, en bona part, 

quins són els desitjos d’aquests joves estudiants. 

Sobre les seves preferències en matèria d'habitatges,hi ha una diferència significativa entre els  

qui es decanten per l'habitatge de compra (64,8%) o l'habitatge de lloguer (31,1%). El 4,1% 

restant es planteja altres formes d'accés, o bé no s'ha plantejat encara la qüestió.   

 

 

També veiem que una gran majoria dels joves estudiants enquestats (71,9%) ha manifestat 

que en un futur li agradaria continuar vivint a Sant Vicenç dels Horts i només el 28,10% voldria 

marxar a un altre lloc.  
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Preguntats sobre el perquè de totes dues opcions, els qui preferirien viure en un altre lloc 

argumenten que no els agrada Sant Vicenç dels Horts, que voldrien canviar d'aires i veure món 

i que hi ha ciutats que ofereixen més oportunitats a nivell laboral i cultural. Per contra, els qui 

voldrien continuar al poble valoren que hi tenen la família i amics i que és el lloc on han nascut i 

crescut. 

 
El següent aspecte sobre el qual s'ha preguntat als/les joves és l'Oci i temps lliure. En primer 

lloc, ens proposem saber quantes hores de lliure disposició tenen, a diari, els joves enquestats 

entre setmana i el cap de setmana.  

        

Segons els dos gràfics anteriors, de dilluns a divendres la majoria dels joves enquestats 

(51,2%) tenen entre 1 i 3 hores de temps lliure al dia, mentre que el cap de setmana el seu 

temps lliure augmenta considerablement disposant de més de 9 hores lliures un 43% i entre 6 i 

9 hores un 26,4%. Entre setmana només un 195% dels joves té més de 6 hores lliures i un 

10,6% té menys d'una hora. En canvi, el cap de setmana cap dels enquestats disposa de 

menys d'una hora i són pocs els que tenen entre 1 i 3 hores lliures (10,7%).    
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Pel que fa a les activitats que més els agrada fer durant aquest temps lliure, destaca 

principalment, per aquest ordre, practicar algun esport o anar al gimnàs, seguit de quedar amb 

els amics/amigues, veure sèries i/o pel·lícules, jugar amb videojocs i escoltar o fer música i 

ballar. Aquesta pregunta tenia una resposta oberta i els/les joves podien indicar quines són les 

seves activitats preferides per als moments d'oci.   

Per contrastar l'anterior pregunta, es va plantejar una altra qüestió que recull la freqüència de 

realització de diverses activitats d’oci.  

Segons les respostes que podem visualitzar al següent gràfic, les activitats realitzades amb 

més freqüència són escoltar música, connectar-se a Internet, veure la TV, estar amb els 

amics/les amigues, practicar esports i passejar; aquestes activitats les realitzen a diari bona 

part dels joves enquestats. Altres activitats que es realitzen sovint, tot i que amb menys 

freqüència, són sortir a la nit, anar de compres, fer les tasques domèstiques, llegir llibres i jugar 

a videojocs; aquestes són les activitats que la majoria dels enquestats realitzen de forma 

setmanal.  

Pel que fa a les activitats que es practiquen un cop al mes, els percentatges més alts els 

trobem a anar de compres, anar al cinema i fer excursions. Entre les activitats realitzades un 

cop l'any destaca anar a un parc d'atraccions i les que es fan amb menys freqüència són el 

manteniment del vehicle, el bricolatge, participar en entitats i associacions, fer tasques de 

voluntariat o cooperació, visitar exposicions, escriure, anar al teatre i les activitats artístiques; 

de fet, molts dels joves enquestats afirmen no realitzar-les mai. 
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Si passem a analitzar el pressupost de què disposen per gastar durant el seu temps lliure, entre 

els joves entre 13 i 20 anys, gairebé la meitat gasten menys de 10 euros setmanals (49,6%). 

En segon lloc trobem un 22,8% que gasta entre 10 i 20 euros setmanals, seguit del 13% que 

afirma gastar entre 20 i 50 euros. Els que més gasten són només un 4,10%, que confessen 

disposar d'entre 50 i 100 euros setmanals. Hi ha un 10,6% per al qual la despesa setmanal no 

es correspon amb cap d'aquestes quantitats.   
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Continuant amb l’àmbit d’oci i temps lliure, també hem volgut considerar l’edat amb la qual els 

joves comencen a sortir de nit. Cal destacar que el 26,4% dels joves enquestats encara no surt 

de nit i, pel que fa a la resta, els percentatges més alt correspon als qui confessen haver 

començat a sortir de nit als 15 anys (24%); la llista es tanca amb el 12,4% que diu haver sortit 

per primer cop abans dels 14 anys. Cal tenir en compte, però, que la pregunta admet 

interpretacions, perquè la resposta dels joves es pot referir tant a un fet puntual com a l'inici 

d'una activitat habitual.    

 
 

 

Per acabar amb la informació referent a l’oci i el temps lliure, hem volgut referir-nos a l'oferta 

d'activitats d'aquest tipus a la ciutat de Sant Vicenç dels Horts. En primer lloc, cal esmentar que 

els serveis i recursos que ofereix l'Espai Jove La Capella són coneguts pel 32%, és a dir que  

una tercera part dels enquestats no coneix l'oferta d'aquest centre de referència. El que el 

coneixen, però, en fan una valoració positiva.  
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Pel que fa a l'oferta d'activitats al municipi, el 68,4% dels joves enquestats creu que és bona i 

un 31,6% pensa el contrari.  Entre els primers, el 58,5% pensa que especialment ho és l'oferta 

esportiva i, en menor percentatge, la d'activitats socials i populars (20,2%). Entre els que han 

respost que no la consideren bona, un 34,7% creu que manquen discoteques, un 28% troba a 

faltar oferta cultural i musical i un 22,7%, curiosament, pensa que hi ha poques activitats socials 

i populars.   
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Pel que fa als aspectes relacionats amb la Salut i afectivitat, l'enquesta s'ha centrat en la 

sexualitat, el consum de substàncies, les relacions afectives i la informació que els joves de 

Sant Vicenç dels Horts tenen sobre aquests temes. Precisament, sobre si tenen o no prou 

informació, els joves enquestats es consideren suficientment informats sobre la major part de 

les qüestions plantejades, amb percentatges que van del  89,3% quant al consum de drogues, 

fins al 76,5% de la prevenció de malalties de transmissió sexual. En tots els casos, les 

respostes positives superen el 76%, tret del cas de la salut psicoafectiva, que és l'única qüestió 

en què prop de la meitat dels joves reconeixen que estan poc informats (el 47,8%). 

Probablement, es tracta de l'aspecte amb menys difusió dels inclosos a la pregunta. 

 
 
En aquest sentit, com ens mostra el següent gràfic, un 61,2% dels joves enquestats no coneix 

els recursos de salut del municipi, ni tan sols el CAP, que només afirmen conèixer un 37,2% 

dels enquestats. La tarda jove és pràcticament desconeguda.   

 

 
 
Pel que fa al consum de substàncies, drogues i alcohol, vam preguntar als joves sobre la 

freqüència de consum dins del seu cercle d’amistats. D’entrada, el primer que destaca és que 

els percentatges més alts per totes les substàncies esmentades corresponen a l'opció 

"pràcticament mai": un 62,39% pel que fa al haixix i la marihuana, un 46,15% al tabac i un 

41,08% a l'alcohol; això indica que el consum d'aquestes substàncies és baix entre el joves 

d'entre 13 i 20 anys, tot i que el tabac és la substància consumida amb més freqüència , amb 



56 

 

un 39,31% dels/les joves que afirmen fer-ho pràcticament a diari. L'alcohol també registra 

dades considerables de consum setmanal (28,20%) i mensual (23,93%), fet que es podria 

associar als moments d'oci nocturn.  

 
 

Per continuar amb els hàbits de salut, vam demanar als/les joves una valoració sobre diferents 

comportaments. De les respostes deduïm que la gran majoria dels/les enquestats tenen molt 

clara la gravetat de conduir sota els efectes de l'alcohol (82,5%) i d'esnifar cocaïna (80,5%), 

però no arriba a la meitat els qui consideren molt greu tenir relacions sexuals sense protecció 

(44,2%) i beure alcohol es considerat poc greu per un 31,4%. Portar una vida sedentària és 

l'aspecte que als joves els sembla menys greu dels consultats. 
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Per altra banda, passant al tema de l’afectivitat, s’ha preguntat als joves sobre el control en les 

seves relacions de parella i el 77,5% d’aquests ha manifestat que mai s’ha sentit controlat per 

la seva parella. Pel que fa al 22,5% restant, s'assenyalen com les situacions més freqüents 

d'aquesta pressió quan surten amb altres nois i noies i sense parella (62,5%), amb les trucades 

i missatges que reben (45,8%%) i per les xarxes socials (37,5%).  

      
 
 

Relacionat amb la pregunta anterior, un 33,6% dels joves afirma tenir algun amic o amiga que 

ha patit una situació de violència masclista. Tot i així, el 62,7% dels enquestats no coneix 

l'existència del SIAD (servei d'informació i atenció a les dones).  
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Abans d'acabar aquest apartat cal considerar que, pel que fa als aspectes vinculats a la salut, 

consum de substàncies i afectivitat, no sempre podem separar la realitat de la voluntat d'emetre 

una resposta plausible i desitjable per part dels enquestats. Tot i així, les dades ens faciliten 

una visió interessant de les percepcions dels joves.   

El següent bloc de preguntes correspon a Cultura i Esport. Els joves solen tenir aficions 

relacionades amb la activitats esportives i culturals. Per conèixer les seves preferències en 

aquest àmbit, els vam preguntar quins dels equipaments municipals utilitzen i amb quina 

freqüència ho van fer durant l'últim any. Com ens mostra el gràfic, el més utilitzat és la Piscina 

Montserrat Canals, que un 43% dels joves han visitat més de 6 vegades. A continuació, amb el 

mateix nombre de visites, trobem dos equipaments esportius més, la  Piscina d'estiu "La Blava" 

(36,1%) i el Poliesportiu municipal Sant Josep (32,5%); la Biblioteca municipal Les Voltes 

ocupa el quart lloc com a instal·lació més utilitzada pels joves més de sis cops l'any passat. 

Curiosament, tret de la Biblioteca i de les dues piscines, tots els equipaments registren un alt 

percentatge de joves que afirmen no haver-los utilitzat mai durant l’últim any, incloent-hi les 

instal·lacions esportives. Els menys visitats en absolut són, però, el servei de català de Ca 

l'Aragall, la Sala de tennis taula antics Salesians, el Casal Cívic Sant Josep, l'Espai de trobada i 

el Centre de formació d'adults Garrosa, que registren percentatges entre el 80,2% al 90,1% 

d'enquestats que no s'hi han adreçat mai. Podem deduir que els joves de la franja d’edats que 

estem analitzant tenen més interès en els esports que en les activitats culturals. 
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Pel que fa a la pràctica d’activitats artístiques i esportives, un 25,7% dels joves respon que no 

en practica cap.  

 

 
 
Entre les activitats que practica el 74,3% que respon afirmativament, destaca en primer lloc el 

futbol (28,1%), seguit molt de prop pel bàsquet (21,3%) i més lluny per la dansa (15,7%), la 

fotografia (13,5%) i les arts plàstiques (11,2%).  Les activitats que menys practiquen els 

enquestats són la gimnàstica rítmica (0%), el skate i l'atletisme (ambdues amb un 2,2%).  

 
També és significatiu l'alt percentatge d'enquestats que afirmen practicar altres activitats, un 

24,7%. Entre aquestes destaca anar al gimnàs, a més de la pràctica d'altres esports no 

inclosos a la pregunta.  

Per acabar, vam preguntar als joves que sí practiquen alguna activitat artística o esportiva per 

les modalitats en què es desenvolupa aquesta pràctica. El col·lectiu més gran és el que fa les 

activitats per lliure (44,4%), seguit dels que ho fan dins d'entitats i/o clubs (34,3%), els que 

aprofiten l'oferta privada d'escoles, acadèmies, etc. (16,2%) i, per últim, amb un baix 

percentatge de respostes, els que aprofita l'oferta pública d'activitats extraescolars, etc. (5,1%). 
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A l'apartat dedicat a la Participació volem analitzar el grau de participació dels joves de Sant 

Vicenç dels Horts, a través de la pertinença a les associacions i entitats municipals, així com 

quant a la seva participació com a ciutadans. En primer lloc els vam preguntar si formen part 

d'alguna associació o entitat del municipi i ens hem trobat que el 77,8% dels joves no pertany a 

cap d'aquest grups. 

Al 22,2% del enquestats que està vinculat a alguna associació o entitat els van demanar de 

quina es tracta i, entre les respostes, la que registra el major percentatge és l'Esplai Flor de 

Neu (5,49%) i l'AEIG Roc d'Oró, l'AESV 2009 i el Bàsquet Joventut Sant Vicenç, tots ells amb 

un 2,20% de les respostes.  

 
Per altra banda, un 41,88% dels enquestats no coneix cap entitat o associació del municipi. Als 

que responen afirmativament els vam demanar els noms i els més esmentats són l'AIEG Roc 

d'Oró, l'Esplai Flor de Neu,  el Bàsquet Joventut Sant Vicenç, l'AESV, El bitxo escola de teatre i 

algunes associacions de veïns.      
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Pel que fa a la implicació activa dels joves en la vida política i social del municipi, és molt 

significatiu que un 71,2% dels joves enquestats no s'ha adreçat mai a l'alcalde o a algun regidor 

o regidora per cap mitjà. A més, el 54,4% creu que consultes com l'enquesta que han respost 

no tenen cap utilitat, bàsicament perquè no faran cas de les respostes; el 45,6% dels 

enquestats que sí pensa que les consultes serveixen, afirma que permeten conèixer els hàbits i 

preferències dels joves, així com les seves necessitats, per tal de millorar els aspectes que els 

afecten.  

 
Per altra banda, un 58,05% dels enquestats considera que a Sant Vicenç els/les joves no tenen 

possibilitat de participar en les decisions que els afecten. Preguntats pels motius de la seva 

resposta negativa, un 43,80% pensa que no interessa que ho facin, un 26,6% creu que 

manquen canals de participació i el mateix percentatge confessa que no sap com fer-ho. El 

6,3% restant, que ha marcat l'opció "Altres", considera que els joves no tenen poder de decisió i 

els adults no els fan cas. Aquestes dades semblen confirmar la notable distància que els joves 

perceben entre ells mateixos i els responsables polítics, que es pot explicar, un cop més, per 

l'edat dels enquestats. 
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Per acabar, també vam voler saber si els joves estan interessats en participar en programes de 

voluntariat internacional. Un 28,8% dels enquestats afirma estar-hi interessat i, preferentment, 

en el servei de voluntariat europeu (46,7%), els camps de treball (30%) i l'au-pair (23,3%).  Els 

que han escollit l'opció "Altres" preferirien voluntariat a l'Àfrica i ONG's que ajuden els infants. 

 

    
 
Pel que fa a la Mobilitat, hem volgut conèixer també els hàbits i opinions dels joves de Sant 

Vicenç dels Horts. Per aquest motiu, els vam preguntar sobre els mitjans de transport que 

utilitzen per desplaçar-se als punts on desenvolupen les seves activitats principals (estudiar o 

treballar). Com ens mostra el gràfic, la major part es desplaça a peu (un 42,2%), tot i que, en 
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menor proporció, també fan servir el cotxe (31,9%) i l'autobús (16,4%). Més lluny està el 

nombre de joves que es desplaça en tren (5,2%), en bici o patinet (3,4%) o en moto (0,9%).  

 
 
En aquest sentit, és destacable el fet que gairebé un 70% dels enquestats se sent segur quan 

es desplaça per la ciutat. Per tant, podem afirmar que entre els joves existeix la percepció de 

seguretat al municipi. 

 

 

 

Tot i així, hi ha un 30,4% dels enquestats que consideren Sant Vicenç una lloc insegur, per 

diversos motius: un 37,14% pensa que hi ha molta gent perillosa i delinqüents i un 8,5% creu 

que hi ha alguns barris i zones insegures.  

Sobre la comunicació del municipi amb les seves rodalies, els joves de Sant Vicenç dels Horts 

pensen majoritàriament que, de dia, està ben comunicat tant amb la resta de municipis de la 

comarca del Baix Llobregat (un 74,1%), com amb la ciutat de Barcelona (68,6%). De nit, però, 

els percentatges baixen: només un 26,1% creu que les comunicacions amb la resta del Baix 

Llobregat són bones i un 38,9% considera bones les comunicacions nocturnes amb Barcelona. 

Destaca el nombre dels que han respost que no tenen opinió sobre les comunicacions de nit, 

un 39,1% i un 32,7% en el cas del Baix Llobregat i de Barcelona, respectivament.  
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Per acabar, assenyalem que una àmplia majoria dels desplaçaments fora de la ciutat es 

produeixen per realitzar activitats d'oci (un 71%), seguits de lluny pels motivats pels estudis 

(22,6%) i per activitats formatives (16,1%). Entre els que han respost "Altres" destaquen els que 

ho fan per treball o per visitar amics. 

 
 
L'últim aspecte que s'ha volgut considerar és el de la Informació, tant a nivell de canals 

d'accés a la programació d'activitats adreçades als joves, com pel que fa al coneixement i 

valoració d'alguns dels serveis d'informació juvenil al seu abast.    

En primer lloc, preguntats pels mitjans que utilitzen per assabentar-se de les activitats per a 

joves que es fan a Sant Vicenç dels Horts, la major part dels enquestats ho fa a través dels 

amics/amigues (75,7%). A continuació, tot i que a molta distància, trobem els cartells que 

veuen al carrer (44,1%), els fullets i díptics que reben a casa( 34,2%), les xarxes socials 

(30,6%), fullets o cartells a l'institut (27,9%), És significatiu el poc ús que fan dels webs de 

l'ajuntament (3,6 %) i dels mitjans de comunicació locals (5,4%) i també de FB i web de La 

Capella (6,3%). 
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Tot seguit, s'ha demanat als joves si coneixen, han utilitzat i si els han estat útils els següents 

serveis d'informació juvenil: Punt d'informació juvenil de l'Espai Jove La Capella i el Punt 

d'informació als instituts. En els dos casos, més de la meitat dels joves coneixen el servei (un 

66,1% i un 65,3%, respectivament). Pel que fa a la utilització, els dos serveis registren 

percentatges molt baixos (un 33,9% diu que no s'ha adreçat mai al Punt d'informació juvenil de 

La Capella i un 34,7% no ha utilitzat ell Punt als instituts). Respecte a la valoració que fan els 

enquestats dels dos recursos, el Punt d'informació juvenil de La Capella obté un nivell de 

satisfacció més alt, amb un 69,5% que diu que els ha estat útil, enfront de l'56,1% del Punt als 

instituts. 
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 Enquesta on-line als joves de 20 a 35 anys 

Els resultats es basen en una mostra de 26 enquestes. L’enquesta, oberta a tota la població 

juvenil, però adreçada especialment a joves d'entre 20 i 35 anys, es realitzava on-line i  era de 

tipus voluntari; es podia trobar a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Vicenç, www.svh.cat i 

va estar penjada els mesos d'abril i maig de 2017. Les dades que s’expliciten a continuació  

responen a aquestes 26 enquestes voluntàries, en cap cas es pot fer inferència estadística amb  

les mateixes, tot i que les dades que es presenten si que són útils per a la composició global de 

la diagnosi. A la descripció dels resultats es podrà observar que hi ha un nombre de joves 

d’edats entre els 15 i els 19 anys que les han contestat. Per no esbiaixar la informació les hem 

incorporat a l’anàlisi. 

Igual que l'anterior, l'enquesta s’estructura en blocs, però amb preguntes adaptades a les 

franges d'edat que abasten. En aquest cas, l'anàlisi de les dades també ens ha d'ajudar a 

conèixer què volen, què pensen, què necessiten i què els agradaria als qui l'han respost. Els 

blocs són els següents: Educació, Treball, Habitatge, Oci i temps lliure, Salut i afectivitat, 

Cultura i Esport, Participació, Mobilitat i Informació. 

De les 26 persones que han respost a l'enquesta, 16 són noies i 10 són nois, el que correspon 

al 61,5% i al 38,5%, respectivament. En aquest cas, el percentatge de noies és bastant 

superior.    

 

Com es pot veure en el gràfic, la franja d’edat amb més nombre de joves que han complimentat 

l'enquesta és la que es troba, curiosament, fora del target específic, que són els joves de 

menys de 20 anys (32%). A continuació estan els joves entre els 20 i 25 anys (7 persones, que 

representen un 28%), seguits dels grups entre 26 i 30 anys i entre 31 i 36 anys (un 16% en 

totes dues franges). 

 

http://www.svh.cat/
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Per barris de procedència, en primer lloc ens trobem que un gran nombre dels enquestats no 

sap o no vol identificar el seu barri, fet que ja hem destacat en l'anàlisi de l'altra enquesta. En 

aquest cas, els que no indiquen el nom del seu barri són un 96,2%, bastants menys que en 

l'anterior enquesta. Pel que fa a la resta, el barris més representat a l'enquesta és Vila Vella, 

amb un 30,8%, seguit molt de lluny per Sant Antoni (15,4%) i  La Guàrdia i La Vinyala (tots dos 

amb un 11,5%). Hi ha també alguns barris sense representació entre els enquestats, que són el 

Serral, Poblenou i la Font del Llargarut.     

 

 
 



68 

 

Quant a l'ocupació principal dels enquestats, el 36% treballa, seguit d'un 28% que estudia i un 

altre 28% que estudia i treballa. Els qui afirmen estar buscant feina són només un 4%. Veiem, 

doncs, que aquest punt registra resultats no coincidents amb els de la primera enquesta 

analitzada, en què el 94,2% dels joves encara estudia. És evident que l'edat dels enquestats 

defineix les diferències quant a l'activitat principal que realitzen a l'actualitat. 

 

 
 
Als joves de 20 a 35 anys, també se'ls va preguntar pels problemes actuals que més els 

afecten. Els enquestats, igual que els més joves, podien marcar un màxim de tres opcions.  

Segons les respostes facilitades, la principal preocupació és la qualitat de l'educació (50%); 

també es mostren afectats per l'economia personal i l'habitatge (tots dos aspectes obtenen un 

34,6% de les respostes).  Per sota d’aquests percentatges, els joves mostren menys interès per 

estudiar allò que volen (30,8%), la violència masclista (26,9%) i l'atur (23,1%). Els aspectes que 

menys preocupen als enquestats són l'economia del país i la inseguretat ciutadana (tots dos a 

un 3,8% de les respostes).   
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Pel que fa al bloc de preguntes sobre Educació, el primer que vam demanar és el nivell 

d'estudis que tenen o estan cursant els enquestats. De les respostes facilitades s'extreu que la 

gran majoria té o està fent estudis superiors (el 34,6% un Grau universitari i el 30,8% un Cicle 

Formatiu de Grau Superior, tot i que cap dels enquestats està estudiant ni té un Màster 

universitari. La resta està estudiant Batxillerat (15,4%), ESO (11,5%) i CFGM (7,7%). Destaca, 

doncs,el nivell d'estudis dels enquestats.  

 

 
La proporció d'enquestats que encara està estudiant en l'actualitat està per sobre de la meitat 

(65,4%). El 34,6% que afirma que ja no estudia ho motiva principalment per dificultats de 

pagament d'estudis superiors (50%), per la incorporació al món laboral (37,5%), i perquè no vol 

seguir estudiant (12,5%).  
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En aquest cas, no els hem demanat quines són les seves intencions respecte al nivell d'estudis 

que pensen assolir, ni sobre el coneixement dels recursos d'informació acadèmica, ni tampoc 

per les seves expectatives respecte al món laboral, atesa l'edat dels enquestats. Ara bé, sí ens 

ha semblat interessant conèixer si han participat o es plantegen participar en algun programa 

de mobilitat internacional. És significatiu que un 50% no hi hagi participat ni s'ho plantegi.  

 

 
Pel que fa al coneixement d'altres idiomes a més del català i el castellà, un 88,5% manifesta 

que coneix o està estudiant altres idiomes.  Un cop més el més conegut és l'anglès, amb un 

35,71% que afirma tenir un nivell mig, un 28,57% bàsic i un 10,71% titulació acreditativa. El 

segon idioma és el francès, amb un 10,71% d'enquestats que tenen nivell bàsic.  Les altres 

llengües conegudes no arriben al 4%.  
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Preguntats sobre si coneixen l'oferta formativa en tema d'idiomes que ofereix Sant Vicenç, un 

30,8% respon negativament, enfront del 69,2% que sí la coneix. En qualsevol cas, aquest 

percentatge és superior al que donen com a resposta els més joves, que responen 

afirmativament en un 66,7%.  

 

 
Entre els qui sí coneixen l'oferta formativa en matèria d'idiomes, un 47,1% la considera 

suficient, però un altre 47,1% creu que és poca. A nivell econòmic, un 38,9% la troba cara, però 

també un 38,9% creu que està bé. Aquestes dades contradictòries són atribuïbles 

probablement al petit tamany de la mostra. 
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Pel que fa al bloc del Treball, com hem vist abans, el 36% dels enquestats d'entre 20 i 35 anys 

treballa, un 28% estudia i un altre 28% estudia i treballa. Aquestes dades ens indiquen que 

aquests joves es troben en un moment diferent dels altres enquestats pel que fa al món laboral.  

Quan als canals utilitzats per a la recerca de feina, se'ls ha preguntat quins han utilitzat o 

utilitzarien, oferint-los diverses opcions entre les quals havien de marcar-ne tres, segons l'ordre 

de prioritat. Una àmplia majoria escull com a primera opció la presentació de currículums 

enviant-los o lliurant-los personalment (61,5%) i un 53,8% prefereix els webs especialitzats, un 

altre 53,8% es decanta per la família o coneguts de la família i, encara per sobre de la meitat, 

un 53% escull els amics/amigues o coneguts/conegudes propis. És significatiu també el 

nombre de joves que escull el Servei d'ocupació al Molí dels Frares (un 30,7% en segona opció 

i un 26,9% en tercera). Els canals menys utilitzats per a la recerca de feina són el Servei 

Municipal de Transició Escola-Treball (TET) i els anuncis de premsa. El gràfic següent ens 

mostra tots els percentatges.     
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Pel que fa al coneixement dels serveis i recursos que ofereix el municipi per a la recerca de 

feina, l'ús que en fan i com els valoren, els joves enquestats afirmen conèixer majoritàriament 

els tres recursos (un 65,38% coneix el Servei d'Ocupació de Catalunya i un 61,53% coneix el 

Punt d'informació juvenil - Espai Jove La Capella i el Servei Local d'Ocupació al Molí dels 

Frares, però l'ús dels mateixos és minoritari: en els tres casos, més d'un 70% dels enquestats 

diu que no els ha utilitzat mai i el més utilitzat, que és el SOC, no arriba al 27%.  Entre els qui 

s'han fet ús, però, els recursos són  ben valorats.  
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Entre els que estan treballant, la majoria van trigar menys d'un mes en trobar la primera feina 

des de l'acabament dels estudis (62,5%), molt per sobre de les altres opcions proposades. A 

més, pel que fa al tipus de contracte, un 62,5% afirma que té un contracte indefinit.  En totes 

dues preguntes, les respostes més escollides són les que presenten les opcions més positives.    

          
 
Quant a les expectatives de treball, com veiem en general són bones per a la majoria dels 

joves enquestats: un 88,5 % afirma que es veu treballant d'allò que li agradaria en un futur i un 

57,7% fins i tot creu que podria arribar a muntar la seva pròpia empresa o treballar per compte 

propi. A diferència del que responien els joves de l'enquesta anterior, el col·lectiu entre 20 i 35 

anys no voldria haver de marxar a l'estranger per motius laborals (un 61,5%), però gairebé la 

meitat pensa que ho haurà de fer per trobar una feina que satisfaci les seves expectatives (un 

46,2%). Pel que fa al coneixement sobre els recursos oferts a l'Espai Jove sobre mobilitat 

internacional i assessorament laboral, són bastant més coneguts entre els joves més grans (un 

un 19,2% i un 40%, respectivament), que entre els destinataris de la primera enquesta.  
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Per acabar, la percepció sobre si la seva trajectòria professional estarà condicionada per raons 

de gènere, tot i que la majoria pensa que no (48%), el percentatge dels que creuen que la 

condicionarà positivament (24%) i els que creuen que la condicionarà negativament (28%) 

estan bastant igualats.  En qualsevol cas, el nombre d'enquestats que pensa que el gènere no 

influeix en la trajectòria laboral disminueix amb l'edat, perquè a la primera enquesta era un 

58,5% els qui feien aquesta afirmació.   

 
 

 
Un altre aspecte en què s’ha volgut conèixer la opinió dels joves és el relacionat amb 

l’Habitatge. És interessant conèixer amb qui viuen actualment els joves de Sant Vicenç dels 

Horts d'entre 20 i 35 anys: més de la meitat viu a la llar familiar (el 69,2%), seguits dels qui ho 

fan amb la parella (el 26,9%) i, molt més lluny, dels que viuen amb amics/gues o 

companys/companyes de pis (el 3,8%). Cap dels enquestats viu amb altres familiars ni tampoc 

sol. 
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Sobre les seves preferències, el 44% confessa que voldria viure en un pis de compra, però 

només un 12% creu que hi viurà. Bastant més alt és el percentatge que pensa que viurà en un 

pis de lloguer (76%), encara que només un 24% diuen que els agradaria. Un 20% aposta per 

altres opcions i només un 12% dels joves voldria viure a la llar familiar, tot i que són menys els 

que creuen que hi viuran (8%).      

 

 
Finalment, igual que als enquestats més joves, els vam preguntar si els agradaria continuar 

vivint a Sant Vicenç en un futur o voldrien viure en un altre lloc. En aquest cas, són més els que 

preferien viure fora, un 50%, enfront del 46,2% que voldria continuar vivint a la ciutat.  Respecte 

als motius per respondre en un sentit o en l'altre, aquests són alguns dels més esmentats: 

 Per voler marxar: conèixer altres ciutats, per millorar les oportunitats de feina, perquè el 

poble necessita millores, perquè no es té en compte als joves.  

 Per voler quedar-s'hi: per la família i els amics, perquè hi han crescut, hi treballen, s'hi 

senten bé, perquè és una ciutat tranquil·la i ben comunicada, per la proximitat amb 

Barcelona. 
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Pel que fa a l'Oci i temps lliure, hem preguntat als enquestats quantes hores tenen lliures 

entre setmana i el cap de setmana i com mostren els dos gràfics següents, de dilluns a 

divendres, un 52% disposa d'entre una i tres hores, molt per sobre de les altres respostes, totes 

elles amb un 16%. En canvi, el cap de setmana més de la meitat té més de nou hores lliures 

(també un 52%) i un nombrós grup disposa d'entre sis i nou hores de temps lliure (un 20%). 

Quan analitzàvem les respostes dels joves d'entre 13 i 20 anys pel que fa al temps de lliure 

disposició, les dades també anaven en aquesta línia, amb un alt percentatge de joves amb 

només entre una i tres hores lliures entre setmana (un 51,2%) i amb més de nou hores el cap 

de setmana (un 43%). Per tant, el cap de setmana és, en els dos casos, el moment per gaudir 

de les activitats d'oci.     
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Quan a les activitats que més els agrada fer durant aquest temps lliure, els vam demanar que 

indiquessin lliurement en resposta oberta les tres preferides i, entre les més esmentades, 

destaquem sortir amb el amics/amigues, la pràctica d'esports, anar al cinema i veure sèries,  

llegir i passejar.   

 
Per aprofundir en aquestes respostes,  els vam formular una altra pregunta sobre la freqüència 

amb què realitzen algunes activitats d’oci.  

Com veiem al següent gràfic, les activitats realitzades per bona part dels enquestats amb 

freqüència diària són escoltar música, connectar-se a Internet, veure la TV, fer tasques 

domèstiques, practicar esport i passejar. Altres activitats que fan sovint, tot i que amb 

freqüència setmanal, són fer excursions, estar amb els amics i amigues, llegir llibres, diaris i 

revistes, sortir a la nit i anar de compres. Pel que fa a les activitats que es realitzen un cop al 

mes o cada dos o tres mesos, els joves indiquen visitar exposicions i anar al cinema; amb 

menor freqüència encara, els joves van al teatre, al parc d'atraccions i a concerts. Per altra 

banda, destaca el nombre d'activitats a les quals els enquestats confessen no dedicar-hi mai 

temps: col·leccionisme, manteniment del vehicle, bricolatge, escriure, jocs de taula o de rol, 

anar a discoteques, activitats artístiques i participar en entitats o associacions.          

Comparant les dades obtingudes en aquest punt per als joves de 20 a 35 anys amb les que 

hem reflectit quan analitzàvem les dels joves de 13 a 20 anys, es dedueix que, pel que fa a la 

freqüència amb la que realitzen les activitat proposades, no es detecten grans diferències més 

enllà de lleugeres variacions en els percentatges. 



79 

 

 

 

A continuació, hem demanat als joves enquestats quants diners gasten a la setmana per gaudir 

del temps lliure. La majoria afirma que es gasta entre 20 i 50 euros setmanals (40%), però amb 

molt poca diferència dels que afirmen gastar menys de 10 euros (un 36%). Per sota estan els 

que gasten entre 10 i 20 euros (un 16%) i són molt pocs els que confessen gastar entre 50 i 

100 euros (un 4%). Hi ha també un 4% que acostuma a gastar quantitats diferents a les 

proposades. Per contra, els joves de 13 a 20 anys gasten majoritàriament menys de 10 euros 



80 

 

setmanals (49,6%). Sembla, doncs, que els joves de Sant Vicenç augmenten el pressupost de 

despesa setmanal amb l'edat.   

 
 
Per acabar amb la informació sobre l’oci i el temps lliure, hem volgut referir-nos a l'oferta 

d'activitats d'aquest tipus a Sant Vicenç dels Horts. En primer lloc, destaca el fet que els serveis 

i recursos que ofereix l'Espai Jove La Capella per als joves són coneguts per un 48%, és a dir, 

que més la meitat dels enquestats no coneix l'oferta d'aquest centre de referència, igual que  

ens ha passat quan parlàvem del col·lectiu més jove,encara que en aquell cas el percentatge 

és encara més alt (un 68% dels joves entre 13 i 19 anys no coneix els recursos, enfront del 

52% dels joves de 20 a 35 anys).  

 
 

 

Per altra banda, només un 34,6% dels enquestats pensa que a Sant Vicenç hi ha una bona 

oferta d'activitats d'oci i lleure i el 65,4% restant creu que no és així. Entre els primers, el 35,5% 

pensa que especialment ho és l'oferta de tallers i activitats i, en menor percentatge, la d'esports 

(31,3%). Entre els que han respost que no la consideren bona, un 27,1% creu que manca 

oferta cultural i musical, un 23,7% troba a faltar discoteques i un 22% pensa que hi ha poques 

activitats socials i populars.   
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Per analitzar els aspectes vinculats a la Salut i afectivitat,  també en aquest cas ens hem 

centrat en primer lloc en saber el nivell de coneixement que els joves creuen tenir en torn a la 

sexualitat, el consum de substàncies, els hàbits saludables i les relacions afectives. Tot i que 

sabem que sovint podem trobar-nos amb respostes distorsionades i som conscients que moltes 

vegades es contesten intentant l’acostament a la resposta desitjable més que a la realitat, 

pensem que l’anàlisi d’aquestes dades pot orientar-nos considerablement. 

Com es pot observar al gràfic, els joves de 20 a 35 anys es consideren ben informats sobre 

totes les qüestions plantejades, amb percentatges molt alts que van del 92,3% quant al consum 

d'alcohol, fins al 57,6% de la salut psicoafectiva; aquest últim aspecte és, lògicament, el que 

registra un nombre més alt d'enquestats que afirmen tenir poca informació (42,4%). Això 

coincideix amb l'expressat pels joves d'entre 13 i 20 anys.   
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En aquest sentit, com ens mostra el següent gràfic sobre els coneixement dels recursos de 

salut del municipi, són molt pocs els/les joves que coneixen la Tarda Jove (7,1%), però el CAP 

és àmpliament conegut per un 85,7%. Això contrasta amb les respostes facilitades pels més 

joves, que afirmaven no conèixer cap dels recursos de salut en un 61,2%.  

 

 

 

Pel que fa al consum de substàncies, drogues i alcohol, vam preguntar als joves sobre la 

freqüència de consum dins del seu cercle d’amistats. D’entrada, el primer que destaca és el 

gran nombre d'enquestats que afirmen consumir "pràcticament a diari" tabac (76,9%) i haixix o 

marihuana (40%), tot i que en aquest últim cas també hi ha un 44% que respon que no en 

consumeix mai. També és significatiu el percentatge de joves que consumeixen alcohol "com a 

mínim un cop per setmana" (40%), un cop més associat possiblement a l'oci nocturn. Aquestes 

dades no coincideixen amb les recollides a l'anterior enquesta, on els percentatges més alts per 

totes les substàncies esmentades corresponen a l'opció "pràcticament mai".   
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A continuació vam demanar als/les joves una valoració sobre diferents comportaments que 

tenen a veure amb la salut i afectivitat. Igual que passava a l'enquesta anterior, la gran majoria 

dels/les enquestats tenen molt clara la gravetat de conduir sota els efectes de l'alcohol (96,2%) 

i d'esnifar cocaïna (84,6%), però no arriba a la meitat els qui consideren molt greu tenir 

relacions sexuals sense protecció (46,1%). Tampoc consideren massa greu fumar tabac ni el 

consum d'alcohol. L'única diferència és l'apreciació respecte a portar una vida sedentària, més 

valorada per aquest col·lectiu de joves més grans.  

 

 

Centrant-nos en el tema de l'afectivitat, el 83,3% dels enquestats no s'ha sentit controlat mai en 

les seves relacions de parella. El 16,7% que ha respost afirmativament assenyala les xarxes 

socials com la situació en què la pressió es produeix amb més freqüència (75%), seguit de la 
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forma de vestir i quan surten amb altres nois/noies i sense la parella. Això representa una 

diferència respecte a les respostes dels joves d'entre 13 i 20 anys, que indicaven com a 

situació més freqüent del control quan surten amb altres nois i noies i sense parella i, en segon 

lloc, les trucades i missatges rebuts. 

 

          
 

 

Per acabar aquest punt, un 61,5% dels joves enquestats afirma conèixer algú que ha viscut 

una situació de violència masclista (enfront del 33,6% dels més joves que responien 

afirmativament a la mateixa pregunta). A més, un 34,6% coneix l'existència de serveis 

municipals amb capacitat d'oferir ajuda en aquests casos, un percentatge lleugerament inferior 

al 37,3% que registraven els més joves. Això sembla indicar que la consciència sobre la 

problemàtica de la violència de gènere no presenta diferència en les dues franges d'edat.  
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El següent bloc de preguntes correspon a Cultura i Esport. Les activitats esportives i culturals 

formen una part important dels interessos i aficions que els joves solen tenir. Per això, en 

aquest apartat els vam demanar, en primer lloc, quantes vegades han utilitzat els diferents 

equipaments del municipi en aquest àmbit durant l’últim any. Com ens mostra el gràfic, el més 

utilitzat és la Piscina Montserrat Canals, que un 57,7% dels joves han visitat més de 6 vegades. 

A continuació  trobem la Biblioteca municipal Les Voltes (42,3%), la  Piscina d'estiu "La Blava" 

(34,6%) i el Poliesportiu municipal Sant Josep (26,9%). Tret d'aquests quatre equipaments, la 

resta registre percentatges de més de la meitat dels enquestats que afirmen no haver-los visitat 

mai en el darrer any. Els menys visitats en absolut són, però, la Sala de tennis taula antics 

Salesians, el servei de català de Ca l'Aragall, el Casal Cívic Sant Josep, l'Skate Park, l'Espai de 

trobada i el Centre de formació d'adults Garrosa, que obtenen percentatges entre el 96,2% i el 

80,8%. Respecte a les dades observades a l'anterior enquesta, destaca el major nombre de 

visites a la Biblioteca per part dels joves de 20 a 35 anys i, per contra, el poc ús que fan de 

l'Skate Park.    

 

 

 

Si analitzem la pràctica d’activitats artístiques i esportives, el 88,5% afirma practicar-ne.  
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D'aquest 88,5%, l'activitat que practiquen més joves són les arts plàstiques (un 30,4%), seguida 

de  la música, la dansa i la natació (les tres amb un 21,7%). És significatiu que els joves més 

grans es decantin més per activitats culturals, fet que els diferencia dels més joves, que 

escollien com dues de les més practicades el futbol i el bàsquet. Les activitats gens practicades 

tampoc coincideixen amb les indicades pels més joves: en aquell cas era la gimnàstica rítmica  

i, pel que fa als més grans, són l'skate i el handbol.             

 
 

A més, hi ha un significatiu 39,1% que ha respost "Altres". Entre aquestes destaquen el zumba i 

les especialitats esportives al gimnàs. 

Per acabar, preguntats sobre les modalitats sota les quals desenvolupen les activitats que 

practiquen, la majoria respon que per lliure (40%), un 32% dins d'entitats i/o clubs, un 20% 

aprofitant l'oferta privada i el restant 8% opta per l'oferta pública. Aquests percentatges són 

similars als obtinguts a l'enquesta realitzada als més joves.  
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Al següent punt analitzem el nivell de Participació dels joves, mitjançant la pertinença a les 

diferents associacions i entitats del municipi i també com a ciutadans. En primer lloc, 

destaquem que el 34,6% dels enquestats pertany a alguna associació, grup o entitat de Sant 

Vicenç dels Horts, percentatge més alt  que el dels més joves, que era del 22,2%. 

 

 
Entre les diverses associacions, grups o entitats a les quals pertanyen els/les joves que han 

respost afirmativament destaquen els Skallots i, però ho l'AEIG Roc d'Oró, però hi ha 

representats d'entitats culturals, veïnals, esportives i polítiques.  

Per altra banda, preguntats els joves sobre les associacions o entitats de Sant Vicenç que 

coneixen, entre les més anomenades estan l'Esplai Flor de Neu (27,7%), els Gegants (22,2%), 

els Diables (22,2%), els Skallots (16,6%), els Castellers (16,6), el Centro Amigos (16,6) i l'AIEG 

Roc d'Oró (11,1%).  
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Pel que fa a la implicació activa dels joves en la vida política i social del municipi, igual que ja 

veiem a l'anterior enquesta, és molt significatiu que un 76% dels joves enquestats no s'ha 

adreçat mai a l'alcalde o a algun regidor o regidora per cap mitjà. A més, el 53,8% creu que 

consultes com l'enquesta que han respost no tenen cap utilitat, però el 46,2% que creu que sí 

serveix afirma que permeten conèixer l'opinió dels vicentins sobre el que necessiten i sobre el 

que cal millorar.  

        

A més, el 77% dels enquestats pensa que els/les joves de Sant Vicenç no tenen gaires 

possibilitats de participar en les decisions que els afecten, percentatge encara més alt del que 

expressava els jovent de 13 a 20 anys (58,05%). Pel que fa als motius, els/les joves creuen que 

per manca de canals de participació (un 57,9%), perquè no interessa (un 47,4%) o perquè no 

saben com fer-ho (un 42,1%).  Aquestes dades van en la mateixa línia del que responien els 

joves de 13 a 20 anys, amb algunes diferències en els percentatges.  
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Finalment, els vam preguntar també pel seu interès en participar en programes de voluntariat 

internacional. El joves que van respondre afirmativament són un 26,9%, i, d'aquests, un 85,7% 

expressen les seves preferències pel servei de voluntariat europeu, un 71,4% pels camps de 

treball i un 42,9% escolliria l'au-pair. La xifra de joves interessats és semblant a l'obtinguda  a 

l'anterior enquesta i també ho són les preferències manifestades, però hem d'aclarir que alguns 

enquestats han marcat més d'una opció de programa de les proposades. 

 

      

                                   
 
Ens ha semblat interessant també recollir les opinions que tenen els joves sobre la Mobilitat a 

Sant Vicenç dels Horts i sobre els seus hàbits en aquesta matèria. Sobre els mitjans de 

transport que utilitzen per desplaçar-se fins a les seves activitats principals (estudiar, treballar o 

altres), el 42,3% ho fa en cotxe, seguit d'un 23,1% que es desplaça  a peu i, en tercer lloc, dels 

joves que van en bicicleta o patinet (un 23,1%). Entre els joves de 13 a 20 anys, la forma 

majoritària de desplaçar-se era a peu (un 42%) i el cotxe ocupava el segon lloc (31%). Aquesta 

diferència entre les modalitats de desplaçament dels joves de 13 a 20 anys i els de 20 a 35 

anys radica en el fet que els grans ja tenen permís de conduir i que la proporció de joves que 

treballen o fan estudis superiors fora del municipi és més alta.   
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Ara bé, tots dos col·lectius coincideixen en la percepció de Sant Vicenç com una ciutat segura, 

perquè així ho afirma un 76,9% dels enquestats més grans i un 69,6% dels més joves.  

SÍ
76,9%

NO
23,1%

Quan et desplaces pel poble, et sents segur/a?

 

No obstant, el 23,1% dels enquestats consideren Sant Vicenç una lloc insegur bàsicament de 

nit i depenent de les zones, algunes d'elles poc il·luminades.   

Pel que fa a les comunicacions del municipi amb les seves rodalies, els joves consideren que, 

de dia, són bones tant amb la resta de municipis de la comarca del Baix Llobregat (65,4%), 

com, sobretot, amb la ciutat de Barcelona (76,9%). De nit, en canvi, són majoria els que pensen 

que Sant Vicenç dels Horts no està ben comunicada ni amb la resta de la comarca (69,2% ) ni 

amb  Barcelona (57,7%). És significatiu el fet que cap dels enquestats creu que Sant Vicenç 

està ben comunicat de nit amb els altres municipis del Baix Llobregat i, com també succeïa a 

l'enquesta anterior, hi ha un percentatge notable de joves que afirmen no saber com són les 

comunicacions de nit, ni amb Barcelona (23,1%) ni amb la resta de la comarca (30,8%). 

Pensem que aquesta última dada correspon als enquestats més joves del col·lectiu.   
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Els motius pels quals es produeixen la major part dels desplaçaments fora de la ciutat són 

escollits pels enquestats en el mateix ordre que en el cas dels joves de 13 a 20 anys, tot i que 

canvien els percentatges. En aquest cas, la major part dels enquestats es desplacen per 

realitzar activitats d'oci (65,5%), tot i que més de la meitat ho fa per estudis (56,5%), i molts ho 

fan per activitats formatives (30,4%). Els més joves, en canvi, surten menys del municipi per 

estudiar (22,6%) i per activitats formatives (16,1%), però els que surten per gaudir d'activitats 

d'oci són un 71%, percentatge més elevat que el registrat pel grup de joves més grans.  

 

També hi ha un 13% que ha respost "Altres", destacant en aquest cas els motius de treball, 

compres específiques i visites al metge. L'últim aspecte pel qual hem preguntat és la 

Informació. Volem saber quins canals fan servir els/les enquestats per accedir a la 

programació d'activitats adreçades als joves i també el grau de coneixement que tenen del Punt 

d'informació juvenil de l'Espai Jove La Capella i la valoració que en fan.   

A la primera de les qüestions plantejades, un ampli 76,9% dels joves assenyala com a mitjà 

preferent per informar-se de les activitats les xarxes socials, seguit d'un 69,2% que en té notícia 

pels amics/amigues, un 46,2% que s'assabenta mitjançant els cartells que veu pel carrer i un 

34,6% que utilitza el facebook i pàgina web de La Capella. Els canals menys emprats per 

obtenir aquesta informació són el boca boca /orella a orella (3,8%) i els mitjans de comunicació 

locals (7,7%).     
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Si comparem aquestes respostes amb les dels més joves, en aquell cas els amics/amigues 

eren el canal més majoritàriament utilitzat, amb un altíssim percentatge del 75,7%. En canvi, 

lles xarxes socials, que aquí s'indica com el més emprat, per als més joves ocupava el quart 

lloc amb només el 30,6% de les respostes. També és significativa la diferència d'ús que registra 

el facebook i pàgina web de La Capella, gairebé residual en el cas dels més joves (6,3%) i més 

estesa entre els enquestats d'entre 20 i 35 anys  (34,6%). Pel que fa al Punt d'informació juvenil 

de l'Espai Jove La Capella, un 76,9% dels joves el coneixen, el mateix percentatge que afirma 

haver-lo utilitzat, tot i que els que afirmen que els ha resultat útil són el 62,5%. Aquestes dades 

són bastant més altes que les obtingudes a l'anterior enquesta, en què un 66,1% confessava 

conèixer el recurs, però només un escàs 19,4%, haver-ne fet ús. Respecte a la valoració, 

també són els més grans els que estan més satisfets, amb un 62,5% enfront del 30,5% dels 

més joves que el considerava un recurs útil.  
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3.2.3 Recursos 

  3.2.3.1 Departament de Joventut  

El Departament de Joventut està format per diferents persones i càrrecs, que s’organitzen 

segons aquest organigrama: 

 

Personal de la Regidoria 

Responsable de la Regidoria de Joventut i Infància amb una dedicació de 37.5 

hores/setmanals. Les seves funcions són: 

1. Establir i supervisar els objectius generals i estratègics conjuntament amb els 

responsables polítics. 

2. Coordinació, gestió, seguiment i supervisió de les tasques del personal de la regidoria. 

3. Planificació i control del pressupost de la regidoria. 

4. Coordinació i relació amb altres regidories. 

5. Seguiment i valoració dels espais gestionats per la regidoria.  

6. Seguiment del Pla Local de Joventut. 

7. Elaboració de propostes de programació i dinamització d’activitats per a joves i control 



95 

 

pressupostari dels programes.  

8. Donar suport a l’associacionisme juvenil i infantil (esplais, entitats i grups de joves), 

recolzant les seves tasques mitjançant l’accés als permisos d’activitats, 

l’assessorament, i la convocatòria de subvencions i ajuts, així com el seguiment de 

terminis dels mateixos. 

9. Col·laborar i/o programar activitats diverses dirigides al públic infantil i juvenil (xerrades 

a centres d’educació secundària, el Festival de la Infància... i altres activitats). 

10. Realització de convenis amb entitats municipals o supramunicipals. 

11. Tramitació i gestió dels expedients de sol·licitud de subvencions per activitats i 

programes de Joventut. 

12. Seguiment i control de tots els programes i avaluació dels resultats. 

13. Elaborar ordres de treball i comunicats per a altres serveis com els Serveis Municipals, 

regidoria de mobilitat, premsa o la Policia Local. 

14. I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria. 

 

I la Tècnica auxiliar de la Regidoria de Joventut i Infància amb una dedicació de 37.5 

hores/setmanals. Les seves funcions són:  

1. Planificar actuacions conjuntament amb el tècnic/a de joventut que serveixen d’estímuls 

als joves com ara festes, tallers, jornades, orientades cap a una línea lúdica i d'esbarjo. 

2. A nivell general coordinar i fer el seguiment del Programa per a la Transició de l’Escola 

al Treball juntament amb la Regidories d’Educació, Serveis Socials i Promoció 

Econòmica. 

3. A nivell específic orientació, informació, seguiment, coordinació i acompanyament dels 

joves atesos al servei TET, especialment a aquells que acaben o abandonen 

l’escolarització obligatòria sense acreditació, a mes de la coordinació directe amb els 

centres educatius i donar suport als professionals que intervenen en els processos de 

transició. I donar informació i assessorament a les famílies dels joves en procés que 

estiguin en immersors en aquests processos de transició. 

3. Coordinar i planificar campanyes de sensibilització, en qüestions  com ara sexualitat, la 

igualtat d’oportunitats, la violència de gènere, etc. 

4. I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria. 

 

Personal de l'Espai Jove La Capella 

Un dinamitzador amb una dedicació de 25 hores setmanals. Responsable del programa de 

dinamització juvenil i de l’equipament a efectes de funcionament quotidià, amb l’encàrrec 

d’impulsar i coordinar el programa de dinamització en coordinació amb el servei d’informació  i 

dinamització juvenil.  
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Les seves funcions són: 

1. Disseny i execució del programa de dinamització (inclou el desenvolupament i el 

seguiment del Pla Jove).  

2. Previsió dels recursos necessaris, la logística i el suport a les activitats programades i 

garantia de la dotació dels mateixos, així com el control pressupostari. 

3. Creació i actualització dels registres pertinents (usuaris, contactes amb talleristes 

especialitzats, entitats, etc.) respectant la normativa vigent i deixant-los a plena 

disposició i ús del Departament de Joventut de Sant Vicenç dels Horts. 

4. Coordinació dels processos d’inscripció i liquidació dels ingressos. 

5. Coordinació de la difusió.  

6. Planificació i seguiment de la cessió d’espais (per a grups juvenils, controls dels 

espais,..). 

7. Adequació de les sales segons l’ús: col·locació de mobiliaris, preparació  de materials 

necessaris per les activitats i muntatge de l’equip de so. 

8. Supervisió de les instal·lacions i canalització de les incidències. 

9. Atenció personal a les entitats i col·lectius juvenils de la ciutat. 

10. Canalització de les iniciatives d’entitats o usuaris/es del centre.  

11. Registre dels indicadors de gestió definits. 

12. Elaboració de la memòria anual i l’informe d’indicadors trimestral del servei, així com el 

seguiment i la memòria de les accions del Pla Jove realitzades. 

13. Col·laborar en altres programes de ciutat destinats a joves del municipi que es puguin 

plantejar des de la Regidoria de Joventut, així com coordinar-se amb els diferents 

serveis municipals sota les directrius del Departament. 

14. Col·laboració en totes aquelles qüestions que suposin una bona dinàmica de treball en 

equip amb la resta de professionals de l’Ajuntament. 

15. Vetllar pel compliment de la normativa de funcionament intern del centre i treballar sota 

les directrius generals marcades des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 

Sant Vicenç dels Horts. 

 

I una informadora juvenil amb una dedicació de 25 hores setmanals.  Responsable del 

funcionament del Punt d’informació juvenil La Motxilla i dels Punts d’Informació als 

instituts. S’encarregarà de planificar conjuntament amb el dinamitzador de l’espai jove La 

Capella, una programació de tallers i activitats  per a la difusió, promoció i participació juvenil. 

Les seves funcions són:  

1. Gestionar el servei Punt d’informació als instituts i el PIJ, atenent al model de gestió 

presentat (objectius, funcions...) i programant  i executant les tasques necessàries per 

a garantir el bon funcionament. 
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2. Assessorar i potenciar l’associacionisme dels/de les joves en els centres d’estudis a 

partir de trobades i reunions. 

3. Atenció als usuaris: resoldre consultes d’informació i assessorament.  

4. Disseny i implementació de les activitats i/o tallers relacionades amb el servei 

d’informació que conformaran el pla de dinamització de l’equipament; inclou el 

desenvolupament i el seguiment del Pla Jove i el suport a la difusió de les mateixes. 

5. Tasques administratives i de gestió documental relativa a la recerca, tractament i 

actualització de la informació, tramitació d’inscripcions i carnets, gestió de base de 

dades d’usuaris i gestió econòmica de les activitats. 

6. Vetllar per la correcta utilització de les instal·lacions i del material tècnic del centre, així 

com pel compliment del reglament de règim intern. 

7. Donar suport a la gestió i coordinació de la cessió i organització de l’espai de 

l’equipament. 

8. Creació i actualització dels registres pertinents (usuaris, contactes amb talleristes 

especialitzats, etc.) respectant la normativa vigent i deixant-los a plena disposició i ús 

del Departament de Joventut de Sant Vicenç dels Horts. 

9. Adequació de les sales segons l’ús: col·locació de mobiliaris, preparació de materials 

necessaris per les activitats i muntatge de l’equip de so. 

10. Elaborar un llistat de propostes  a través de les consultes i demandes dels usuaris/es, 

complint funció d’observatori d’aquestes demandes i fer-les arribar al dinamitzador del 

centre i al Departament de Joventut, per tenir-les en compte per futures programacions. 

11. Oferir els seus serveis i suport a les entitats usuàries per la difusió de les seves 

activitats. 

12. Participar en l’elaboració de la valoració i memòria final d’activitats i gestió del centre, i 

de forma específica del PIJ i PIDCES,  així com del Pla Jove. 

13. Participar en els mecanismes de coordinació definits a nivell intern (coordinació de 

centre i tècnics municipals), amb els centres de secundària (consells escolars, 

delegats,...) i amb els tècnics municipals que es precisi per al bon desenvolupament del 

servei. 

14. Col·laborar en altres programes de ciutat destinats a joves del municipi que es puguin 

plantejar des de la Regidoria de Joventut, així com coordinar-se amb els diferents 

serveis municipals sota les directrius del Departament. 

15. Vetllar pel compliment de la normativa de funcionament intern del centre i treballar sota 

les directrius generals marcades des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 

Sant Vicenç dels Horts. 

 

  3.2.3.2 Recursos econòmics 

A continuació mostrem els recursos econòmics dels que disposem l’any 2017, els qual ens 

poden donar una idea dels recursos econòmics destinats a joventut dels quals disposarà el 
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municipi de Sant Vicenç dels Horts en els propers 5 anys, entenent que poden haver variacions 

durant aquest temps.   

 

PRESSUPOST  DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS PER 
L'ANY 2017 

Pressupost Total de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 2017 31.144.590,00 

Pressupost despeses de Joventut 2017      276.100,00   

% que representa la partida de Joventut respecte del pressupost total 2017          0,89%      

 
 

 

PRESSUPOST D’INGRESSOS  DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT PER 
L'ANY 2017 

Fons propis destinats a Joventut 7.000,00 

Subvenció Diputació de Barcelona 2.500,00 

Subvenció Direcció General de Joventut – Generalitat de Catalunya 3.700,00 

TOTAL PRESSUPOST 13.200,00 

 

 
 

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT PER 
L'ANY 2017 

Mobiliari  

 Reparacions, manteniment i conservació 5.000,00 

Material, subministraments i altres 

 Material divers 10.000,00 

Activitats infantils 27.000,00 

Activitats Festes Majors 20.000,00 

Prestació de serveis 170.000,00 

Cursos de formació 3.000,00 

Indemnitzacions per raó del servei 

 Locomoció personal 100,00 

Entitats locals 

 Conveni Consell Comarcal Baix Llobregat 5.000,00 

Famílies i institucions sense ànims de lucre 

 Subvencions a entitats juvenils 28.000,00 

Conveni entitat per U E C 0,00 

Conveni entitat per cursos formació 4.000,00 

Conveni amb escoles de música 4.000,00 

TOTAL PRESSUPOST 276.100,00 

 

  3.2.3.3 Recursos infraestructurals 

 
L’Espai Jove La Capella està temporalment ubicat en el primer pis del carrer Albacete 1-9 

(Antiga Escola Sant Josep) i esdevé un local  rectangular amb cinc sales i un servei: Punt 

d’informació (sala 1), Espai de relació i espai de treball (sala 2), sales tallers (sales 3 i 4) i 

despatx d’assessorament (sala 5). Cada sala està adaptada al seu ús, tot i que, a excepció del 

Punt d’informació, tots són espais bastants dinàmics i es poden adequar als diferents usos.  

 



99 

 

 
 
 

El centre disposa dels següents recursos: 

Material tècnic: 

 7 ordinadors amb connexió  Internet  per a la realització de tallers  i/o autoconsulta dels 

i les joves.  

 2 ordinadors per al treball dels professionals. 

 1 portàtil i la seva impressora per a ús dels professionals del centre. 

 1 equip de música. 

 1 Play Station 3  amb complements (comandaments i jocs). 

 1 Projector.  

Material infraestructural: 

 7 taules d’ordinador i 10 taules plegables. 

 1 tauler informatiu.   

 +/- 90 cadires plegables.  

 4  taules grans rectangulars.  

 1 pissarra.  

 4 armaris d’ús intern. 

 5 armaris per utilització de necessitats de l’espai (cessió, etc.) 
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 2 escriptoris de treball i 2 cadires d’ordinador. 

 Material per a exposicions (suports per a quadres i /o altres). 

 Material de joc, lectura i material de papereria fungible per a la gestió i realització de 

tallers.  

 Material del Punt d’informació als Instituts: dos armaris per a guardar material, un a 

cada centre. 

 

Com hem dit, aquesta ubicació és temporal. Pel primer semestre de 2019, aproximadament, 

està prevista la inauguració d'un nou centre cívic que allotjarà també l'Espai Jove.  

L'Espai Jove estarà ubicat a la planta baixa del nou equipament, situat al Parc del mamut 

Venux (Ctra. Sant Boi, 59i c. Antoni Mampel). Comptarà amb una sala on s'ubicarà el punt 

d'informació juvenil i un petit despatx on es desenvoluparan els diferents serveis 

d'assessorament (laboral, mobilitat internacional, psicològic...). La zona central està pensada 

per esdevenir un punt de trobada pels i les joves amb sofàs, ping-pong, jocs, projector, etc.; hi 

haurà una zona de treball amb ordinadors, una petita sala destinada a treballs en grup i tallers 

de petit format i, finalment, dos bucs d'assaig pels grups de música. Com a Espai Jove també 

es podrà fer ús d'altres sales de l'equipament (fitness, cuina...) i dels dos auditoris per dur a 

terme la programació de tallers i activitats.  
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3.3 ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES JUVENILS 

L’avaluació dels serveis i polítiques municipals dirigits a la joventut s’ha realitzat sobretot en 

base al treball de camp qualitatiu tant a personal tècnic de l’Ajuntament, com a responsables 

polítics i joves del municipi.  

Per realitzar aquesta tasca també s’ha realitzat una anàlisi documental de l’anterior Pla Local 

de Joventut i d’altres documents municipals de referència. Gràcies a tota aquesta informació 

tractada, s’ofereix una breu descripció del servei que ofereix l’Ajuntament en referència  a la 

joventut, es destaquen els principals aspectes de millora que s’ha extret de les informacions 

obtingudes i es fa un relat dels consensos i desacords respecte aquestes activitats o polítiques 

per part dels diversos actors entrevistats. Es vol destacar que no s’analitzen totes les 

actuacions municipals, tan sols les que s’ha cregut adients en relació a les prioritats d’aquest 

Pla Local de Joventut.    

Principals activitats que es desenvolupen des de la Regidoria de Joventut i infància:  

 Assessoria laboral. Donar suport, assessorament laboral i orientació als joves per   

millorar la seva ocupabilitat, i atendre qüestions sobre recerca de feina. 

 Aules d'estudi. L'objectiu principal és donar cobertura i ampliació horària als 

estudiants d'ESO, Batxillerat, Selectivitat, Universitat i d'altres durant l'època 

d'exàmens. L'espai utilitzat és la 2a planta de la Biblioteca Les Voltes, amb monitors 

encarregats de l'obertura i tancament, responsables també del control del servei la 

resolució d'incidències que han pogut sorgir. 

 Barraques. Consolidació d’un espai lúdic per a la ciutadania durant la Festa Major i, a 

més, donar la possibilitat a entitats, associacions i grups actius d’aconseguir uns diners 

complementaris a les subvencions i que els bars que estan lluny dels actes puguin 

participar i treure beneficis econòmics i de promoció. 

 Concursos:  

Diorames de playmobil: potenciar la creativitat i la participació infantil (1 a 18 anys) 

fent diorames de playmobil,  amb la col·laboració de l’entitat Somosclicks. 

Grafits: potenciar la creativitat presentant dibuixos sobre un tema determinat; els 

guanyadors fan el grafit en un lloc públic. 

Emmaqueta’t: amb l'objectiu de promocionar els grups de música de Sant Vicenç que 

tot just comencen. 
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Stop motion: concurs de microcurts convocat per L’Espai Jove La Capella de Sant 

Vicenç dels Horts, amb l’ajuda de la Unió de Botiguers, per tal de potenciar la creativitat 

del talent jove i impulsar les seves possibilitats professionals. 

Generem Igualtat: concurs en col·laboració amb el departament d’Igualtat que té com 

a finalitat promoure la igualtat i sensibilitzar contra la violència de gènere, especialment 

entre la gent jove, amb motiu del 25 de novembre. 

 Convenis Ajuntament Sant Vicenç dels Horts: 

Pompeu Fabra: Participació activa en la formació pràctica dels estudiants universitaris 

i de postgrau mitjançant la realització de pràctiques acadèmiques externes. 

Pere Tarrés:  Conveni per la realització de Curs intensiu de monitors en el lleure per a 

joves d'entre 18 i 35 anys, per obtenir la titulació oficial. 

Col·laboració entre ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat per al desenvolupament del projecte d’assessoria de mobilitat internacional. 

Consta d’accions individuals i d’assessorament a joves que vulguin marxar a l’estranger 

i de polítiques públiques adreçades a la joventut (Polítiques d’Informació i Planificació, 

Polítiques d’Emancipació i Serveis de suport als municipis). 

Col·laboració entre l'Ajuntament, la Fundació APIP-ACAM i la Fundació Iris per a 

la realització  del projecte Espai Trobada Respir, col·lectiu d’oci adreçat a persones 

amb discapacitat. 

Escola música Sant Vicenç dels Horts, amb l’objectiu de facilitar i contribuir a la 

formació musical dels joves del municipi i contribuir a potenciar el consum cultural 

musical. 

Expolleure: Mostra d’entitats del lleure infantil i juvenil de Sant Vicenç dels Horts on 

participen totes les entitats dedicades a l’educació en el lleure. 

Concert Sona Centre entre els ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts, La Palma de 

Cervelló i Molins de Rei per a la celebració del concert de grups de música locals de 

joves dels municipis de Baix Llobregat Centre. 

Fundació Miquel Agustí (UPC) per a la realització del projecte Formació i Recerca 

Participativa en Agricultura, per assolir objectius comuns i complementaris en àrees de 

recerca i transferència tecnològica, dinamització agrícola i social. 

Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts amb la col·laboració de la Federació 

Catalana de Futbol: Organització d’un curs de monitor de futbol base destinat al jovent 

del municipi, amb la finalitat de proporcionar les màximes eines possibles perquè 
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puguin desenvolupar-se socialment i poder ajudar a altres joves en el seu creixement 

personal. 

 Cursos i tallers: 

Manipulació d’aliments: realitzar les operacions de manipulació d’aliments, d’acord 

als protocols que garanteixen les condicions de neteja i higiene d’acord a la normativa. 

Director de lleure: preparació per l’obtenció del carnet i el diploma de director 

d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Generalitat de 

Catalunya. 

Monitor de lleure: preparació per l’obtenció del carnet i el diploma de monitor/a 

d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Generalitat de 

Catalunya.  

 Espai jove La Capella. Espai de relació i trobada dels i les joves amb l’objectiu 

d’informar i assessorar al jovent de Sant Vicent dels Horts en tots aquells temes que 

siguin del seu interès.  

Des de l’Espai jove La Capella s’ha realitzat activitats temàtiques, tallers, formacions, 

concursos temàtics, exposicions, xerrades i conferències, cessió d’espais a entitats i 

col·lectius de joves, espai per fer treballs i per l’estudi, festes temàtiques... 

 
 
Activitats en col·laboració entre La Capella i el PIJ La Motxilla: 

 Festival de la Infància i la Joventut. L'activitat d’aquest festival es desenvolupa 

durant les festes nadalenques (4 dies) i consisteix en la instal·lació de diferents 

elements desmuntables (inflables, cars elèctrics, ets) i recreatius o de tipus taller, 

destinades al públic adolescent i infantil, en edats compreses de 0 a 14 anys. 

 Festa de Cap d'Any. Revetlla de celebració de cap d’any amb la col·laboració d’una 

entitat, que mitjançant concurs és l’encarregada de la barra del bar, de la venda de 

consumicions anticipades i de controlar l’aforament. 

 Festirock. Festival de música rock i salsera-rumbera amb grups locals i de moda de 

l’escena catalana, amb l’objectiu d’apropar la música que sona en els àmbits juvenils a 

la joventut i fer-la participar en activitats d’oci i de lleure. Aquest festival es celebra a 

l’estiu a preus molt populars. 

 PIDCES. Servei d'informació i dinamització juvenil ubicat als instituts de secundària 

(IES FREDERIC MOMPOU i IES GABRIELA MISTRAL), amb l’objectiu de facilitar 

informació d’interès per als i les joves del municipi. La funció del servei és fer de pont 
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entre l’oferta de serveis del territori, especialment l’Espai Jove La Capella, i el 

Departament de Joventut. 

Des del PIJ La Motxilla es proposen el temes que es desenvoluparan                                                                     

durant el curs i que són els que més preocupen als i les joves i als educadors i 

educadores: participació, associacionisme, cooperació, recursos socials, recerca de 

treball, municipi/ lleure i cultura, salut, ensenyament i formació, solidaritat, turisme.  

 Servei d'Assessoria Psicològica. Servei extern d’assessorament psicològic, 

d’orientació laboral i protocol de detecció de drogues, reforçant els serveis ja existents 

per donar suport als i les joves de la població que ho requereixen. 

 Subvencions a entitats. Atorgament de subvencions a entitats, associacions i grups 

d’iniciativa social infantils i juvenils del municipi, sense ànim de lucre, amb l’objectiu de 

millorar l’associacionisme entre la joventut i potenciar el vessant formatiu i educatiu del 

lleure. 

Entitats que han rebut subvencions: C.E. Flor de Neu, Agrupament Escola i Guia Roc 

d’Oró, Centre Diari Sant Josep, Casal Infantil i Juvenil El Quijote, Associació Juvenil de 

Amigos, Col·lectiu de Cultura Popular, Associació de Skate Board Cojinetes Rotos. 

 
 
Processos participatius per a joves: 

 Assemblea Jove. Projecte ciutadà de creació d’un nou espai de participació activa per 

a joves de 14 a 30 anys, amb la possibilitat d’intervenir en la cocreació de  les 

polítiques públiques de joventut, d’interlocució i representació juvenil, i també com a 

mecanisme de decisió i coresponsabilitat que enforteixi i eduqui en pràctiques més 

democràtiques. 

 Projecte Implica't Sant Josep. Contractació d’un servei d’intervenció social al carrer, 

per tal de fer una diagnosi de la situació i proposta d’intervenció directa sobre els joves 

en risc d’exclusió social als barris de Sant Josep i Can Ros. 

 Projecte Intergeneracional. Projecte transversal entre Participació, Serveis Socials, 

Educació, Joventut i Gent Gran en el que joves de 15 a 20 anys fan un curt amb gent 

de més de 60 anys, amb la participació del Barri de Sant Josep. 

     
També s’especifiquen les actuacions que no són pròpies i/o exclusives del Departament de 

Joventut,  concretament  el departament i/o institució que ha de portar a terme l’acció, ja sigui 

de manera conjunta o en exclusivitat. Moltes d’aquestes estaven previstes a l’anterior Pla Local 

de Joventut de Sant Vicenç dels Horts 2012-2016. 
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Aquesta avaluació s’ha realitzat de manera coordinada amb els diferents departaments i 

serveis de l’Ajuntament que treballen directament o indirectament per als i les joves. 
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EDUCACIÓ 

Actuació Descripció  Valoració 

Pla Educatiu d’Entorn Després del 9è curs d'implementació del PEE a Sant 

Vicenç dels Horts, tenim una xarxa forta i consolidada, 

amb forts llaços de cooperació i de treball.  

Aquest treball en xarxa requereix un lideratge continuat 

i compartit de l'administració local, dels Serveis 

Educatius i la Inspecció d'Ensenyament. 

Punts forts: Alt nivell de coneixença i confiança entre la 

majoria dels agents que intervenen; Metodologia de treball 

en xarxa molt consolidada; Aportació econòmica necessària 

per al sosteniment del PEE per part de l'Ajuntament; 

L'Educació com un dels eixos estratègics de les polítiques 

municipals. 

Punts febles: Algunes dificultats de coordinació entre tècnics 

municipals. Manca de temps per gestionar el volum de feina. 

Propostes de millora: De cara al curs 2016-2017 està previst 

continuar amb la "Xarxa de Prevenció de Conductes de Risc 

i Salut Mental", amb reunions amb tots els membres de la 

Xarxa on s'informa sobre el treball que s’està portant a terme 

per part d’alguns membres d’aquest, i reunions de casos 

amb els professionals que atenen directament els joves per 

establir un abordatge coordinat. 

Assessorament TET Dispositiu TET i Comissió TET. 

Edició díptic oferta formativa postobligatòria 

Edició Vídeos Oferta formativa de FP a Svh. 

Des del Curs 1999-2000 recollim dades en l’observatori TET. 

Acreditació, abandonament i derivacions. 

 

Però estaria bé sistematitzar millor amb una eina (base  de 

dades) el seguiment dels casos.  

L'Aventura del món laboral Organització conjunta amb Joventut i Empresa i 

ocupació de l’activitat “visites als serveis TET” 

 

Des d’Educació organitzem també les taules rodones 

per a FP 

 

Les valoracions dels centres els darrers anys apunten la 

necessitat de canvi d’aquestes activitats. 

Les inscripcions també s’han reduït molt. 

 

Necessitem fer una aposta seriosa en activitats adreçades a 

grups classe en matèria d’orientació acadèmica i 

professional. 

Com a exemple: Projecte PROVP (Projecte de Vida 
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Professional de Barcelona Activa). 

Plans de formació 

ocupacional 

La comissió TET, procura informar de tota la oferta 

municipal per mantenir a tots els agents socioeducatius 

informats 

 

Projecte Aprenents Projecte gestionat per la Regidoria d’Educació És necessari trobar una figura que pugui coordinar el 

projecte, cuidant el vincle entre centres-empreses. 

 

PQPI/PTT Gestió, sol·licitud de subvencions, justificació, 

organització cloenda i relacions amb DIBA i Gencat des 

d’Educació. 

Molt bona coordinació amb Dispositiu TET i professors per la 

derivació i seguiment, sobretot en període de preinscripcions.  

Aules d'estudi No són aules d’estudi, però dins del marc del PEE, des 

de fa 8 anys tenim 26 tallers d’estudi assistit repartits 

entre els centres de primària i secundària Tallers 

d’acompanyament.  

Cada taller atén a 8 alumnes.  

Els monitors contractats són de SVH. 

 

Ampliar projecte "Aula Dial" a 

joves de secundària, CF i 

universitaris 

 No s’ha plantejat abans l’ampliació a la secundària per part 

dels centres.  

Caldria veure la capacitat per assumir el volum d’alumnes a 

secundària per part de la ràdio.  
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CULTURA 

Actuació Descripció  Valoració 

Carnestoltes 
 
 

A banda de les activitats pròpies de la celebració, 
també es realitza un ball de Carnestoltes adreçat 
especialment als joves. 

Aquest ha esta el primer any que s’ha realitzat i ha tingut una 
gran acceptació. 
 

Estiu de Cultura 
 

Es realitzen diferents activitats: 
Cinema a la Fresca adreçat especialment als joves i 
adolescents. Aquest any hi ha la previsió de la 
realització de cinc passis 
Concerts de petit format durant tots els divendres i 
dissabtes dels mesos de juny i juliol, activitat adreçada 
a tot els públics, tot i que pensem que les concerts 
tributs dels divendres tindran una bona acollida entre el 
públic juvenil 

Fins ara només es feia una única projecció i tenia una gran 
acceptació. 
En funció de l’atractiu de l’oferta així ha estat l’assistència. 
 

Festes Majors (Hivern i Estiu) 
 

S’intenta arribar a tots els sectors de la nostra població, 
a banda de les activitats adreçades a tots els públics 
que tenen una gran acceptació entre els joves 
(correfocs, castellers, escuma, ). Tenim cada dia 
activitats adreçades especialment a aquest sector (Dj’s, 
concerts, balls...) 

 

 

 

 

ESPORTS 

Actuació Descripció  Valoració 

Actes puntuals (cursa 
popular, bicicletada, open 
natura...) 
 
 
 
 

Cursa popular de 10 kms que transcorre pels principals 
carrers del poble i pel riu. Es realitza a la tardor. 
La bicicletada es realitza a la primavera, amb un 
recorregut d’uns 12 kms. 
L’open natura es realitza el darrer cap de setmana de 
novembre i té 3 recorreguts depenent del nivell del 
ciclista. 

A la cursa hi participen molts joves, sobretot des de que vam 
començar a organitzar les curses escolars (ara fa 3 anys). 
Bicicletada popular hi ha poca assistència de joves. 
Open Natura venen joves a fer-lo, però no és apta per 
tothom (cal tenir un mínim de preparació física).  
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Esdeveniments de temporada 
(lligues regulars) 
 

Els esdeveniments de temporada fan referència a les 
lligues en les que participen les entitats esportives (lliga 
de bàsquet, de futbol, de futbol sala...). 

A les lligues participen més de 500 joves de SVH. 
 

Activitats al CEM 
 

Les activitats dirigides del CEM són les activitats que el 
CEM proposa per mantenir-se en forma; body pump, 
spinning, aquagym... 

Activitats dirigides tenim un alt percentatge de joves, donat 

que hi ha oferta per aquest col·lectiu específica. 

 

 

 

IMMIGRACIÓ 

Actuació Descripció  Valoració 

Benvinguda al municipi 
 

Entrevista amb els nous padrons per donar a conèixer 
equipaments i entitats  

Positiva 

Servei d'acollida per persones 
nouvingudes 

 Positiu: permet conèixer les necessitats e interessos del 
joves només arribar 

 

 

 

LA CAPELLA 

Actuació Descripció  Valoració 

Espai Jove La Capella Equipament que ofereix diversos serveis (cessió 

d’espais, tallers…) i assessoraments destinats a joves 

(ocupació, acadèmic, mobilitat internacional, 

psicològic…) 

La valoració és positiva, ja què l’ús i el reconeixement de 
l’espai per part dels i les joves ha anat augmentant. Tot i això 
considerem que l’espai i els seus recursos encara estan 
infrautilitzats. 

Punt d’Informació Juvenil Servei d’informació i assessorament juvenil sobre: 
ensenyament i formació, ocupació, lleure i cultura, 
turisme, participació, associacionisme i cooperació, 
salut o recursos socials. 

La valoració és positiva,  tot i que hi ha molta diferència en 
l’ús de les assessories, segons la temàtica. 
 

PIDCES (Programa Servei d’informació i dinamització juvenil instal·lat als El servei PIDCES s’ha anat consolidant dintre de la dinàmica 
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d’Informació i Dinamització 

als Centres d'Educació 

Secundària) i Antenes 

informatives 

instituts de secundària de forma setmanal durant l’hora 
d’esbarjo, per facilitar la informació i participació dels 
joves. 
 

educativa i ha inclòs el projecte antenes informatives - 
alumnes que fan de pont entre Joventut i la resta d’alumnes.- 
per informar al jovent d’una manera més propera i facilitar la 
participació. 

Minisaló de l’ensenyament Mostra de material del Saló de l’ensenyament de 
Barcelona i assessorament en ensenyament i formació 
personalitzat. 

La valoració és positiva perquè és un recurs d’orientació 
educativa que s’està consolidant en el territori. 

Viatgeteca Cicle de xerrades sobre turisme a partir de les 
vivències viscudes pels propis vicentins i vicentines. 

L’activitat s’ha mantingut durant aquest anys, tot i que encara 
s’ha d’arrelar en el territori. 

Generem Igualat Campanya de promoció de la igualtat i contra les 
violències de gènere. 

Cada cop més consolidada entre la població juvenil. 
 

Kefotskenovens Projecte d’oci nocturn alternatiu. La valoració és positiva, es una activitat nova que s’està 

donant a conèixer ara i s’ha observat un augment 

considerable en el nombre de participants. 

L'Aventura del món laboral En execució Es fa difusió i es participa en la dinàmica. 

Assessoria laboral juvenil (La 
Capella) 

Aturada amb impediments El servei funcionava, però hem patit canvis d’empresa, 
aturades en el servei i molts canvis de personal. Hi ha la 
necessitat d’establir un major vincle amb el Servei Local 
d’Ocupació. 

Projecte Aprenents En execució Acollim a joves en el projecte. 

Aules d'estudi En execució A l’inici vam donar cobertura a les aules d’estudi nocturna, 
però posteriorment es va creure més oportú realitzar-les a la 
biblioteca municipal. 

Cursos de monitor de lleure 
educatiu subvencionats 

En execució Cedim l’espai per a la realització del curs i en fem la difusió. 

Assessoria acadèmica En execució S’està consolidant en el territori, sobretot amb el minisaló de 
l’ensenyament. 

Compartir cotxe Activitat aturada. Fa anys es va crear una pàgina de Facebook per posar en 
contacte a joves que necessitessin compartir cotxe, però no 
s’ha dinamitzat i a dia d’avui està en desús.  

Programa de salut jove: 
Sense Límit 

Sense execució Des de La Capella no hem fet cap acció emmarcada en 
aquest programa, però informació i tallers puntuals sobre 
salut jove sí que s’han fet al PIJ i PIDCES.  



108 

 

Web de joventut Pendent d’execució Pendent d’execució d’una web general de joventut. 
Observació: S’ha fet parcialment des de la web de l’espai 
jove La Capella. 

PIDCES En execució Consolidat dintre de la dinàmica educativa del territori, a dos 
del 3 centre d’educació secundària. És una eina molt útil per 
contactar amb els joves. 

PIJ La Motxilla En execució És un servei arrelat al territori, però poc aprofitat. 

Agenda municipal juvenil Parcialment en execució La part de darrera de l’agenda municipal s’utilitza per a 
informar sobre activitats i serveis de l’espai jove La Capella.   

Kè fots En execució Primerament es fa fer amb un format de concerts de grup 
local a l’estiu i posteriorment s’ha reorientat a la dinamització 
de l’oci nocturn alternatiu per al joves, amb tres sessions al 
llarg de l’any. 

Espai Jove La Capella En execució S’ha consolidat l’espai entre els joves, tot i el canvi 
d’ubicació. I tot els objectius s’estan treballant. 

Exposició art jove Parcialment en execució Amb la nova ubicació s’ha aturat aquesta acció perquè 
l’espai no és adequat. 

Promoció de 
l'associacionisme 

En execució Participem de l’Expolleure per potenciar la participació a 
l’espai jove i per enfortir la xarxa amb les diferents entitats 
juvenils.  

Suport a l'associacionisme Parcialment en execució S’ha realitzat l’acompanyament per a la creació de diferents 
associacions i s’ha fet la cessió de l’espai. 

Serveis extraordinaris de 
català 

Parcialment en execució S’ha col·laborat amb el Consorci de Normalització Lingüística 
per crear un voluntariat per la llengua entre adolescents. 

Servei d'acollida per persones 
nouvingudes 

Parcialment en execució S’ha col·laborat amb el Consorci de Normalització Lingüística 
per crear un voluntariat per la llengua entre adolescents.  I 
s’ha fet una primera acollida i s’ha informat sobre el territori a 
persones nou vingudes des del PIJ. 

Impuls polítiques d'igualtat de 
gènere 

Parcialment en execució S’ha dissenyat la campanya Generem Igualtat conjuntament 
amb el departament d’Igualtat per promocionar la igualtat 
entre els joves.  
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OCUPACIÓ I FORMACIÓ 

Actuació Descripció  Valoració 

Conveni amb la fundació 
Agrosocial. 2147 mans 
 

Coordinat i gestionat juntament amb Joventut. 
Derivació i contractació de joves, accions formatives i 
de suport. 

Positiva, tot i que properament s’inclouran algunes propostes 
de millora. 
 

Alta a la borsa de treball, 
assessorament laboral. 
 

Atendre els joves que venen derivats des del PIJ en 
matèria de recerca activa de feina 
 

Positiva 
 

Aventura del món laboral 
 

Projecte que integra diferents serveis municipals. 
 

Positiva 
 

Joves per l’Ocupació 
 

Impulsat des del CCBLL, nosaltres únicament fem 
difusió per intentar captar joves i cedir espais quan el 
CCBLL ens ho requereix per fer sessió informatives, 
tutories individuals. 
 

S’hauria de replantejar. 
 

Cultura emprenedora Foment de l’emprenedoria a alumnes de primària i 

secundària. 

Molt positiva 

L'Aventura del món laboral Actualment, es continua realitzant Positiva 

Club de Feina Actualment, es continua realitzant Costa arribar als joves, tot i esforços del PIJ 

Plans de formació 
ocupacional 

Actualment, es continua realitzant  

Programes d'alfabetització 
digital 

Actualment, es continua realitzant No hi ha demanda per part dels joves. 

Servei Local d'Ocupació Actualment, es continua realitzant Costa arribar als joves, tot i esforços del PIJ 

Projecte Aprenents Actualment, es continua realitzant Positiva 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA 

Actuació Descripció  Valoració 

SAJ  Servei d’Acompanyament Juvenil en medi obert per a 
joves entre 12 i 25 anys. Dos professionals de 
l’educació social intervenen amb joves al medi obert i 
altres espais públics. L’objectiu és aconseguir que 
aquests joves es vinculin amb els diferents recursos 
existents, treballant alhora diferents aspectes que 
afavoreixen la inclusió social. 

Molt positiva 

Projecte 
Educomunicació 

Projecte de creació audiovisual per promoure els 
vincles entre la ciutadania i aquesta i l’entorn. Joves i 
persones grans crearan un curtmetratge sobre el barri 
de Sant Josep. Posteriorment portaran aquests 
producte a altres espais per treballar transversalment 
temes com la igualtat, la interculturalitat, els valors de 
ciutadania activa,... 

Encara és aviat per fer valoracions.  

Implica't per Sant Josep Xarxa comunitària que s’organitza en comissions de 
treball. Concretament, hi ha una comissió dedicada a 
temes de convivència en la que els joves és un dels 
col·lectius prioritaris. Els agents socials que participen 
són de diferents indrets: professionals, entitats, veïnat, 
càrrecs electes, ...Diferents mirades per aconseguir un 
treball en xarxa i en equip com a comunitat del barri de 
Sant Josep. 

Encara és aviat per fer valoracions. 

Servei de Mediació Servei de nova creació que ofereix eines alternatives 
per a la resolució de conflictes, per a la promoció de la 
cultura del diàleg i per al foment de la coresponsabilitat 
de la ciutadania. Pretén també vincular-se amb 
mesures alternatives de reparació del dany com a 
substitució de sancions econòmiques. El col·lectiu de 
joves pot beneficiar-se d’aquest servei. Alguns dels 
àmbits d’actuació poden ser els entorns escolar, les 
relacions familiars, entre d’altres. 

Encara és aviat per fer valoracions. 

Assemblea Jove L’Assemblea Jove pretén esdevenir un espai de Encara és aviat per fer valoracions. 
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participació mixt, que tindrà certa estabilitat però en el 
que es tractaran temàtiques concretes. Properament es 
configura aquesta Assemblea per portar endavant un 
procés de pressupostos participatius. 

 

 

SERVEIS SOCIALS 

Actuació Descripció  Valoració 

Comissions socials 
 
 
 

Assistència a reunions de coordinació amb els diferents 
serveis educatius del municipi per al seguiment de la 
seva situació social i activació dels recursos 
necessaris. 

Molt bona 
 
 
 

Reunions entitats lleure:  
Centro Amigos i CIJG el 
Quijote, (ampliaran a més) 

Reunions amb les entitats juvenils per seguiment 
social. 

Molt bona 
 

Seguiment social individual i / 
o familiar.  
 

Seguiment de les situacions individuals i / o familiars 
per fer un acompanyament social i tramitació dels 
recursos necessaris per millorar la seva situació. 

Molt bona 
 

Xarxa salut infanto-juvenil 
 

Coordinació amb els diferents serveis de salut i 

educatius per millorar el seguiment social i sanitari dels 

joves. 

Bona 

Ajudes a menors En execució Creixement constant del pressupost 

Intervencions serveis socials 
bàsics (SSB) 

Continu al llarg de tot l’any Increment del núm. de casos, ajuts..... 
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SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT 

Actuació Descripció  Valoració 

Projecte Formació de 
Formadors en DDHH. 
 

Pla integral de formador de mestres, monitors d’esplai, 
pares i mares, monitores de menjador i policia local 
sobre Drets Humans. 
 

 

Projecte RapVicenç en Valors 
 

Treball de valors a través de la cultura del Hip Hop i la 
música que se’n deriva, el rap. 
 

 

Projecte video-social solidari 
 

Formació en cultura audiovisual documental per al 
retrat de la problemàtica social local. 
 

 

Projecte estades solidàries 
 

Colònies internacionals en països on operen les ong’s 
vicentines. 
 

 

Projecte Voluntariat Implicació en el voluntariat social, cultural, 

mediambiental, comunitari i internacional. 
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3.4 CONCLUSIONS 

En aquest apartat valorem les conclusions extretes per part de tots i totes els agents que 

han participat en la diagnosi  (joves i tècnics) i de la diagnosi de la realitat del municipi 

(anàlisi de dades i enquestes), separat pels eixos d’actuació que s’inclouran en el Pla Local del 

municipi, i que estan emmarcats en el Pla Nacional de Joventut. Aquestes conclusions han de 

servir perquè des de la Regidoria de Joventut s’estableixin les prioritats d’acció d’acord 

amb les possibilitats i recursos disponibles per aquest nou Pla Local 2018-2021. 

EDUCACIÓ 

 Segons les dades del curs 2015-2016, l'ESO és el tipus d'ensenyament on hi ha més 

joves inscrits a Sant Vicenç dels Horts (71,48%). 

 Els/les joves de Sant Vicenç dels Horts opten per fer Batxillerat (20,54%) com a 

ensenyament no obligatori abans que el CFGM (4,81%) i el CFGS (3,17%). 

 Les noies aconsegueixen percentatges d'èxit escolar superiors als nois. 

 Segons els tècnics municipals, es detecten dificultats econòmiques entre els/les joves 

per continuar amb els estudis postobligatoris. 

 Els tècnics municipals creuen que cal apostar seriosament per activitats adreçades a 

grups a classe en matèria d'orientació acadèmica i professional. 

 A partir dels 18 anys, les persones joves sense documentació no poden continuar 

l'ensenyament reglat. 

 Els/les joves consideren que l'oferta d'educació obligatòria a Sant Vicenç és bona, però 

manquen cicles públics com el d'Administració. 

 Es valora bé l'existència de cursos gratuïts i semisubvencionats per a joves. 

 Els/les joves troben positiva la creació d'aules d'estudi. 

 Els/les joves creuen que hi ha poca oferta pública d'idiomes. 

 Les preocupacions més grans dels/les joves enquestats/des entre 13 i 20 anys són 

poder estudiar el que volen (59,3%) i la qualitat de l'educació (32,2%). Dels joves entre 

20 i 35 anys són la qualitat de l'educació (50%) i l'economia personal i l'habitatge 

(34,6% en ambdós casos). 

 La majoria dels/les joves enquestats/es entre 13 i 20 anys estudien per treballar d'allò 

que els agrada (64,2%) o per accedir a estudis posteriors (27,6%). Un 50,4% aspira a 
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aconseguir un Màster o un Grau Universitari i un 33,05% vol obtenir un Grau Superior. 

Tot i així, un 51,7% dels/les enquestats/es manifesta no tenir suficient informació sobre 

les opcions acadèmiques existents. 

 Entre els/les joves enquestats de 20 a 35 anys, un 34,6% estudia un Grau Universitari i 

el 30,8% un CFGS. 

 Un 51,3% dels joves es plantegen participar en algun programa de mobilitat 

internacional per completar la seva formació. Però un 50% dels enquestats de 20 a 35 

anys no hi ha participat ni s'ho planteja. 

 Més de la meitat dels/les joves entre 13 i 20 anys coneixen els recursos d'informació 

acadèmica del municipi, especialment el Servei d'orientació als instituts (70,2%), que 

és usat per un 60,5% dels/les enquestats/es. 

 Un altíssim percentatge al votant del 90% del total de joves enquestats/des afirmen 

tenir coneixement o estar formant-se en altres idiomes a més del català i el castellà. 

 Entre els joves de 13 a 20 anys, un 65,7% coneix l'oferta formativa del municipi en 

matèria d'idiomes, el 43,4% la troba cara i un 13,2% diu que no la pot pagar. Entre els 

més grans de 20 a 35 anys, un 69,2% coneix l'oferta, un 38,9% la considera cara i un 

11,1% afirma que no la pot pagar. 

 

Amb aquestes conclusions desprenem que, tenint en compte els recursos, necessitats i 

oportunitats de la Regidoria de Joventut, el nou Pla Local hauria d’incloure les següents 

línies, entre d'altres: 

 Reforçar l'oferta d'activitats d'orientació acadèmica i professional. 

 Augmentar la franja horària de les sales d'estudi de l'Espai Jove La Capella. 

 Oferir ajuts per facilitar l'escolaritat i els estudis postobligatoris a cost 

assequible per famílies desfavorides. 

 Continuar oferint ajuts econòmics perquè els/les joves puguin realitzar 

formacions no reglades (cursos monitor/director). 

 Ampliar i millorar la formació ocupacional. 

 Augmentar la visibilitat dels serveis municipals en matèria formativa i apropant-

la als i les joves. 

 Posar a la disposició dels/les joves recursos econòmicament accessibles per a 

facilitar que assoleixin una titulació acreditativa en idiomes. 
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 Realitzar xerrades i/o activitats en matèria d'orientació acadèmica i professional 

als grups de classe. 

 

TREBALL 

 Entre els joves, el grup que pateix més l'atur són els que tenen entre 25 i 29 anys. 

 La població juvenil al municipi registra una taxa d'atur més elevada que al conjunt de la 

comarca del Baix Llobregat. 

 Les dones solen entrar en el mercat de treball a edats més tardanes que els homes 

degut a que allarguen els seus estudis. 

 El sector dels serveis és el que registra un nombre d'aturats més elevat, però al mateix 

temps és el que ocupa més població.  

 El jovent sol patir més inestabilitat laboral, amb un 88,7% de contractacions temporals 

el 2013. 

 Es detecta la necessitat d'acompanyament al jovent en la introducció en el món laboral. 

 Els tècnics entrevistats consideren que manquen oportunitats laborals. 

 Els tècnics també manifesten la manca de motivació i implicació dels/de les joves en 

projectes com Joves per l'ocupació. 

 Els/les joves consideren que manca una borsa de treball específica per a joves 

(primeres ocupacions, jornades parcials). 

 Segons la percepció dels joves, molts hauran de marxar del municipi perquè no hi ha 

feina per tothom. 

 Es demana un nivell de formació molt alt en les contractacions i, alhora, no hi ha oferta 

pels professionals especialitzats. També creuen que es promou la contractació en 

treball temporal (saló de la infància, patis oberts...). 

 Dels joves enquestats/des entre 20 i 35 anys, un 36% treballa i un 28% estudia i 

treballa. Entre ells, un 62,5% va trigar menys d'un mes en trobar la primera feina des 

de l'acabament dels estudis i un altre 62,5% té un contracte indefinit.  

 Entre els/les joves enquestats/es entre 13 i 20 anys són poc coneguts els serveis i 

recursos oferts a nivell municipal per a la recerca de feina. Per exemple, un 35,8% 
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dels/les joves coneix el Punt d'Informació juvenil de l'Espai Jove La Capella i només un 

24,2% en coneix els serveis oferts.  

 En canvi, els/les joves de 20 a 35 anys coneixen majoritàriament els recursos 

municipals per a la recerca de feina, tot i que l'ús que en fan és minoritari (més d'un 

70% no n'ha utilitzat mai cap); ara bé, els qui els han utilitzat els valoren positivament.  

 Més del 85% de tots els joves enquestats/des es veu treballant d'allò que li agradaria 

en un futur i més d'un 55% fins i tot creu que podria arribar a muntar la seva pròpia 

empresa o treballar per compte propi. 

 Els canals utilitzats pels joves de 20 a 35 anys per a la recerca de feina són, en primer 

lloc, la presentació o lliurament de currículums (61,5%) i després el 53,8% els webs 

especialitzats i la família o coneguts (53,8%).  

 Un 60,5% dels/les joves enquestats/es de 13 a 20 anys es mostren disposats/es a 

marxar a l'estranger per motius laborals; amb l'edat la xifra disminueix i, entre el 

col·lectiu de 20 a 35 anys, només un 38,5% ho està, encara que gairebé la meitat creu 

que haurà de marxar.  Tot i això, només un 9,8% dels més joves i el 19,2% dels més 

grans coneix el servei d'informació sobre mobilitat internacional de l'Espai Jove La 

Capella. 

 Un 58,5% dels/es enquestats/des més joves creu que  el fet de ser home o dona no 

condicionarà la seva trajectòria professional. Entre els/les enquestats/des més grans, el 

percentatge baixa a un 48%. 

 

Amb aquestes conclusions desprenem que, tenint en compte els recursos, necessitats i 

oportunitats de la Regidoria de Joventut, el nou Pla Local hauria d’incloure les següents 

línies, entre d'altres: 

 Vincular l'assessorament laboral juvenil de l'Espai Jove amb el Servei local d'ocupació 

del Molí dels Frares. 

 Oferir una atenció més personalitzada en aspectes com l'orientació laboral. 

 Portar el Projecte Aprenent fora de l'ESO a les empreses. 

 Creació d'una borsa de petits treballs (cangurs, repàs, etc.). 

 Continuar prioritzant els llocs de treball a l’administració local a persones del propi 

municipi. 

 Recuperar la borsa d’ocupació juvenil a l’espai jove La Capella. 
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SALUT I AFECTIVITAT 

 Els tècnics consideren que manquen recursos de salut mental al municipi en 

comparació amb altres municipis. 

 Els tècnics municipals detecten molts joves amb indicadors de salut mental 

preocupants. 

 Els indicadors de consum de tòxics aconsellen un abordatge seriós de la situació.   

 Els/les joves estan preocupats per la contaminació ambiental a Sant Vicenç dels Horts 

degut a la cimentera i la crema de pneumàtics. 

 Els/les joves valoren positivament el servei d'infermeria als centres educatius, però 

creuen que manquen especialitats mèdiques al municipi. 

 Pel que fa al consum de drogues, els/les joves consideren que les polítiques de 

prevenció i sensibilització desenvolupades no són efectives. Tot i així, el consum de 

marihuana i haixix són moderats (un 40% dels joves entre 20 i 35 anys en consumeix 

diàriament, però un 40% afirma no consumir-ne mai). 

 En general, tots els/les joves es consideren ben informats/es sobre la major part de 

qüestions relatives a la salut i l'afectivitat, sent la salut psicoafectiva l'aspecte que 

registra percentatges més baixos.  

 El 61,2% dels/de les joves de 13 a 20 anys no coneix els recursos de salut del municipi, 

ni tan sols el CAP. El col·lectiu de 20 a 35 anys sí coneix majoritàriament el CAP 

(85,7%), però no massa la Tarda Jove.  

 Un 39,31% dels joves entre 13 i 20 anys i un 76,9% dels més grans consumeixen tabac 

a diari. Pel que fa a l'alcohol, un 28,2% dels enquestats de 13 a 20 anys en consumeix 

setmanalment i un 23,93% ho fa mensualment. Entre els més grans el consum 

setmanal arriba al 40%. Aquestes dades permeten associar-lo als moments d'oci 

nocturn.  

 Una amplíssima majoria del conjunt d'enquestats/des té molt clara la gravetat de 

conduir sota els efectes de l'alcohol i d'esnifar cocaïna (més del 80%), però no arriben 

a la meitat els que consideren molt greu tenir relacions sexuals sense protecció. 

Tampoc consideren massa greu fumar tabac ni beure alcohol. El que menys preocupa 

als/a les joves és portar una vida sedentària, tot i que l'aspecte és una mica més 

valorat pels joves més grans.  

 El 77,5% dels/les enquestats/des més joves diuen que mai s’han sentit controlats per la 

seva parella; els/les més grans ho afirmen en un 83,3%. 

 Un 33,6% dels/les joves entre 13 i 20 anys afirma tenir algun amic/amiga que ha patit 

una situació de violència masclista, percentatge que arriba al 61,5% pel grup entre 20 i 
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35 anys. Tot i així, un 62,7% i un 65,4%, respectivament,  no coneix el SIAD (Servei 

d'Informació i Atenció a les Dones). 

 

Amb aquestes conclusions desprenem que, tenint en compte els recursos, necessitats i 

oportunitats de la Regidoria de Joventut, el nou Pla Local hauria d’incloure les següents 

línies, entre d'altres: 

 Oferir material a les entitats de joves per dur a terme xerrades i dinàmiques sobre 

afectivitat, sexualitat, gènere, etc. 

 Treballar en prevenció de drogodependències i alhora generar un treball transversal i 

continu entre diferents departaments sobre aquest àmbit. 

 Recuperar l’assessorament sobre salut que existia a l’espai jove La Capella. 

 Treballar una proximitat més eficaç amb els joves a partir de 16 anys i en general amb 

tots els joves un cop han sortir dels centres educatius. 

 Realitzar un tastet dels diferents esports que es poden practicar al municipi per tal 

d’informar a tots els joves. 

 Continuar i promoure xerrades sobre salut dins i fora dels centres educatius; i amb les 

entitats del municipi. 

 

PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 Els tècnics municipals consideren que manca una cultura de la participació entre 

els/joves.  

 Caldria desenvolupar fórmules de participació adequades per als joves.  

 Segons els tècnics municipals, el col·lectiu jove no està gens treballat en matèria de 

drets humans, construcció de la pau i voluntariat. 

 Els/les joves valoren positivament projectes com l'Altaveu Ciutadà i l'Assemblea Jove. 

 Els/les joves troben positives les subvencions a entitats sense ànim de lucre. 

 L'aspecte que menys preocupa als/a les joves enquestats és la participació i/o 

mobilització (2,5%). 

 Entre les activitats que els/les joves afirmen realitzar amb menys freqüència estan 

participar en entitats i associacions i fer tasques de voluntariat o cooperació. 

 El 77,8% dels/de les joves enquestats de 13 a 19 anys no pertany a cap entitat o 

associació i un 41,88% no coneix cap entitat o associació del municipi. Entre els/les 



119 

 

enquestats de 20 a 35 anys el percentatge és menor:  un 65,4% no forma part de cap 

entitat.   

 Al voltant d'un 70% de tots els/les enquestats/des no s'ha adreçat mai a l'alcalde/ssa ni 

a cap regidor/a. 

 Més d'un 50% dels/de les joves pensa que consultes com aquesta no tenen utilitat 

perquè no es farà cas a les respostes. A més, el 58% dels/de les enquestats joves i un 

77% dels/de les grans creu que els joves no tenen possibilitat de participar en les 

decisions que els afecten. 

 Més d'una quarta part dels/de les joves enquestats/des afirma estar interessat en 

programes de voluntariat internacional.   

 

Amb aquestes conclusions desprenem que, tenint en compte els recursos, necessitats i 

oportunitats de la Regidoria de Joventut, el nou Pla Local hauria d’incloure les següents 

línies, entre d'altres: 

 Crear eines per a facilitar la participació i coresponsabilitat democràtica dels joves.  

 Creació d'un servei d'assessorament econòmic per a entitats de joves. 

 Afavorir les possibilitats d'associacionisme entre els/les joves. 

 

CULTURA I OCI 

 Els tècnics municipals pensen que manquen espais per a la realització de grans 

esdeveniments com concerts, etc. i també un oferta cultural estable. 

 Segons els tècnics municipals, manquen recursos de lleure diversificats i adaptats a 

diferents edats per allunyar els/les joves del carrer. 

 Es valora positivament la Festa Major i altres activitats i esdeveniments organitzats al 

municipi. 

 Els/les joves que han participat als grups de discussió consideren que manquen llocs 

de trobada i entreteniment (boleres, cinemes, sales musicals...) i d'oci nocturn per a 

joves al municipi. 

 En canvi, un 68,4% dels/les joves enquestats/des entre 13 i 20 anys valora 

positivament l'oferta d'activitats d'oci al municipi, especialment l'oferta esportiva 

(58,5%). Els la troben insuficient creuen que manquen discoteques (34,7%), i oferta 

cultural i musical (28%).  
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 Entre els/les enquestats/des de 20 a 35 anys només un 34,6% pensa que l'oferta 

d'activitats és bona. Creuen que manca oferta cultural i musical, discoteques i activitats 

socials i populars. 

 L'Espai Jove La Capella es molt ben valorat, però els seu serveis estan infrautilitzats, 

especialment entre els/les joves entre 20 i 30 anys. 

 Només el 32% dels/de les enquestats/es entre 13 i 20 anys i 48% dels/de les 

enquestats  més grans coneixen l'oferta de serveis de l'Espai Jove La Capella. 

 Es detecta que els/les joves desconeixen molts dels serveis i recursos al seu abast. 

 En general, els/les joves pensen que hi ha poca oferta esportiva i cultural a Sant Vicenç 

dels Horts. 

 Alguns joves manifesten la necessitat d'augmentar els horaris de la biblioteca, 

especialment als matins per facilitar-ne l'accés als/a les estudiants de tarda. 

 Alguns tècnics municipals assenyalen que les noies adolescents solen abandonar 

l'esport.  

 Pel que fa al temps lliure dels/les enquestats/es, de dilluns a divendres al voltant d'un 

50% disposen d'entre 1 i 3 hores al dia, mentre que el cap de setmana la majoria té 

més de 9 hores lliures (un 43% entre els/les joves de 13 a 20 anys i un 52% entre 

els/les joves de 20 a 35 anys). Es desprèn doncs que el cap de setmana és el moment 

de gaudir de les activitats d'oci pels joves del municipi.  

 Les activitats preferides dels joves són practicar algun esport o anar al gimnàs, quedar 

amb els amics/amigues, veure sèries i/o pel·lícules i, en menor mesura, jugar amb 

videojocs, escoltar o fer música i anar al cinema, amb petites diferències en l'ordre de 

preferència segons l'edat dels/de les enquestades.  

 Pel que fa a les activitats que realitzen amb més freqüència, aquestes són escoltar 

música, connectar-se a Internet, veure la TV, estar amb els amics/amigues, practicar 

esports i passejar; els/les joves més grans inclouen també les tasques domèstiques. 

Participar en entitats i associacions és l'activitat menys freqüent.  

 Pel que fa a la despesa setmanal, un 49,6% dels/de les joves de 13 a 20 anys gasten 

menys de 10 euros. Entre els/les joves de 20 a 35 anys, hi ha una majoria que afirma 

tenir un pressupost d'entre 20 i 50 euros setmanals (40%), però  també hi ha un segon 

grup amb molt poca diferència que gasta menys de 10 euros (36%). 

 Un 24% dels/les joves afirma haver començat a sortir de nit als 15 anys. 

 Els equipaments municipals més utilitzats pels joves són la Piscina Montserrat Canals, 

la Piscina d'estiu "La Blava", el Poliesportiu municipal Sant Josep i la Biblioteca 

municipal Les Voltes. Aquest últim es troba al quart lloc entre els/les joves de 13 a 20 

anys, però ocupa el segon lloc entre els/les de 20 a 35.  
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 Un 74,3% dels/de les més joves dels enquestats/des i un 88,5% dels/de les més grans 

afirma que practica activitats artístiques i/o esportives, entre les quals destaquen el 

futbol, el basquet i la dansa, al grup de 13 a 20 anys, i les arts plàstiques, la música i la 

dansa, al col·lectiu de 20 a 35 anys. Sembla doncs que els més joves practiquen més 

activitats esportives i els més grans s'inclinen més per les culturals.  

 La major part practica aquestes activitats per lliure. 

 

Amb aquestes conclusions desprenem que, tenint en compte els recursos, necessitats i 

oportunitats de la Regidoria de Joventut, el nou Pla Local hauria d’incloure les següents 

línies, entre d'altres: 

 Habilitar un espai per a la realització d'esdeveniments i activitats culturals.  

 Realitzar una programació estable de propostes culturals. 

 Crear un carnet esportiu jove. 

 Elaborar un pla d'esport femení per adolescents. 

 Cercar alternatives per al temps lliure per joves entre 12 i 18 anys (diferents a les 

esportives i a preus assequibles), també a l'estiu.  

 Crear una sala de concerts insonoritzada amb una oferta musical local. 

 Els/les joves proposen dotar el nou equipament de l'Espai Jove d'una sala d'oci 

polivalent (amb jocs, billar, etc.) i demanen que s'organitzin concursos, cursos 

d'idiomes, repàs... 

 Ampliar els horaris de la biblioteca. 

 Realitzar mini torneigs/tastet d’esports més habitualment. 

 

HABITATGE 

 A Sant Vicenç dels Horts es construeixen menys habitatges que a la resta de la 

comarca, segons dades del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

 Els/les joves consideren que la borsa d'habitatge està molt aturada. 

 Hi ha poca oferta de pisos de protecció oficial. 

 El jovent té més dificultat per accedir a un habitatge per les condicions d'inestabilitat 

laboral. 

 El 64,8% dels/les joves enquestats/des entre 13 i 20 anys prefereixen la compra 

d'habitatge i el 31,1% el lloguer. 
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 Entre els/les joves enquestats/des de 20 a 35 anys, un 69,2% viu a la llar familiar. Un 

44% confessa que voldria viure en un pis de compra, però només un 12% creu que hi 

viurà; el 76% creu que viurà en un pis de lloguer. 

 El 71,9% dels/les enquestats/des més joves manifesta el seu desig de continuar vivint a 

Sant Vicenç dels Horts, sobretot per motius d'arrelament familiar. En canvi, entre els 

més grans hi ha un 50% als quals els agradaria viure en un futur en un lloc diferent; 

aquests creuen que fora tindrien més oportunitats. 

 

Amb aquestes conclusions desprenem que, tenint en compte els recursos, necessitats i 

oportunitats de la Regidoria de Joventut, el nou Pla Local hauria d’incloure les següents 

línies, entre d'altres: 

 Creació d'una borsa d'habitatge jove. 

 Facilitar l'accessibilitat dels/les joves als recursos d'habitatge. 

 

MOBILITAT 

 Els instituts estan a la part alta del poble i manca transport públic per anar-hi fora dels 

horaris escolars. 

 Els autobusos tenen horaris limitats durant els caps de setmana. 

 Els/les enquestats/des més joves es desplacen majoritàriament a peu pel municipi (un 

42,2%), seguit d'un 31,9% que ho fa en cotxe i un 16,4% en autobús. Entre els 

enquestats/des més grans, la tendència es capgira i un 42,3% afirma utilitzar el cotxe 

per moure's pel municipi i un 23,1% ho fa a peu.  

 Més del 70% dels/de les joves se sent segur quan es desplaça per la ciutat, tot i que la 

resta creu que hi ha zones perilloses. 

 La percepció general entre els/les joves enquestats/des és que el municipi està ben 

comunicat amb la resta de la comarca i amb Barcelona de dia, però no de nit, 

especialment pel que fa a la resta del Baix Llobregat. 

 Els desplaçaments fora de la ciutat es produeixen, en primer lloc, per realitzar activitats 

d'oci, seguit de per estudis o activitats formatives. Hi ha algun jove que també esmenta 

les compres i algunes visites mèdiques. 

 

Amb aquestes conclusions desprenem que, tenint en compte els recursos, necessitats i 

oportunitats de la Regidoria de Joventut, el nou Pla Local hauria d’incloure les següents 

línies, entre d'altres: 

 Millorar la comunicació nocturna d’autobusos i ferrocarrils. 
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 Fomentar l'educació per la mobilitat segura i el civisme. 

 

INFORMACIÓ  

 Els/les joves afirmen que manca publicitat i difusió de projectes i activitats. 

 Els mitjans que els joves utilitzen per assabentar-se de les activitats que es fan al 

municipi són diferents segons les edats dels/de les enquestats/des: els/les joves de 13 

a 20 anys s'informen a través dels amics/amigues (75,7% i fan molt poc ús dels webs 

de l'ajuntament (3,6%) i del FB i web de La Capella (6,3%). 

 En canvi, entre els/les enquestats de 20 a 35 anys, els canals emprats són, en primer 

lloc, les xarxes socials (76,9%), seguit dels amics/amigues (69,2%). A més, el FB i web 

de La Capella són molt més utilitzats que en el cas anterior (34,6%). 

 Es valoren positivament els serveis d'informació juvenil de l'Espai Jove La Capella i 

Punt d'informació als instituts. 

 Algun tècnic entrevistat ha assenyalat que no hi ha un traspàs d’informació concret i 

continu entre departaments de l’administració. 

 

Amb aquestes conclusions desprenem que, tenint en compte els recursos, necessitats i 

oportunitats de la Regidoria de Joventut, el nou Pla Local hauria d’incloure les següents 

línies, entre d'altres: 

 Millorar la difusió de projectes a les xarxes socials. 

 Treballar transversalment, amb un traspàs d’informació entre departaments com 

immigració, promoció econòmica, salut, ocupació, igualtat i joventut. 

 Crear una web de joventut. 

 Oferir una agenda municipal juvenil. 
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4. DISSENY DEL PLA 

4.1 MISSIÓ I OBJECTIUS 

La missió del servei de joventut és: 

Garantir l’accés universal i normalitzat dels i les joves de Sant Vicenç dels Horts als 

recursos, serveis i programes que els facilitin l’acompliment de les seves necessitats i 

inquietuds, de manera que puguin triar lliurement i en igualtat de condicions en el seu 

desenvolupament integral coma persona, el procés d’emancipació, la seva plena 

ciutadania, i en definitiva, en el seu projecte de vida individual i col·lectiu. 

Quan parlem de la missió del Pla Local fem referència a la finalitat última d’aquest document 

estratègic per a la ciutat. La missió inspira, per tant, el conjunt d’objectius i també les 

actuacions que es duran a terme.  

L’objectiu principal del Pla Local de Joventut de Sant Vicenç dels Horts 2018-2021 és el 

d’establir les línies d’actuació de la política municipal de joventut en el període que va des de la 

seva aprovació fins l’any 2021, assegurant el desenvolupament de programes i serveis 

adreçats als i les joves des de tots els àmbits de gestió municipal. D’aquesta manera, caldrà 

dotar al Departament de Joventut dels Recursos necessaris en els propers anys. 

A partir d’aquesta missió, podem establir una sèrie d’objectius estratègics, generals i 

específics que guien l’actuació global del Pla a partir de la seva divisió en àmbits temàtics. 

Aquests objectius estan enllaçats i són coherents, així mateix, amb els reptes del Pla Nacional.   
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OBJECTIUS 
ESTRATÉGICS 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Garantir les 

condicions 

necessàries 

perquè tots els/les 

joves de Sant 

Vicenç puguin 

assolir els nivells 

bàsics 

d’autonomia, pel 

que fa, 

principalment, a la 

formació, 

l’ocupació, la salut 

i l’habitatge.  

Eix: Educació  
Apoderar, orientar i 
acompanyar la persona 
jove en el seu procés 
educatiu per tal d’afavorir 
la realització del seu 
projecte de vida. 
 

Millorar la informació i suport que reben els i les joves a l’hora de triar entre les diferents opcions 

d’estudis que se’ls plantegen en finalitzar cadascuna de les seves etapes formatives. 

Prestigiar entre els i les joves la formació com a element necessari i facilitador de la posterior 

integració en el món sociolaboral. 

Oferir un espai d’estudi al jovent del municipi en èpoques d’exàmens. 

Oferir un espai d'assessorament i atenció personalitzada per facilitar l'emancipació i el pas a la vida 

adulta. 

Reforçar el procés educatiu formal dels/de les joves en risc d'exclusió. 

Equiparar la oferta educativa no formal amb continguts adequats a les necessitat laborals actuals i del 

propi jovent. 

Garantir l’existència d’un ampli ventall d’activitats formatives en diferents àmbits (medi ambient, salut, 

gènere, igualtat, etc.) 

Oferir formació en el lleure com a eina important per treballar valors i habilitats socials.  

Educar en valors com la democràcia i la participació a través de la pròpia experiència. 

Treballar transversalment entre els diferents departaments de l’administració i altres agents que 

intervenen en matèria d’educació. 

Eix: Treball 
Millorar l’ocupabilitat de 
les persones joves per tal 
d’augmentar les seves 
oportunitats d’accés al 
treball i la realització del 
propi projecte 
professional. 

Establir mecanismes de suport, coordinació i transversalitat necessaris per augmentar l’eficàcia de 

les actuacions dels agents per a la promoció de l’ocupació i la transició escola-treball. 

Oferir les eines necessàries per facilitar la orientació i inserció laboral de les persones joves. 

Oferir formació en recerca de feina, emprenedoria i autoocupació. 

Mantenir una xarxa entre els diferents professionals per informar, assessorar i acompanyar als/a les 

joves en el procés de recerca de feina. 

Mantenir una interrelació amb les empreses del territori per tal de conèixer quins són els perfils més 

demandats i traslladar-los al jovent en cerca de feina. 

Facilitar la informació i l’accés necessari dels i les joves als serveis i programes en matèria de 

formació i ocupació. 

Treballar transversalment amb altres departaments per tal d'ajudar els/les joves emprenedors. 

Eix: Mobilitat 
Garantir l'accés a la 

Reforçar l’assessorament i l’orientació en mobilitat internacional.   

Millorar la mobilitat dels/de les joves de Sant Vicenç en igualtat d'oportunitats, reduint el risc 
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mobilitat dels/de les joves 
en igualtat de condicions 
atenent a les seves 
necessitats específiques. 

d'exclusió per barris. 

Oferir modalitats de transport alternatives al cotxe. 

Incrementar les connexions diürnes i nocturnes del municipi amb Barcelona i amb la resta de la 

comarca. 

Promoure un model de ciutat sostenible. 

Incrementar l'ús del transport públic entre els/les joves.  

Adaptar el servei de transport públic a les necessitats dels/de les joves. 

Eix: Habitatge 
Facilitar el procés 
d’emancipació domiciliària 
apropant la informació per 
a l’accés a l’habitatge de 
les persones joves. 

Oferir informació i orientació a les persones joves que es troben en situació de cerca d'habitatge de 

lloguer o compra. 

Treballar de manera transversal amb els departaments de l’administració i agents externs per facilitar 

l’accés a l’habitatge dels i les joves. 

Ampliar recursos que facilitin l’accés a l’habitatge entre els i les joves del municipi. 

Generar noves alternatives d'habitatge de lloguer compartit, social o alternatiu. 

Informar, assessorar i acompanyar en l’accés a l’habitatge i la tramitació d’ajuts de lloguer entre els i 

les joves (borsa d’habitatge, pisos de protecció oficial, assegurança). 

Eix: Salut i afectivitat 
Oferir eines als i les joves 
per incrementar el seu 
benestar emocional i 
social acompanyant-los 
en la vivència de la seva 
condició juvenil. 

Implementar accions adreçades a incrementar els hàbits saludables entre la població juvenil. 

Mantenir i ampliar el treball transversal amb departaments municipals i altres agents en temes de 

salut. 

Apropar als i les joves els recursos de salut que existeixen al municipi. 

Disminuir les conductes de risc entre els i les joves. 

Iniciar un treball proper amb diferents agents per tal d’oferir programes de foment d’hàbits saludables 

específics per a joves. 

Mantenir les accions que es desenvolupen en temes de salut a l'Espai Jove, prioritzant les 

informacions sobre salut mental, drogues, educació emocional i trastorns de l'alimentació. 

Mantenir les accions de salut que s'ofereixen des del servei educatiu de salut municipal i des del 

CAP, especialment la tasca de l'infermera als centres educatius. 

Garantir l’accés dels i les joves a informació concreta i precisa sobre hàbits de vida saludables i sobre 

els riscos que impliquen determinades conductes addictives o comportaments. 

Oferir assessorament en aquells àmbits de la salut que provoquin dubtes o problemàtiques als i les 

joves, amb una especial atenció a la sexualitat i afectivitat. 
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Eix: Informació i 
comunicació 
Informar i mantenir una 
comunicació eficaç i 
eficient amb els i les joves 
mitjançant diversos 
canals. 
 

Millorar la comunicació amb i entre els joves. 

Apropar una informació rigorosa i de qualitat mitjançant diferents mitjans (webs, xarxes socials, 

butlletins, cartells, ràdio). 

Adaptar la forma de comunicar a la realitat juvenil canviant. 

Crear sinèrgies entre joves, entitats i el servei de joventut que fomentin la informació i la participació. 

Vetllar per l'ús correcte de les xarxes socials. 

Optimitzar i ampliar el conjunt d’àmbits informatius amb un increment de recursos i amb la 

implantació d’un sistema de serveis especialitzats. 

Desenvolupar eines comunicatives estables i diverses per a difondre informació de tot tipus i per a 

donar visibilitat al conjunt del servei de Joventut. 

Facilitar l’accés als recursos informatius mitjançant la descentralització i la dinamització als centres 

d’ensenyament secundari i a qualsevol altre equipament de ciutat que esdevingui espai de trobada 

juvenil. 

Adaptar i ampliar l’oferta informativa, per tal d’adequar-se a les necessitat juvenils d’avui en dia, i 

esdevenir servei de referència en aquest àmbit. 

Educar en la 
participació i 
fomentar 
l’associacionisme 
per tal que els/les 
joves esdevinguin 
ciutadans/es 
actius, crítics i de 
ple dret. 

Eix: Participació i 
cohesió social 
Acompanyar els i les 
joves en els processos 
d’inserció activa a la 
societat. 

Possibilitar i afavorir la participació dels i les joves en tots els àmbits que els hi afecten. 

Educar en valors com la democràcia i la participació a tots els/les joves del municipi, especialment 

dels centres educatius i vinculats a les entitats i grups juvenils.  

Vetllar per la transversalitat i la incidència de la participació dels i les joves en l’acció municipal. 

Establir metodologies participatives de funcionament que atenguin la diversitat de temàtiques i 

interessos dels i les joves. 

Garantir la presència de representació juvenil en els espais de participació promoguts per 

l’ajuntament. 

Oferir suport a les entitats i grups juvenils mitjançant formacions, assessories, cessions d’espais i 

acompanyament en el desenvolupament de les activitats. 

Oferir material a les entitats de joves per dur a terme xerrades i dinàmiques sobre afectivitats, 

sexualitat, gènere, etc. 

Apropar l’administració als i les joves. 

Millorar el treball en xarxa entre els diferents agents vinculats al treball de la cohesió social. 

Definir un model de participació  motivador, útil i constructiu. 
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Afavorir la creació de xarxes i grups no formals de joves per a la defensa d’interessos comuns i 

l’organització de projectes conjunts. 

Treballar per aconseguir  una convivència positiva i cívica en l’espai públic. 

Generar activitats de participació intergeneracional. 

Presentar la diversitat com a element identificador de la condició juvenil i enriquidor del bagatge 

cultural de les persones joves, a títol individual i col·lectiu. 

Prevenir comportaments o hàbits de discriminació per raons de gènere, origen, cultura, orientació 

sexual, ètnia o diversitat funcional. 

Assegurar la igualtat de gènere entre les persones joves i superar tots els rols i conductes 

discriminatòries i sexistes. 

Prevenir el risc d’exclusió social de les persones joves. 

Atendre situacions de vulnerabilitat i exclusió social. 

Sensibilitzar i implicar als i les joves envers el respecte del medi ambient. 

Afavorir la inserció social i el sentiment de pertinença al territori dels/de les joves nouvinguts/des. 

Afavorir un 
desenvolupament 
de la vida juvenil 
plena, oferint 
activitats culturals 
de qualitat i creant 
espais perquè els i 
les joves puguin 
expressar les 
seves creacions i 
fer propostes. 

Eix: Cultura, oci i lleure 
Garantir l’accés a un oci i 
cultura de qualitat per tots 
i totes les persones joves. 

Treballar en l’ampliació i millora de les activitats d’oci i cultura donant prioritat a les demandes dels i 

les joves. 

Afavorir la pràctica de l’esport com a millora per la salut de les persones. 

Treballar per la difusió d’una cultura de qualitat. 

Afavorir la participació juvenil en diferents espais de l’àmbit de la cultura, l’oci i l’esport. 

Incentivar el treball i espais per als joves creadors locals en totes les vessants artístiques. 

Oferir espais d’oci alternatius de qualitat. 

Apropar la cultura de qualitat i educar a través de les arts escèniques. 

Garantir l’existència d’una oferta d’activitats d’oci suficient per atendre potencialment la diversitat de 

perfils juvenils existents al municipi. 

Generar espais de trobada de caire lúdic pels i les joves de la ciutat. 

Generar una oferta estable de música que reculli la diversitat estilística dels i les joves, com a 

element lúdic que complementi l’oferta d’oci de la ciutat, a més de pels seus valors estrictament 

culturals. 

Donar suport a les iniciatives dels i les joves músics en l’àmbit local. 

Presentar una oferta de formació i difusió musical moderna i de qualitat. 
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Presentar la creativitat com a valor en sí mateixa. 

Incentivar produccions artístiques de joves o creadors/es. 

Proposar dinàmiques d’autopromoció dels i les creadores joves facilitant eines de difusió i 

comunicació, alhora que es fa present la seva dinàmica creativa al conjunt de la ciutat. 

Garantir una oferta plural i de qualitat per als infants i joves. 

Donar suport i promocionar les iniciatives de les entitats dedicades al lleure educatiu 

Coordinar accions conjuntes de les entitats del lleure educatiu a la ciutat. 
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4.2 EIXOS D’ACTUACIÓ I ACCIONS 

Les actuacions del Pla Local de Joventut de Sant Vicenç dels Horts 2018-2021 s’articulen al 

voltant de set eixos temàtics que es troben en consonància amb els set reptes que planteja el 

PNJCat 2010-2020. Els diferents eixos permeten estructurar i delimitar el pla:  

 Eix 1. Educació.  

 Eix 2. Treball.  

 Eix 3. Mobilitat. 

 Eix 4. Habitatge. 

 Eix 5. Salut i afectivitat. 

 Eix 6. Informació i comunicació.  

 Eix 7. Participació i cohesió social. 

 Eix 8. Cultura, oci i lleure. 

 

Aquests eixos s’encabeixen dins de tres línies d’actuació: 

1. Línia d’actuació d’Emancipació. Inclou totes aquelles accions que, d'una manera o altra, 

contribueixen a assolir l'objectiu de garantir les condicions necessàries perquè tots els 

joves de Sant Vicenç dels Horts puguin assolir els nivells bàsics d'autonomia, en l'àmbit 

d’Educació, Treball, Mobilitat, Habitatge, Salut i afectivitat, Informació i comunicació. 

2. Línia d’actuació de Participació dels joves al municipi. Inclou les accions i serveis que 

busquen educar en la Participació i cohesió social i fomentar l'associacionisme a tots els i 

les joves del municipi perquè esdevinguin ciutadans actius, crítics i de ple dret.  

3. Línia d’actuació de Dinamització i Oci. Inclou les accions en l’àmbit de la Cultura, oci i 

lleure, que han de format part també d'una política juvenil afirmativa que aposti per un 

desenvolupament de vida juvenil plena. 

Les accions que proposem s’han establert arrel del consens i debat a la participació dels 

diferents grups de discussió, les dades extretes de les enquestes a tots els i les joves, de les 

reunions amb els equips tècnics dels diferents departaments de l’ajuntament i de l’equip de 

joventut. 

A continuació es mostren les fitxes que recullen cadascuna de les accions, que inclouen els 

següents apartats:  

 

 

Eix temàtic 

Nom de l’acció, programa o actuació 

Descripció 

Objectius operatius 

Persones destinatàries 

Agents implicats 

Indicadors d'actuació 
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Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Assessoria acadèmica 

Descripció: 

 

Servei que ofereix informació i assessorament personalitzat sobre 

les diferents trajectòries formatives.  

 

Objectius operatius:  Informar, assessorar i acompanyar als i les joves en la tria del 

seu itinerari acadèmic i altres qüestions relacionades amb 

l'educació formal i no formal.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys.    

 

Agents implicats: Joventut 

Educació 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'usuaris/usuàries, per sexe, edat, procedència i 

estudis. 

 nombre de consultes per tipologia. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Tècniques d'estudi 

Descripció: 

 

Xerrada-taller sobre les diferents tècniques d'estudi, per ajudar 

els/les joves a obtenir el major profit del seu temps d'estudi i a 

assolir l'èxit educatiu.   

 

Objectius operatius:  Donar eines i recursos als/les joves. 

 Garantir l'èxit educatiu dels/de les joves.   

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 18 anys.    

 

Agents implicats: Educació 

Joventut 

Centres de secundària 
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Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de xerrades realitzades. 

 nombre d'alumnes assistents per curs. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració per part dels/de les joves (qüestionari de 

satisfacció) . 

 valoració del professorat i dels agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Espai de suport a l'estudi 

Descripció: 

 

Servei de suport educatiu per treballar necessitats educatives dels/ 

de les joves,oferint-los un espai amb monitor/a que els fa un suport 

acadèmic.  

 

Objectius operatius:  Donar eines i recursos als/les joves. 

 Garantir l'èxit educatiu dels/de les joves.   

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 12 a 16 anys.    

 

Agents implicats: Educació 

Joventut 

Centres de secundària 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves que participen al recurs, per sexe i edat.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració per part dels/de les joves (qüestionari de 

satisfacció) . 

 valoració dels agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 
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Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Xerrades d'orientació als centres de secundària 

Descripció: 

 

Xerrades d'orientació acadèmica i professional per a alumnes de 4rt 

d'ESO i 2n de Batxillerat, per assessorar-los sobre les diferents 

sortides professionals i els itineraris educatius.   

 

Objectius operatius:  Informar i assessorar els/les joves en la tria del seu itinerari 

acadèmic. 

 Apropar els recursos acadèmics als/les joves.    

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 18 anys.    

 

Agents implicats: Educació 

Joventut 

Centres de secundària 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de xerrades realitzades. 

 nombre d'alumnes assistents per curs.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració per part dels/de les joves (qüestionari de 

satisfacció) . 

 valoració del professorat i dels agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Fòrum Treballs de recerca 

Descripció: 

 

Presentació de la selecció dels millors treballs de recerca de tots els 

centres educatius de la ciutat, mitjançant una exposició pública. 

 

Objectius operatius:  Posar en valor l'excel·lència acadèmica dels/ de les joves.  

 Incentivar l'esforç i el treball dels/de les joves. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 18 anys.    

 

Agents implicats: Educació 

Joventut 

Centres de secundària 
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Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves que participen, per sexe i edat. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració per part dels/de les joves i dels agents implicats.  

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Mart XXI 

Descripció: 

 

Campus a la Universitat Politècnica de Catalunya per a joves de 

segon cicle de secundària dels centres educatius,  per millorar i 

motivar-los en els seus estudis i, alhora posar en relleu el paper de 

la ciència i la tecnologia a la nostra societat. 

 

Objectius operatius:  Motivar els/les joves a no abandonar els estudis de forma 

prematura. 

 Posar en valor el paper del coneixement, l'estudi i l'esforç.   

 Donar a conèixer la universitat.  

 Ajudar en l'orientació acadèmica i professional dels/de les joves. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 16 anys.    

 

Agents implicats: Educació 

Joventut 

Centres de secundària 

UPC 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de centres participants 

 nombre d'alumnes, per sexe. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració per part dels/de les joves i dels agents implicats.  

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 
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Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Curs de monitor de lleure educatiu subvencionat 

Descripció: 

 

Realització d'un curs subvencionat de monitor de temps lliure per 

any, que permet obtenir la titulació oficial de monitor de lleure.  

 

Objectius operatius:  Oferir formació en l'àmbit del lleure educatiu als/a les joves.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves del municipi que volen treballar o es dediquen voluntàriament 

a  l'àmbit del lleure.   

 

Agents implicats: Joventut  

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves inscrits/es. 

 nombre de places. 

 percentatge d'incidència de participació. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Programa d’ajuts, beques i suport a estudiants 

Descripció: 

 

Programa d’ajuts, beques i suport a estudiants per facilitar la 

continuïtat de la seva acció formativa.  

 

Objectius operatius:  Facilitar recursos a joves estudiants de la ciutat. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 30 anys.    

 

Agents implicats: Joventut 

Educació 

Promoció econòmica 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'usuaris/usuàries, per sexe, edat, procedència i 

estudis. 

 nombre d’accions per tipologia. 

 

Indicadors qualitatius:  
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 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Informació i comunicació 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Guia d'estudis 

Descripció: 

 

Guia i recull digital dels diferents ensenyaments i recursos en 

matèria d'ensenyament.   

 

Objectius operatius:  Oferir un recurs actualitzat dels ensenyaments i recursos. 

 Apropar la informació als/a les joves del municipi. .    

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 18 anys.    

 

Agents implicats: Educació 

Joventut 

Centres de secundària 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de xerrades realitzades. 

 nombre d'alumnes assistents per curs.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració per part dels/de les joves (qüestionari de 

satisfacció) . 

 valoració del professorat i dels agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / DINAMITZACIÓ I OCI  

Eix: Educació, Cultura, oci i lleure 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Aules d'estudi 

Descripció: 

 

Espai d'estudi i consulta nocturn en èpoques d'exàmens, per cobrir 

les mancances dels/de les joves que no disposen a casa de les 

condicions òptimes per a la preparació d'exàmens. 

 

Objectius operatius:  Oferir un espai d'estudi als/ a les joves en èpoques d'exàmens. 

 Ampliar l'horari del servei d'aules d'estudi normalitzades.  
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Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys.  

 

Agents implicats: Joventut  

Educació 

Cultura  

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de dies d'obertura. 

 nombre de joves assistents. 

 dies i horaris de més afluència.   

 percentatge d'incidència de participació. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les usuaris/es i 

dels agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL  

Eix: Educació, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Programació trimestral de tallers descentralitzada 

Descripció: 

 

Oferta d’activitats i tallers d’oci, lleure i educació no formal per a 

joves, descentralitzada als diferents barris de Sant Vicenç i 

organitzades per les entitats i associacions juvenils i socioculturals. 

 

Objectius operatius:  Crear una programació estable d’activitats d’oci, lleure i 

educació no formal. 

 Descentralitzar l’oferta d’oci, lleure i educació no formal. 

 Afavorir l’associacionisme juvenil. 

 Afavorir el sentiment de pertinença al territori.  

 Millorar el treball en xarxa amb les associacions i entitats 

juvenils. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys.  

 

Agents implicats: Joventut  

Educació 

Associacions juvenils i socioculturals  

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d’entitats participants. 

 nombre de joves usuaris/usuàries. 

 nombre d’activitats realitzades i tipologia. 

 percentatge d'incidència de participació. 
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Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les usuaris/es i 

dels agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ   

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  PQPI / PTT 

Descripció: 

 

Programes de qualificació professional inicial, adreçats a joves que 

no han acreditat l'ESO, per tal de preparar-los per a la inserció 

laboral.  

 

Objectius operatius:  Orientar els/les joves que no hagin acreditat l'ESO en el seu 

itinerari acadèmic.  

 Reinserir els/les joves que no han acreditat l'ESO al sistema 

educatiu.  

 Aconseguir que els/les joves acreditin l'ESO. 

 Millorar l'autoestima dels/de les joves amb dificultats 

acadèmiques.   

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves del municipi que ho han acreditat l'ESO.  

 

Agents implicats: Educació 

Comunicació 

Promoció econòmica 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves inscrits/es. 

 nombre de places ofertades. 

 percentatge d'incidència de participació.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats. 

 valoració de la continuació en el programa per part dels/de 

les joves. 

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 
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Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Programes d'alfabetització digital 

Descripció: 

 

Cursos  per la iniciació a la informàtica (internet, correu electrònic, 

ofimàtica, tractament de textos, recerca de feina a través d’internet).     

 

Objectius operatius:  Facilitar l'accés a les noves tecnologies. 

 Facilitar un oferta formativa gratuïta en l'àmbit de les TIC.  

  

Persones 

destinatàries: 

 

Ciutadania de Sant Vicenç.  

 

Agents implicats: Promoció econòmica 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de cursos realitzats. 

 nombre d'usuaris/usuàries inscrits/es.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les usuaris/es i 

dels tècnics/ques. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Xarxa de transició Escola - Treball 

Descripció: 

 

Xarxa de treball entre diversos professionals que serveix per 

promoure i facilitar la coordinació i la cooperació entre els diferents 

serveis, entitats, agents i centres d'ensenyament secundari que 

intervenen en els processos d'orientació, formació i inserció dels i 

les joves, per tal de facilitar la seva transició de l'escola a la vida 

activa.     

 

Objectius operatius:  Atendre als i les joves com a col·lectiu que pot ser objecte 

d'exclusió social. 

 Coordinar amb els diferents agents que actuen al territori per 

estructurar l'oferta de formació.  

 Conscienciar els/les joves de secundària de la importància de la 

presa de decisions de futur.  

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 12 a 16 anys. 

 

Agents implicats: Joventut 
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Educació 

Serveis socials 

Promoció econòmica 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'actuacions realitzades. 

 nombre de joves que participen, per sexe i edat.  

 percentatge d'incidència.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats. 

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Assessorament TET (Transició Escola Treball) 

Descripció: 

 

Dins del dispositiu TET (Transició Escola Treball), servei 

d'assessorament i acompanyament a l'alumnat d'ensenyament 

secundari obligatori i postobligatori en la presa de decisions sobre 

els estudis i les formacions que poden seguir. Els joves poden ser 

derivats pels tutors/es o sol·licitar-lo per pròpia iniciativa.    

 

Objectius operatius:  Donar suport als professionals dels centres i a les famílies en 

els processos d'orientació.   

 Conscienciar els/les joves de secundària de la importància de la 

presa de decisions de futur.  

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 12 a 16 anys. 

 

Agents implicats: Joventut 

Educació 

Serveis socials 

Promoció econòmica 

Centres educatius 

Serveis educatius de la Generalitat de Catalunya 

Entitats i empreses 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de consultes ateses. 

 nombre de joves derivats pels centres de secundària.  

 nombre de joves que continuen la seva formació.  

 percentatge d'incidència.  
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Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

professionals dels centres de secundària. 

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Edició del Butlletí TET (Transició Escola Treball) 

Descripció: 

 

Eina de suport i informació actualitzada sobre els programes i 

accions d'orientació i formació, adreçat al conjunt de la comunitat 

educativa de Sant Vicenç.      

 

Objectius operatius:  Donar suport i informació als professionals dels centres de 

secundària.    

 

Persones 

destinatàries: 

 

Professionals de centres de secundària. 

 

Agents implicats: Joventut 

Educació 

Serveis socials 

Promoció econòmica 

Centres educatius 

Serveis educatius de la Generalitat de Catalunya 

Entitats i empreses 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de butlletins editats. 

 percentatge d'incidència de participació.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels professionals dels 

centres de secundària. 

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 
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Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  L'aventura del món laboral 

Descripció: 

 

Dins del dispositiu TET (Transició Escola Treball), el programa 

consisteix en taules rodones als espais municipals 

d'assessorament, per als alumnes de cicles formatius, batxillerat i 

3eri 4rt d’ESO en les quals participa un empresari, un jove 

treballador i un sindicalista.   

 

Objectius operatius:  Afavorir l'autonomia dels/de les joves en el seu procés de 

transició escola-treball. 

 Millorar l'orientació dels/de les joves i la seva presa de 

decisions.    

 Conscienciar els/les joves de secundària de la importància de la 

presa de decisions de futur.  

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 12 a 18 anys. 

 

Agents implicats: Educació 

Comunicació 

Serveis socials  

Joventut 

Centres educatius 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves que visiten els serveis. 

 nombre de joves estudiants que han demanat 

assessorament al PIJ a partir de les visites. 

 percentatge d'incidència de participació.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i 

dels agents implicats. 

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Projecte Aprenents 

Descripció: 

 

També dins del dispositiu TET (Transició Escola Treball), projecte 

d’adaptació curricular per a alumnes de 3r i 4t d’ESO. Els alumnes 

de 3r fan 6 hores a la setmana del seu currículum en els tallers 
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d’una entitat de treball social del municipi i els de 4t fan 10 hores 

setmanals de currículum en empreses.  

Es fan visites de reconeixement dels serveis TET del municipi i 

xerrada d’orientació.    

 

Objectius operatius:  Recolzar el procés de transició Escola-Treball millorant 

l'orientació dels /de les joves. 

 Aconseguir que els/les joves acreditin l'ESO. 

 Millorar l'autoestima dels/de les joves amb dificultats 

acadèmiques.   

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 16 anys. 

 

Agents implicats: Educació 

Joventut 

Promoció econòmica 

Serveis socials  

Comunicació 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves participants. 

 nombre de joves que acrediten l'ESO. 

 percentatge d'incidència de participació.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats. 

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Cotutorització de Treballs de recerca 

Descripció: 

 

Programa per fomentar la tutorització dels treballs de recerca també 

amb les empreses dels municipi. Els i les joves tenen la possibilitar 

de veure l'aplicació pràctica amb la tutorització compartida.  

 

Objectius operatius:  Motivar els i les joves a fer del treball de recerca una 

experiència enriquidora des de la vessant pràctica de les 

empreses. 

 Orientar tècnicament els/les joves. 

 Establir un intercanvi profitós per l'alumnat, els centre educatiu, 

l'empresa i l'administració local.   
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Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 18 anys. 

 

Agents implicats: Educació 

Joventut 

Promoció econòmica 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves participants per sexe. 

 nombre de centres participants.   

 nombre d'empreses participants per activitat. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats. 

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Pràctiques formatives a empreses 

Descripció: 

 

Recull digital de l'oferta de pràctiques formatives a empreses de la 

zona.   

 

Objectius operatius:  Facilitar als/a les joves una eina on poder trobar les ofertes de 

pràctiques formatives a Sant Vicenç. 

 Afavorir el contacte entre empreses i joves mitjançant una eina 

digital.  

 Fomentar la contractació de joves de Sant Vicenç.    

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 30 anys. 

 

Agents implicats: Educació 

Joventut 

Promoció econòmica 

Comunicació 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de peticions (joves, empreses). 

 nombre de joves participants,  per sexe i edat. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats. 
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 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Formació Professional Dual 

Descripció: 

 

Modalitat de formació professional que es realitza en alternança 

entre el centre educatiu i l'empresa.  

 

Objectius operatius:  Connectar els centres educatius, les empreses i l'administració 

local. 

 Apropar l'alumnat al sector en què treballaran.  

 Facilitar la incorporació dels i les joves al mercat laboral.    

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de San Vicenç. 

 

Agents implicats: Educació 

Joventut 

Promoció econòmica 

Empreses 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves participants, per sexe i edat. 

 nombre de centres participants.   

 nombre d'empreses participants per sector d'activitat. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats. 

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Plans de formació ocupacional 

Descripció: 

 

Creació de contractes laborals de 3 a 6 mesos de durada, per tal 

d'acompanyar i recolzar persones amb dificultats d'inserció laboral. 

notícies i recursos laborals a la ciutadania de Sant Vicenç.   
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Objectius operatius:  Adquirir pràctica en un ofici concret.  

 Millorar les possibilitats de trobar feina pels col·lectius en risc.  

 Ampliar la formació professionalitzadora dels ciutadans/es. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Ciutadania de Sant Vicenç dels Horts.  

 

Agents implicats: Promoció econòmica 

Serveis socials 

Igualtat 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'usuaris/usuàries, per sexe i edat. 

 inserció laboral dels mateixos. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i 

dels tècnics/ques.  

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Tallers i cursos formatius amb certificació 

Descripció: 

 

Tallers i cursos de formatius amb certificació d’hores per ajudar 

els/les joves a ampliar la seva formació reglada, oferint una 

complementació al seu currículum formatiu.  

 

Objectius operatius:  Millorar les possibilitats de trobar feina pels col·lectius en risc.  

 Ampliar la formació professionalitzadora dels/de les joves.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 30 anys.  

 

Agents implicats: Joventut 

Educació 

Promoció econòmica 

Serveis socials 

Igualtat 

Salut 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves participants, per sexe i edat. 

 nombre d’actuacions realitzades. 
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Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i 

dels agents implicats.  

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Programes de Formació i Treball 

Descripció: 

 

Formació específica en diferents àmbits per a persones que es 

troben en situació d'atur. Aquests programes han de ser de 

diferents tipus: formació ocupacional bàsica i formació ocupacional 

especialitzada.    

 

Objectius operatius:  Facilitar la incorporació dels/ de les joves al mercat laboral.  

 Dotar als/les joves d'eines per millorar les possibilitats d'accedir 

al món laboral. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 35 anys. 

 

Agents implicats: Joventut 

Promoció econòmica 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de persones que participen. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats.  

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Joves per l'ocupació 

Descripció: 

 

Programa que dóna suport a l'experiència pràctica en l'empresa de 

les persones joves desocupades, combinant accions d'orientació, 
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tutorització, seguiment individualitzat, formació i adquisició 

d'experiència professional en empreses. 

Els/les joves reben formació en competències clau transversals a 

totes les actuacions i formació específica complementaria per poder 

desenvolupar tasques en un lloc de treball determinat. 

 

Objectius operatius:  Afavorir la inserció laboral dels/de les joves. 

 Oferir la possibilitat d'un contracte de treball subvencionat  d'un 

mínim de 6 mesos. 

 Facilitar el retorn al sistema educatiu.   

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves en situació d'atur amb baixa qualificació o dèficits formatius. 

 

Agents implicats: Joventut 

Promoció econòmica 

SOC 

Empreses 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'accions tutorials i accions formatives realitzades.  

 nombre de joves participants, per sexe i edat. 

 nombre d'empreses participants, per sector d'activitat. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i de les 

empreses implicades.  

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Educació, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Activitats d'exploració del mercat laboral 

Descripció: 

 

Visites a empreses i centres de treball per veure les diferents àrees 

i sortides professionals.  

 

Objectius operatius:  Oferir accions per orientar els/les joves en la transició escola-

treball. 

 Oferir accions per facilitar la recerca de feina.  

 Millorar l'ocupabilitat dels/de les joves mitjançant l'aprenentatge 

d'habilitats socials i competències genèriques.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 18 anys. 
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Agents implicats: Joventut 

Educació 

Promoció econòmica 

Empreses 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de persones participants, per sexe.  

 nombre d'empreses participants, per sector d'activitat.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i de les 

empreses implicades.  

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Formacions d'àmbit laboral 

Descripció: 

 

Servei que ofereix activitats formatives amb metodologies actives 

per acompanyar al/a la jove en el procés de recerca de feina i 

integració en el món laboral.    

 

Objectius operatius:  Dotar als/les joves d'eines per millorar les possibilitats d'accedir 

al món laboral. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 30 anys. 

 

Agents implicats: Joventut 

Promoció econòmica 

Serveis socials 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'actuacions realitzades. 

 nombre de joves participants, per sexe i edat. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats.  

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 
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Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Garantia juvenil 

Descripció: 

 

Iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil, que ofereix als 

inscrits ofertes de treball, pràctiques a empreses o formació per 

accedir al mercat laboral.     

 

Objectius operatius:  Oferir assessorament i informació del programa Garantia 

Juvenil.  

 Facilitar la inscripció i el seguiment dels/de les joves que hi 

participen.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 25 anys en situació d'atur. 

 

Agents implicats: Joventut 

Promoció econòmica 

SOC 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'accions realitzades.  

 nombre de joves participants, per sexe i edat. 

 grau d'inserció laboral i educativa dels/de les joves 

participants. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats.  

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Borsa de classes de repàs i altres disciplines 
formatives. 

Descripció: 

 

Espai digital on els/les joves poden anunciar-se i oferir-se per fer 

classes de repàs o formació d'altres disciplines no reglades.      

 

Objectius operatius:  Facilitar un espai d'intercanvi i de comunicació per a la 

cobertura de necessitats i demandes.   

 

Persones Joves. 
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destinatàries: 

 

 

Agents implicats: Joventut 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de persones que s'ofereixen.  

 nombre de visites al web. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats.  

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Club de feina 

Descripció: 

 

Espai amb recursos per a la recerca de feina, que compta amb un 

equip de tècnics/ques especialitzats/des que orienten de manera 

personalitzada als usuaris/usuàries. 

 

Objectius operatius:  Facilitar l'accés dels joves al món laboral. 

 Acostar els recursos laborals existents als/a les joves del 

municipi. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 35 anys. 

Ciutadania de Sant Vicenç dels Horts.  

 

Agents implicats: Joventut 

Promoció econòmica 

Igualtat 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'usuaris/usuàries atesos/es. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i 

dels tècnics.  

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 
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Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Programa de ràdio - Club de feina 

Descripció: 

 

Programa de ràdio sobre temes laborals amb la voluntat d'acostar 

la informació sobre notícies i recursos laborals a la ciutadania de 

Sant Vicenç.   

 

Objectius operatius:  Difondre ofertes de treball. 

 Informar sobre aspectes laborals. 

 Facilitar l'accés dels joves al món laboral. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Ciutadania de Sant Vicenç dels Horts.  

Joves de 16 a 35 anys. 

 

Agents implicats: Comunicació 

Promoció econòmica 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'oïdors/es. 

 nombre de participants 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les oients i dels 

tècnics/ques.  

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Servei Local d'Ocupació 

Descripció: 

 

Servei d'atenció personalitzada que integra diferents accions 

adreçades a l'atenció en matèria d'orientació i inserció laboral.     

 

Objectius operatius:  Facilitar l'accés dels ciutadans/es desocupats al mercat del 

treball. 

 Facilitar els recursos per a la recerca de feina.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Ciutadania de Sant Vicenç. 

 

Agents implicats: Promoció econòmica 

Igualtat 
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Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'usuaris/usuàries inscrits/es. 

 resultats del procés de recerca de feina. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i 

dels tècnics/ques.   

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Assessoria laboral juvenil  

Descripció: 

 

Assessories sobre orientació laboral i recerca de feina que es 

realitzen un cop per setmana a l'Espai Jove La Capella.  

 

Objectius operatius:  Facilitar l'accés dels/de les joves al mercat de treball. 

 Oferir als/a les joves un recull d'ofertes de treball específiques.  

 Facilitar eines i recursos per a la recerca de feina. 

 Proporcionar informació, atenció i orientació en l'àmbit laboral. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 30 anys. 

 

Agents implicats: Joventut 

Promoció econòmica 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de consultes realitzades, per sexe i edat. 

 resultats en el procés de recerca de feina. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i 

dels tècnics/ques.   

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 
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Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Ajuts i subvencions per a persones 
emprenedores  

Descripció: 

 

Concessió de subvencions i ajuts a persones en situació d'atur 

(també joves) que posin en marxa un projecte d'autoocupació que 

es pugui desenvolupar al municipi de Sant Vicenç dels Horts.   

 

Objectius operatius:  Afavorir la creació de noves empreses al territori.  

 Facilitar recursos a ciutadans/es en atur per a emprendre 

projectes laborals.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Ciutadania de Sant Vicenç dels Horts. 

 

Agents implicats: Promoció econòmica 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de consultes realitzades. 

 nombre de nous empresaris que inicien activitats, per 

sectors.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries.   

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Mobilitat 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Bus Jove 

Descripció: 

 

Servei que pretén incrementar les línies i freqüències de pas dels 

autobusos urbans, especialment les que afecten els/les joves que 

estudien als Instituts més apartats del centre.    

 

Objectius operatius:  Facilitar la mobilitat dels/de les joves del municipi.  

 Facilitar l'accés als Instituts allunyats del centre de Sant Vicenç. 

 Informar el jovent sobre les tarifes existents i els ajuts als que 

poden acollir-se. 

 Donar a conèixer les targetes joves per l'ús del transport 

metropolità.  

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 30 anys. 

 

Agents implicats: Joventut 
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Mobilitat 

Transports 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de consultes realitzades. 

 nombre de carnets de descompte emesos. 

 recollida de dades del marcatge dels autobusos a l'entrada i 

sortida dels instituts. 

 percentatge de participació. 

 percentatge d'incidència de participació.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i 

dels agents implicats.  

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Mobilitat 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Transport Nit 

Descripció: 

 

Millorar i incrementar la comunicació nocturna en autobús i tren 

amb Barcelona i poblacions veïnes, tan pel que fa a connexions 

com a horaris.     

 

Objectius operatius:  Facilitar la mobilitat nocturna dels/de les joves del municipi.  

 Augmentar l'ús del transport públic entre la gent jove durant l'oci 

nocturn.  

 Millorar les connexions nocturnes entre municipis propers a 

Sant Vicenç dels Horts. 

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 30 anys. 

 

Agents implicats: Joventut 

Mobilitat 

Transports 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves que utilitzen el transport públic nocturn. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries.  

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 
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part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Mobilitat 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Compartir cotxe 

Descripció: 

 

Reactivar la borsa de persones interessades en compartir cotxe, 

propietaris i demandants, a l'Espai Jove La Capella i a les xarxes 

socials gestionades per Joventut.       

 

Objectius operatius:  Millorar la mobilitat per temes laborals o educatius. 

 Facilitar l'intercanvi de necessitats i demandes dels/de les joves 

que volen compartir cotxe.  

 Afavorir un ús responsable del cotxe.   

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 30 anys. 

 

Agents implicats: Joventut 

Mobilitat 

Transports 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves inscrits/es a la borsa que disposen de 

cotxe. 

 nombre de joves inscrits/es que necessiten cotxe. 

 nombre de joves que han aconseguit compartir cotxe. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i 

dels agents implicats.  

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Mobilitat, Treball 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Assessoria mobilitat internacional 

Descripció: 

 

Assessoria especialitzada mancomunada amb el Consell Comarcal 

del Baix Llobregat per informar i orientar sobre possibilitats de 

formació, ocupació, voluntariat, entre altres a l’estranger.   

 

Objectius operatius:  Facilitar als i a les joves orientació per poder fer una estada a 
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l'estranger.  

 Donar eines i recursos per a joves que vulguin anar a 

l'estranger.  

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 30 anys. 

 

Agents implicats: Joventut 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de persones assessorades, per sexe i edat. 

 tipologia de consultes. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats.  

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Mobilitat 

Nom de l'acció, programa o actuació: Zona 1 de transport    

Descripció: 

 

A partir de gener de 2019 s’inicia un procés de negociació i acords 

específics, per tal de que Sant Vicenç dels Horts (conjuntament 

amb altres 17 municipis) passi a formar part de la primera corona 

de transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.      

 

Objectius operatius:  Reducció d’un 50% en el preu dels trajectes.  

 Línia d’autobusos urbans passen a formar part de la flota d’AMB 

i no municipal. 

 Millorar les freqüències de pas dels diferents transports   

  

Persones 

destinatàries: 

 

Població en general 

Agents implicats: Ajuntament i AMB 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 Percentatge augment de freqüència de pas. 

 Augment d’usos de transport  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part de la població.  

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 
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Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Habitatge 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Borsa d'habitatge per lloguer social 

Descripció: 

 

Servei de mediació entre propietaris/àries i joves llogaters, de 

manera que es gestiona l’oferta i la demanda oferint assessorament 

a ambdues parts, amb una especial atenció pels joves, i amb oferta 

de garanties per la persona propietària.  

 

Objectius operatius:  Informar sobre els recursos per accedir a promocions 

d'habitatge protegit, lloguer social, etc.  

 Informar i assessorar els propietaris d'habitatges desocupats. 

 Facilitar el lloguer de pisos amb garanties a persones joves.  

 Gestionar ajuts econòmics. 

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 18 a 30 anys que volen independitzar-se. 

 

Agents implicats: Habitatge 

Joventut 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves inscrits/es com a demandants. 

 nombre de pisos en lloguer.  

 nombre de consultes per part dels/ de les joves. 

 nombre de contractes de lloguer signats.   

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i 

dels agents implicats.  

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

  valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Habitatge 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Compartir pis 

Descripció: 

 

Campanya que ajuda a posar en contacte a joves amb l’ interès de 

compartir pis, oferint el taulell d’anuncis i també via web.   

 

Objectius operatius:  Facilitar als i les joves la manera d’anunciar-se per possibilitar 

altres formes d’emancipació efectives.  

  

Persones Joves de 18 a 30 anys que volen independitzar-se. 
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destinatàries: 

 

 

Agents implicats: Habitatge 

Joventut 

Administració supralocal 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'accions realitzades. 

 tipologia d'intercanvi de comunicació.   

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i 

dels agents implicats.  

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Habitatge 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Xerrades i tallers per a l'emancipació de la llar 
familiar 

Descripció: 

 

Programa de xerrades i tallers sobre emancipació domiciliària per 

donar informació i recursos als i les joves sobre temes d’habitatge, 

economia familiar, entre altres.   

 

Objectius operatius:  Informar als i les joves sobre els procediments i la negociació en 

l'accés a l'habitatge. 

 Donar eines als i les joves per organitzar aspectes quotidians de 

l’emancipació.   

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 18 a 30 anys. 

 

Agents implicats: Habitatge 

Joventut 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'accions i tipologia. 

 nombre de persones que participen. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats.  

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 
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Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Habitatge 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Campanyes de promoció pública d'habitatge 

Descripció: 

 

Realització de campanyes de difusió sobre la promoció d’habitatges 

públics.    

 

Objectius operatius:  Donar a conèixer a tots els i les joves de la ciutat les opcions 

que tenen en matèria de vivenda pública. 

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves del municipi. 

 

Agents implicats: Habitatge 

Joventut 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'accions  de difusió i promoció. 

 tipologia de les accions realitzades. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i  

dels agents implicats.  

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ  

Eix: Habitatge 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Construcció habitatges lloguer assequible  

Descripció: 

 

Construcció d'habitatge de lloguer a un preu assequible al carrer  
Font de Sant Josep. Treballs preliminars per determinar el numero 
de pisos que es poden construir i les fonts de finançament que 
existeixen des de les administracions. 
 

Objectius operatius:  Facilitar l’accés dels joves a pisos de lloguer assequibles. 

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves del municipi. 

 

Agents implicats: Habitatge 

Joventut 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'accions de pisos construïts. 

 Percentatge del preu del lloguer per sota de mercat  

 Nombre de joves inquilins dels pisos  
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 Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i  

dels agents implicats.  

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
 
 
 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ 

Eix: Salut i afectivitat 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Programa de Salut Jove: Sense Límit 

Descripció: 

 

 

Servei d’informació  i assessorament sobre qüestions relacionades 

amb la salut (sexualitat, nutrició, drogues, salut mental, etc.), a La 

Capella, el PIJ i el CSAR Serral.  

 

Objectius operatius:  Oferir als/ a les joves recursos i habilitats per evitar (o fer front en 

el seu cas) a situacions concretes de risc. 

 Oferir orientació i atenció personalitzada als/a les joves. 

 Treballar els aspectes de salut amb joves més enllà de l’àmbit 

educatiu formal. 

 

Persones 

destinatàries: 

Joves del municipi. 

 

Agents implicats: Salut 

Joventut 

Serveis Socials 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius: 

 Nombre d’accions realitzades. 

 Nombre de consultes realitzades. 

 Nombre de joves atesos/es. 

 Percentatge de participació. 

 Percentatge d’incidència de participació. 

 

Indicadors qualitatius: 

 Valoració de la satisfacció de les accions per part dels usuaris/es i 

dels agents implicats. 

 Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats. 

 Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per part 

de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ 
Eix: Salut i afectivitat, Educació 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Campanya Salut i Escola 

Descripció: Campanyes de conscienciació i prevenció sobre hàbits saludables 
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als Instituts (alimentació, drogues, sexualitat, alcohol, tabac, 

animació cardiorespiratòria, entre d’altres). 

Objectius operatius:  Promoció d’hàbits saludables. 

 Prevenció de conductes de risc.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves estudiants del municipi. 

 

 

Agents implicats: Salut 

Joventut 

Igualtat 

Esports 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius: 

 Nombre d’accions realitzades. 

 Nombre de joves. 

 Nombre de centres participants. 

 Percentatge d’incidència de participació. 

 

Indicadors qualitatius: 

 Valoració de la satisfacció de les accions per part dels usuaris/es i 

dels agents implicats. 

 Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats. 

 Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per part 

de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ 

Eix: Salut i afectivitat, Educació  

Nom de l'acció, programa o actuació:  Atenció personalitzada als Instituts 

Descripció: 

 

Visita setmanal d'un infermer/a del CAP que ofereixi atenció 

personalitzada als joves que ho sol·licitin. 

 

Objectius operatius:  Assessorar els/les joves estudiants sobre temes de sexualitat, 

alimentació i salut en el propi centre educatiu. 

 Oferir consultes gratuïtes i confidencials. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves estudiants dels centres de secundària. 

Agents implicats: Salut 

Centres de secundària 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

Indicadors quantitatius: 

 Nombre d'usuaris/usuàries i usos fets. 

 

Indicadors qualitatius: 



164 

 

 

 

 Valoració de la satisfacció de les accions per part dels usuaris/es i 

dels agents implicats. 

 Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats. 

 Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per part 

de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ 

Eix: Salut i afectivitat  

Nom de l'acció, programa o actuació:  Campanyes de salut i consum 

Descripció: 

 

Campanyes de sensibilització obertes al conjunt del municipi en 

relació a la conscienciació i prevenció sobre sexualitat, conductes 

addictives, drets i deures de les persones consumidores, hàbits 

saludables, entre altres. 

 

Objectius operatius:  Informar i conscienciar sobre la salut i el consum en totes les 

seves representacions. 

 Prevenció de les conductes de risc.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys. 

Agents implicats: Joventut 

Salut 

Policia Local/Mossos d'Esquadra 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius: 

 Nombre i tipologia d'accions realitzades 

 Nombre de participants, per sexe, edat.... 

 

Indicadors qualitatius: 

 Valoració de la satisfacció de les accions per part dels usuaris/es i 

dels agents implicats. 

 Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats. 

 Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per part 

de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ 
Eix: Salut i afectivitat  

Nom de l'acció, programa o actuació:  Prevenció de relacions abusives 

Descripció: 

 

Programa de tallers i activitats sobre la prevenció de les relacions 

abusives entre les parelles joves. 

 

Objectius operatius:  Prevenció de les relacions abusives. 

 Sensibilitzar als i les joves sobre les desigualtats de gènere 
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existents.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 18 anys. 

Agents implicats: Joventut 

Salut 

Igualtat de gènere 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

Indicadors quantitatius: 

 Nombre de participants en les activitats (per centre educatiu, 

sexe...). 

 Nombre d'activitats realitzades per tipologies. 

 

Indicadors qualitatius: 

 Valoració de la satisfacció de les accions per part dels usuaris/es i 

dels agents implicats. 

 Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats. 

 Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per part 

de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
 
 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ 

Eix: Salut i afectivitat  

Nom de l'acció, programa o actuació:  Pla de prevenció de drogodependències 

Descripció: 

 

Informació, formació i creació d’alternatives i, molt especialment 

amb la participació de la població jove en dissenyar i tirar endavant 

accions preventives. S’aposta pel disseny d’accions de formació i 

lleure que no redueixin l’exposició dels i les joves a l’adquisició 

d’hàbits no saludables i, per la sensibilització d’aquest col·lectiu a 

través de les xarxes socials. 

 

Objectius operatius:  Reduir el consum d'alcohol, tabac i altres drogues entre la 

població jove, especialment les anomenades drogues “legals” i el 

cànnabis, que són les més tolerades per la societat. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys. 

Agents implicats: Joventut 

Salut 

Serveis socials 

Educació 

Policia Local /Mossos d'Esquadra 

Igualtat de gènere 
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Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

Indicadors quantitatius: 

 Nombre d'actuacions realitzades per tipologies. 

 

Indicadors qualitatius: 

 Valoració per part dels usuaris/es i dels agents implicats. 

 Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats. 

 Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per part 

de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ 

Eix: Salut i afectivitat  

Nom de l'acció, programa o actuació:  Circuit d'atenció a les víctimes de violència de 
gènere 

Descripció: 

 

Participació al circuit de prevenció i detecció de violència de la 

ciutat.  

 

Objectius operatius:  Detectar situacions de violència entre joves i fer la intervenció 

corresponent. 

 Prevenir situacions de violència extrema mitjançant la introducció 

al circuit de la persona jove. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 18 anys. 

Agents implicats: Joventut 

Igualtat de gènere 

Serveis socials 

Policia Local / Mossos d'Esquadra 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

Indicadors quantitatius: 

 Nombre d'intervencions realitzades (traspàs de casos). 

 

Indicadors qualitatius: 

 Valoració de la satisfacció de les accions per part dels/ de les 

joves i dels agents implicats. 

 Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats. 

 Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per part 

de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut 

 
 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / CULTURA I OCI /PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

Eix: Salut i afectivitat  

Nom de l'acció, programa o actuació:  Agents de salut juvenil 

Descripció: 

 

Formació d’un grup de joves com a agents de salut juvenil per tal 

que difonguin informació i sensibilitzin els seus grups d’iguals, 
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especialment en el marc dels centres d’ensenyament secundari i en 

les activitats de lleure i culturals, sobre qüestions d’educació per a 

la salut. (salut física i mental, mobilitat segura i sostenible, afectiva i 

sexual, laboral, social, alimentària, etc), amb els llenguatges, canals 

i agents propers a les persones joves i amb la incorporació de la 

perspectiva de gènere en les accions que se’n derivin. 

 

Objectius operatius:  Informar i sensibilitzar sobre els hàbits i les conductes saludables.  

 Prevenció de les conductes de risc.  

 Empoderar els/les joves.   

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys. 

Agents implicats: Joventut 

Salut 

Igualtat de gènere 

Serveis socials 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

Indicadors quantitatius: 

 Nombre de participants en les activitats (per sexe, edat...). 

 Nombre d'activitats realitzades per tipologies. 

 

Indicadors qualitatius: 

 Valoració de la satisfacció dels i les joves i dels agents implicats. 

 Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats. 

 Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per part 

de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / OCI I DINAMITZACIÓ 
Eix: Salut i afectivitat, Cultura, oci i lleure 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Programa de foment de l'esport 

Descripció: 

 

Foment de diferents modalitats esportives (futbol, futbol sala, tennis 

taula, bàsquet, aeròbic, gimnàstica artística i handbol), mitjançant 

convenis amb diferents entitats esportives. 

 

Objectius operatius:  Promoció de la pràctica esportiva. 

 Promoció d’hàbits saludables. 

 Prevenció de conductes de risc.  

 

Persones 

destinatàries: 

Tota la ciutadania. 

Agents implicats: Esports 

Entitats esportives 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

Indicadors quantitatius: 

 Nombre d’accions realitzades. 
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 Nombre de joves participants. 

 Nombre d'entitats participants. 

 Percentatge d’incidència de participació. 

 

Indicadors qualitatius: 

 Valoració de la satisfacció de les accions per part dels usuaris/es i 

dels agents implicats. 

 Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats. 

 Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per part 

de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 
 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / OCI I DINAMITZACIÓ 

Eix: Salut i afectivitat, Cultura, oci i lleure 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Escola de natació 

Descripció: 

 

Cursos i pràctica lliure de natació, oferint abonaments a la piscina 

municipal. 

Objectius operatius:  Promoció de la salut a través de l'esport. 

 Oferir activitats d'oci saludable.  

 Promoció de la pràctica esportiva. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Ciutadania de Sant Vicenç. 

 

Agents implicats: Esports 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius: 

 Nombre d’usuaris/usuàries per franges d'edat i usos. 

 

Indicadors qualitatius: 

 Valoració de la satisfacció de les accions per part dels usuaris/es i 

dels agents implicats. 

 Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per part 

de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / OCI I DINAMITZACIÓ 

Eix: Salut i afectivitat, Cultura, oci i lleure 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Jornades esportives 

Descripció: 

 

Realització d'una jornada esportiva on els/les joves puguin apropar-

se a diferents tècniques esportives, mitjançant  mini torneigs/tastets 

dels diferents esports que es poden practicar al municipi.  

 

Objectius operatius:  Informar de l'oferta esportiva del municipi.  

 Sensibilitzar sobre la millora de la salut a través de l'esport. 

 Oferir activitats d'oci saludable.  
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 Afavorir la pràctica esportiva. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 12 a 30 anys.  

 

Agents implicats: Joventut 

Esports 

Entitats esportives 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d’agents implicats. 

 nombre d'esports que es mostren. 

 nombre de joves participants.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves  i dels 

tècnics  implicats. 

  valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / PARTICIPACIÓ 

Eix: Informació i comunicació, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Web de Joventut 

Descripció: 

 

Web creada per fer difusió, recollir propostes, consultes i oferir 

informació de la regidoria de joventut i de les entitats juvenils. 

  

Objectius operatius:  Apropar la informació als/a les joves.  

 Esdevenir un eina de comunicació entre els diferents grups i 

associacions que poden incloure en l'agenda informacions 

d'interès juvenil.  

 Informar a la població juvenil de les activitats a desenvolupar al 

municipi i a la comarca, afavorint el treball en xarxa.  

 Obrir un nou espai de participació a tots els i les joves del 

municipi. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys.  

 

Agents implicats: Joventut 

Comunicació 

Joves i Entitats juvenils 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de visitants al web jove. 

 nombre d'aportacions dels/de les joves al web. 

 percentatge d'incidència de participació. 

 nombre de participants a les activitats adreçades als i a les 
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 joves.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció del web per part dels 

usuaris/usuàries. 

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

  valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / PARTICIPACIÓ 

Eix: Informació i comunicació, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Apartat Juvenil 

Descripció: 

 

Creació d’un espai exclusivament juvenil al butlletí i/o altres revistes 

municipals, on els joves puguin consultar l’oferta d’oci i activitats i 

fer propostes, enquestes, etc.   

  

Objectius operatius:  Crear un canal de comunicació més eficaç amb els i les joves.   

 Obrir un nou espai de participació a tots els i les joves del 

municipi.   

 Difondre les notícies adreçades als i les joves del municipi.   

 Obrir un nou espai de participació a tots els i les joves del 

municipi. 

 Ampliar la informació que es fa arribar a les entitats. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys.  

 

Agents implicats: Joventut 

Comunicació 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'informacions que apareixen. 

 nombre d'aportacions fetes pels joves. 

 nombre de joves col·laboradors/es. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per parts dels/de les joves i dels 

agents implicats.  

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / PARTICIPACIÓ 

Eix: Informació i comunicació, Educació, Participació i cohesió social 
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Nom de l'acció, programa o actuació:  PIDCES (Programa d’Informació i Dinamització 
als Centres d'Educació Secundària) 

Descripció: 

 

Servei d'informació i dinamització juvenil ubicat als instituts de 

secundària amb l’objectiu de facilitar informació d’interès per als i 

les joves del municipi. La funció del servei és fer de pont entre 

l’oferta de serveis del territori, especialment l’Espai Jove La 

Capella, i el Departament de Joventut. 

 

Objectius operatius:  Oferir informació actualitzada i rigorosa sobre qualsevol aspecte 

que pugui interessar als i les joves. 

 Assessorar els i les joves en el seu procés d’emancipació. 

 Apropar la informació als/a les joves d’una manera efectiva a 

través de diferents estratègies i campanyes.  

 Facilitar l'apropament entre els Instituts i el PIJ La Motxilla 

mitjançant la coordinació d'activitats conjuntes i la 

descentralització del PIJ.   

 Facilitar l'adquisició d'hàbits consultius i participatius entre 

els/les joves estudiants de Sant Vicenç.  

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves estudiants de secundària.   

 

Agents implicats: Joventut 

Educació 

Centres de secundària 

Entitats del municipi 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre i tipus de consultes realitzades. 

 nombre  joves atesos/es, per sexe i edat. 

 percentatge d'incidència de participació. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i 

dels agents implicats. 

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

  valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / PARTICIPACIÓ  

Eix: Informació i comunicació, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació:  PIJ La Motxilla 

Descripció: 

 

Servei públic i gratuït per a tots/totes els/les joves, ubicat a l'Espai 

Jove La Capella, que ofereix informació i assessorament sobre 

diversos temes d'interès juvenil: estudis, treball, participació, 

habitatge, cultura, salut, lleure, turisme...  
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Objectius operatius:  Facilitar l'accés a la informació per tal que el jovent pugui 

gestionar amb autonomia la seva presa de decisions. 

 Acompanyar els i les joves en la seva presa de decisions. 

 Impulsar la realització d'activitats de difusió i creació culturals, 

formatives i de temps lliure per part dels/de les joves.   

  

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys.   

 

Agents implicats: Joventut 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre i tipus de consultes realitzades. 

 nombre  joves atesos/es, per sexe i edat. 

 percentatge de participació a les activitats. 

 percentatge d'incidència de participació. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / PARTICIPACIÓ 

Eix: Informació i comunicació, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Agenda Municipal Juvenil 

Descripció: 

 

Disseny d'una agenda juvenil que reculli tan les activitats del 

municipi adreçades als/a les joves, com els recursos als que poden 

accedir.  

  

Objectius operatius:  Crear un canal de comunicació més eficaç amb els i les joves.   

 Millorar, actualitzar i ampliar la informació d'interès per al jovent 

del municipi.  

 Aglutinar en una sola agenda les activitats organitzades per 

l'administració, les entitats i les associacions de Sant Vicenç.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys.  

 

Agents implicats: Joventut 

Comunicació 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'agendes editades. 

 nombre de joves i entitats que han col·laborat. 

 

Indicadors qualitatius:  
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  valoració de la satisfacció per parts dels/de les joves i dels 

agents implicats.  

 valoració de la coordinació entre els agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
 
 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / PARTICIPACIÓ 

Eix: Informació i comunicació, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Cartells específics de joventut 

Descripció: 

 

Difusió específica d’algunes activitats pròpies de joventut mitjançant 

cartells que es pengen a diferents indrets del municipi. 

  

Objectius operatius:  Millorar la comunicació amb els i les joves. 

 Fer arribar la informació al màxim nombre de joves.    

 Difondre les notícies adreçades als i les joves del municipi.   

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys.  

 

Agents implicats: Joventut 

Comunicació 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de cartells realitzats. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de l'impacte que tenen els cartells entre els/les 

joves.   

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / PARTICIPACIÓ 

Eix: Informació i comunicació, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Xarxes socials: Facebook, Twitter, Youtube, 
Instagram 

Descripció: 

 

Plataformes de comunicació amb els i les joves per difondre les 

accions de l'Espai Jove La Capella.  

  

Objectius operatius:  Oferir informació de les accions de l'Espai Jove La Capella.  

 Augmentar la participació a les accions de Joventut.  

 Millorar la complicitat entre el departament de Joventut i els/les 

joves.     
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 Crear un espai de consulta privat digital paral·lel al presencial 

existent.    

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys.  

 

Agents implicats: Joventut 

Comunicació 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves seguidors/es. 

 nombre de consultes realitzades. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració dels usuaris/usuàries i dels agents implicats.   

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / PARTICIPACIÓ 

Eix: Informació i comunicació, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Whatsapp de joventut 

Descripció: 

 

Es proposa crear un nou canal de comunicació amb els i les joves: 

el mòbil i en concret el whatsapp, per facilitar informacions a grups 

concrets i de manera urgent.   

  

Objectius operatius:  Obrir un canal de comunicació més eficaç amb els i les joves.  

 Oferir informació actualitzada sobre totes les activitats i 

temàtiques que preocupen als i les joves.   

 Apropar la informació als/ a les joves.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys.  

 

Agents implicats: Joventut 

Comunicació 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves que en fan ús. 

 nombre de consultes realitzades. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració dels usuaris/usuàries i dels agents implicats.   

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 
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Línia d'actuació: EMANCIPACIÓ / PARTICIPACIÓ 

Eix: Informació i comunicació, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Cartellera pròpia de joventut/entitats a la ciutat 

Descripció: 

 

Habilitació d’un mur/cartellera a la ciutat, on els i les joves i les 

entitats juvenils puguin penjar informacions d’interès juvenil. Aquest 

espai ha de ser autogestionat.  

 

Objectius operatius:  Crear un canal de comunicació més eficaç amb els i les joves.   

 Obrir un nou espai de participació a tots/totes els i les joves del 

municipi.     

 Fer arribar la informació al màxim nombre de joves.    

 Difondre les notícies adreçades als i les joves del municipi.   

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys.  

 

Agents implicats: Joventut 

Comunicació 

Participació 

Entitats 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de persones que en fan ús.  

 nombre d'entitats col·laboradores. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració dels usuaris/usuàries, de les entitats i dels agents 

implicats.   

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

Línia d'actuació: PARTICIPACIÓ   

Eix: Participació i cohesió social  

Nom de l'acció, programa o actuació:  Promoció de l’associacionisme 

Descripció: 

 

 

 

Accions per a promocionar i potenciar l'associacionisme a Sant 

Vicenç, donant a conèixer els programes i actuacions que duen a 

terme les associacions juvenils del municipi, com per exemple 

l'Expolleure, activitats solidàries, etc.  

 

Objectius operatius:  Enfortir la xarxa amb les diferents entitats juvenils.  

 Donar a conèixer als joves les diferents associacions del 

municipi i les accions i activitats que realitzen. 

 Sensibilitzar els/les joves envers la participació activa. 

 Enfortir el sentiment de pertinença a la ciutat entre els/les joves. 
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Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 12 a 30 anys 

Agents implicats: Joventut  

Solidaritat i Cooperació 

Associacions juvenils i socioculturals  

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d’accions realitzades. 

 nombre d'entitats col·laboradores. 

 nombre de joves participants. 

 nombre de departaments i agents externs que hi 

col·laboren. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció de les accions per part dels 

usuaris/usuàries i dels agents implicats. 

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 fitxa d’avaluació de la Comissió Expolleure. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
 
Línia d'actuació: PARTICIPACIÓ   

Eix: Participació i cohesió social  

Nom de l'acció, programa o actuació:  Suport a l’associacionisme 

Descripció: 

 

 

Suport, assessorament i acompanyament, tècnic i econòmic, per a 

la creació de diferents associacions i entitats juvenils.  

 

Objectius operatius:  Oferir suport tècnic i econòmic a les entitats per al 

desenvolupament de les seves activitats.  

 Facilitar la cessió d'espais. 

 Facilitar convenis i subvencions. 

 Enfortir la xarxa amb les diferents entitats juvenils.  

 Enfortir el sentiment de pertinença a la ciutat entre els/les joves. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves que pertanyen a entitats. 

Agents implicats: Joventut  

Participació 

Esports 

Igualtat 

Associacions juvenils 

Centres de secundària 
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Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d’entitats juvenils existents, per àmbit d'actuació. 

 nombre de noves entitats creades. 

 nombre de convenis tramitats. 

 nombre de cessió d'espais realitzades. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció de les accions per part dels 

usuaris/usuàries i dels agents implicats. 

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 fitxa d’avaluació de la Comissió Expolleure. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
 
Línia d'actuació: PARTICIPACIÓ  

Eix: Participació i cohesió social  

Nom de l'acció, programa o actuació:  Comissió de seguiment del Pla Local  

Descripció: 
 
 
 

Grup no formal de joves, que es reuneixen per valorar les 

actuacions que s'estan portant a terme en matèria de joventut, i que 

s'organitzen de manera autònoma per generar noves activitats a la 

ciutat.  

La comissió ha d'avaluar anualment la implantació del Pla Local de 

Joventut, així com proposar i valorar diferents propostes.  

 

Objectius operatius:  Integrar la participació com a requeriment per al correcte 

desenvolupament del PLJSVH 17-21.  

 Fer el seguiment del Pla Local de Joventut. 

 Afavorir la participació entre iguals.  

 Afavorir processos d'autoestima entre els/les joves.  

 Enfortir el sentiment de pertinença a la ciutat entre els/les joves.  

 

Persones 
destinatàries: 
 

Joves de 14 a 30 anys. 

Agents implicats: Joventut 

Participació 

Associacions juvenils 

Centres de secundària 

 

Indicadors 
d’avaluació: 
 
 
 
 

Indicadors quantitatius:  

 periodicitat de trobades amb la comissió de seguiment. 

 nombre de joves que formen part de la comissió, per sexe i 

edat. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció de les accions per part dels 

usuaris/usuàries i dels agents implicats. 
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 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

 

Línia d'actuació: PARTICIPACIÓ 

Eix: Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Mostra d'entitats de Festa Major d'hivern i d'estiu 

Descripció: 

 

 

 

Presentar les activitats que realitzen les entitats i associacions 

juvenils durant les Festes Majors d'hivern i d'estiu, propiciant el 

reconeixement de la seva feina per part de la població.   

  

Objectius operatius:  Visibilitzar el treball que realitzen les entitats juvenils al 

municipi. 

 Facilitar la interlocució amb l'administració. 

 Facilitar recursos als col·lectius de joves per al 

desenvolupament de les seves activitats. 

 Donar suport a les iniciatives i propostes creatives i artístiques 

dels i les joves per tal de manifestar-les a les Festes Majors. 

 Enfortir el sentiment de pertinença al territori entre els i les joves 

millorant la visió que tenen de la seva població. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys. 

Agents implicats: Joventut 

Participació 

Esports  

Entitats i associacions juvenils 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d’entitats que col·laboren, per àmbits de treball. 

 nombre d'activitats realitzades. 

 nombre de visitants a la mostra.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part de les entitats i agents 

implicats.  

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

Línia d'actuació: PARTICIPACIÓ 
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Eix: Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Fòrums participatius 

Descripció: 

 

 

 

Espais de participació concrets, puntuals i àgils sobre temàtiques 

específiques que es vulguin abordar des de l'administració o des 

dels propis joves.    

  

Objectius operatius:  Educar els/les joves en la participació. 

 Oferir espais on treballar temes que interessen als i a les joves. 

 Facilitar la interlocució més fluida amb l'administració. 

 Enfortir el sentiment de pertinença al territori entre els i les 

joves. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys. 

Agents implicats: Joventut 

Participació 

Entitats juvenils 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves i d’entitats implicats. 

 nombre d'assistents. 

 nombre de fòrums organitzats, per tipologies. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves, de les 

entitats i dels tècnics/ques implicats.  

 valoració de la coordinació entre els agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

Línia d'actuació: PARTICIPACIÓ 

Eix: Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Serveis extraordinaris de català 

Descripció: 

 

Oferta de cursos gratuïts de català per a persones nouvingudes. 

Objectius operatius:  Facilitar la integració de les persones nouvingudes en el 

municipi. 

 Prevenir el risc d'exclusió social. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Persones nouvingudes. 

Agents implicats: Educació 

Immigració 
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Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves inscrits/es. 

 nombre de cursos realitzats. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves usuaris 

i dels agents implicats.  

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

Línia d'actuació: PARTICIPACIÓ 

Eix: Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Servei d'acollida per persones nouvingudes 

Descripció: 

 

 

 

Detecció de les necessitats de les persones nouvingudes que 

s'adrecen a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per derivar-los i informar 

el departament d'Immigració.     

  

Objectius operatius:  Facilitar la coneixença i accés de les persones nouvingudes als 

recursos municipals existents. 

 Facilitar la integració de les persones nouvingudes en el 

municipi.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Persones nouvingudes. 

Agents implicats: Immigració 

OAC 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves que s'adrecen al servei, per sexe, edat i 

procedència. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

tècnics/ques implicats.  

 valoració de la coordinació entre els agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

Línia d'actuació: PARTICIPACIÓ 

Eix: Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Impuls de les polítiques d'igualtat de gènere 

Descripció: Desenvolupament de polítiques de gènere transversals a tot el 
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territori que deriven en accions sobre diferents àmbits, com la 

campanya Generem Igualtat per promocionar la igualtat entre 

els/les joves. 

 

Objectius operatius:  Dissenyar, implementar i avaluar polítiques de gènere 

transversals. 

 Afavorir la integració des de la perspectiva de gènere a tots els 

àmbits socials.   

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 18 a 30 anys.  

Agents implicats: Igualtat 

Serveis socials 

Joventut 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de propostes en polítiques públiques i accions. 

 grau d'incidència a llarg termini entre les relacions que 

estableixen entre els i les joves. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

tècnics/ques implicats.  

 valoració de la coordinació entre els agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

Línia d'actuació: PARTICIPACIÓ 

Eix: Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Ajuts a menors 

Descripció: 

 

 

 

Concessió d'ajuts econòmics a infants i joves en situacions 

desfavorides, especialment en aspectes com l'assistència al 

menjador escolar, despeses escolars, educació en el lleure, etc.   

 

Objectius operatius:  Afavorir la cohesió social.  

 Facilitar recursos a persones en situació de vulnerabilitat. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Infants i joves fins els 16 anys.  

Agents implicats: Serveis socials 

Educació 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'infants i joves que sol·liciten els ajuts. 

 nombre d'ajuts atorgats. 
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Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels infants, joves i  

tècnics/ques implicats.  

 valoració de la coordinació entre els agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

Línia d'actuació: PARTICIPACIÓ 

Eix: Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Intervencions Serveis Socials Bàsics (SSB) 

Descripció: 

 

 

 

Conjunt d'intervencions que es realitzen des de Serveis socials a 

famílies i persones individuals per tractar i treballar les dificultats 

que es poden presentar al llarg de la vida.   

 

Objectius operatius:  Afavorir l'autoestima i l'autonomia de les persones.  

 Facilitar recursos a persones en situació de vulnerabilitat. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Ciutadania de Sant Vicenç dels Horts.   

Agents implicats: Serveis socials 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves que sol·liciten alguna ajuda, per sexe i 

edat. 

 nombre d'ajudes i recursos oferts, per tipologia. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i  

tècnics/ques implicats.  

 valoració de la coordinació entre els agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

Línia d'actuació: PARTICIPACIÓ 

Eix: Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Assemblea Jove 

Descripció: 

 

 

 

Projecte ciutadà de creació d’un nou espai de participació activa per 

a joves, amb la possibilitat d’intervenir en la cocreació de  les 

polítiques públiques de joventut, d’interlocució i representació 

juvenil, i també com a mecanisme de decisió i coresponsabilitat que 

enforteixi i eduqui en pràctiques més democràtiques. 
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Objectius operatius:  Integrar la participació del col·lectius juvenil en la presa decisió 

de projectes municipals. 

 Generar xarxes entre grups amb interessos comuns.  

 Apropar els/les joves a l'administració. 

 Enfortir el sentiment de pertinença al territori. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys. 

 

Agents implicats: Joventut 

Participació 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves que participen, per sexe i edat. 

 nombre de reunions realitzades. 

 acords o decisions preses. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i  

tècnics/ques implicats.  

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

Línia d'actuació: PARTICIPACIÓ 

Eix: Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Implica't per Sant Josep 

Descripció: 

 

 

 

Projecte de participació ciutadana al barri de Sant Josep, amb la 

creació d'una xarxa comunitària formada per diferents agents 

socials (administració, professionals, entitats, veïnat,...), dins la qual 

es duen a terme iniciatives com el projecte intergeneracional 

Educomunicació  i el servei d'intervenció social al carrer.  

 

Objectius operatius:  Integrar la participació en el disseny i implementació de 

polítiques al territori. 

 Generar xarxes entre els diferents agents i grups amb 

interessos comuns.  

 Millorar la convivència i la cohesió social. 

 Enfortir el sentiment de pertinença al territori. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Ciutadania del barri de Sant Josep.   

Agents implicats: Joventut 

Participació 

Serveis socials 

Educació 
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Gent gran 

Agents socials 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d'accions realitzades, per tipologia.  

 nombre de joves que participen, per sexe i edat. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i  

tècnics/ques implicats.  

 valoració de la coordinació entre els agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

Línia d'actuació: PARTICIPACIÓ / EMANCIPACIÓ 

Eix: Participació i cohesió social, Educació 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Programa de xerrades i accions entorn a la 
conscienciació social i la participació 

Descripció: 

 

Programació de diferents activitats, tallers i xerrades en matèria de 

cooperació i solidaritat, voluntariat, medi ambient i sostenibilitat, 

multiculturalitat, participació activa, etc., a càrrec d'entitats, 

associacions o serveis municipals.  

 

Objectius operatius:  Educar els/les joves en l'esperit crític, la consciencia social i la 

participació activa. 

 Sensibilitzar els/les joves envers la conscienciació social i la 

participació activa. 

 Enfortir la solidaritat i el voluntariat. 

 Enfortir el sentiment de pertinença al territori.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de Sant Vicenç dels Horts.  

 

Agents implicats: Joventut 

Educació 

Participació 

Entitats i associacions 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de persones joves participants a les activitats, per 

sexe i edat. 

 nombre d'activitats realitzades, per tipologies. 

 nombre d'entitats o associacions participants. 

 percentatge d'incidència de participació. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i 
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dels agents implicats. 

 valoració de la coordinació entre els agents implicats. 

 valoració de la continuïtat en el programa per part dels/de 

les joves. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 

Línia d'actuació: PARTICIPACIÓ / DINAMITZACIÓ I OCI 

Eix: Participació i cohesió social, Cultura, oci i lleure 

Nom de l'acció, programa o actuació:  Campanya de recollida de joguines 

Descripció: 

 

Durant la marató que s'organitza per a la recollida de joguines, en la 

qual col·laboren diferents entitats i joves, també es realitza un 

programa de ràdio especial amb la participació de joves 

voluntaris/es.   

 

Objectius operatius:  Obrir espais de participació a tots/totes els i les joves del 

municipi.     

 Afavorir la participació activa dels/de les joves. 

 Integrar els/les joves en els projectes municipals. 

 Enfortir la solidaritat i el voluntariat. 

 Oferir experiències en el món de la ràdio a joves voluntaris/es. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys.  

 

Agents implicats: Comunicació 

Serveis socials 

Participació 

Entitats 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves voluntaris/es, per sexe i edat. 

 percentatge d'incidència de participació. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels voluntaris/es i 

tècnics/ques de comunicació. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: OCI I DINAMITZACIÓ / PARTICIPACIÓ 

Eix: Cultura, oci i lleure, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Espai Jove La Capella 
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Descripció: 
 
 
 

Espai de relació i trobada dels i les joves on poden relacionar-se, 

informar-se i rebre assessorament en tots aquells temes que siguin 

del seu interès.  

Des de l’Espai jove La Capella es realitzen activitats temàtiques, 

tallers, formacions, concursos temàtics, exposicions, xerrades i 

conferències, cessió d’espais a entitats i col·lectius de joves, espai 

per fer treballs i per l’estudi, festes temàtiques... 

 

Objectius operatius:  Crear una infraestructura referent pels/per les joves, dotada 

dels recursos materials, tècnics i humans necessaris.  

 Dinamitzar l’equipament juvenil oferint activitats i tallers durant 

tot l'any.  

 Afavorir l’arrelament de la població jove a Sant Vicenç. 

 Garantir la possibilitat de participació entre els i les joves. 

 Oferir diversos serveis (cessió d’espais, tallers…) i 

assessoraments destinats a joves (ocupació, acadèmic, 

mobilitat internacional, psicològic…). 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 30 anys. 

 

Agents implicats: Joventut 

Entitats culturals i juvenils 

 

Indicadors 
d’avaluació: 
 
 
 
 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d’accions (tallers, concerts, exposicions...) 

realitzades. 

 nombre de demandes d’ús per part de les entitats i joves no 

associats. 

 percentatge de participació. 

 percentatge d’incidència de participació. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció de les accions per part dels 

usuaris/usuàries i dels agents implicats. 

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: OCI I DINAMITZACIÓ / PARTICIPACIÓ 

Eix: Cultura, oci i lleure, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Festa Major 

Descripció: 

 

 

 

Les Festes Majors d'hivern i d'estiu són el moment idoni per 

propiciar l'arrelament, la connexió i la interrelació dels/de les joves 

amb la identitat cultural de Sant Vicenç, oferint-los l'oportunitat de 

participar-hi.  
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Objectius operatius:  Crear una programació de Festa Major d’estiu i d’hivern 

adaptada al col·lectiu jove. 

 Donar suport a les iniciatives i propostes creatives i artístiques 

dels i les joves per tal de manifestar-les a les Festes Majors. 

 Definir espais i propostes per mobilitzar la participació dels i  les 

joves en iniciatives de caràcter cultural, esportiu o social. 

 Enfortir el sentiment de pertinença al territori entre els i les joves 

millorant la visió que tenen de la seva població. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 12 a 30 anys. 

Agents implicats: Joventut  

Cultura 

Entitats culturals i juvenils 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre d’accions realitzades. 

 nombre de suggeriments rebuts pels  joves i per les entitats 

juvenils. 

 percentatge de participació. 

 percentatge d’incidència de participació. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció de les accions per part dels 

usuaris/usuàries i dels agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: OCI I DINAMITZACIÓ / PARTICIPACIÓ 

Eix: Cultura, oci i lleure, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Emmaqueta’t 

Descripció: 

 

 

 

Dins del marc de la Festa Major d'Hivern, s'organitza el concurs de 

música per a grups locals EMMAQUETA’T, on poden participar els 

grups que tinguin més d’un any d’experiència amb un mínim d’un 

component empadronat a Sant Vicenç dels Horts o alumne de 

l’Aula Moderna de l’Escola de Música de Sant Vicenç. Als dos 

primers classificats l’Ajuntament els hi grava una maqueta i a més 

entren el circuit de música jove “Sona Centre”. 

 

Objectius operatius:  Donar suport a les iniciatives i propostes creatives i artístiques 

dels i les joves de Sant Vicenç.  

 Oferir recursos a joves i grups de joves interessats en potenciar 

la cultura i l'oci local. 

 Recolzar els grups de música de Sant Vicenç que tot just 

comencen, donant la possibilitat de gravar una maqueta als dos 
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primers classificats. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de14 a 30 anys i grups musicals formats per joves. 

Agents implicats: Joventut 

Entitats culturals i juvenils 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de grups inscrits. 

 nombre de concerts realitzats. 

 nombre d'assistents. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció de les accions per part dels 

usuaris/usuàries i dels agents implicats. 

 valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut 

 

 
Línia d'actuació: OCI I DINAMITZACIÓ / PARTICIPACIÓ 

Eix: cultura, oci i lleure, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Sona Centre 

Descripció: 

 

 

 

El Sona Centre és un circuit de música jove que organitza diversos 

concerts de grups musicals del Baix Llobregat a alguns municipis 

de la comarca, per tal de donar a conèixer els seus treballs.  

 

Objectius operatius:  Donar suport a la creació cultural feta per joves o per a joves. 

 Donar visibilitat a grups musicals emergents de la comarca. 

 Intercanviar experiències de joves músics de municipis propers. 

 Facilitar un espai d'interrelació entre els/les joves interessants 

en l'àmbit musical.  

 Definir espais i propostes per mobilitzar la participació dels i  les 

joves en iniciatives de caràcter cultural, esportiu o social. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys i grups musicals formats per joves. 

 

Agents implicats: Joventut 

Entitats juvenils 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de concerts realitzats.  

 nombre de joves participants del municipi, per sexe i edat. 

 nombre d'assistents als concerts. 

 nombre d'entitats que han participat en la gestió. 
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Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció de les accions per part dels/de 

les joves implicats i dels tècnics/ques referents. 

 Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
 
 
Línia d'actuació: OCI I DINAMITZACIÓ / PARTICIPACIÓ 

Eix: Cultura, oci i lleure, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Fun Festival 

Descripció: 

 

 

 

El Fun Festival és un festival de música independent que organitza 

la Regidoria de Joventut des de l’any 2007, amb la intenció 

d’apropar els grups més representatius de l’escena catalana al Baix 

Llobregat, on es troba a faltar més moviment musical. 

  

Objectius operatius:  Apropar als joves de Sant Vicenç els grups de música “indie” 

més representatiu de l’escena catalana. 

 Definir espais i propostes per mobilitzar la participació dels i  les 

joves en iniciatives de caràcter cultural, esportiu o social. 

 Enfortir el sentiment de pertinença a Sant Vicenç entre els i les 

joves millorant la visió que tenen de la seva població. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 12 a 30 anys 

Agents implicats: Joventut 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de grups participants. 

 nombre d'assistents. 

 percentatge d'incidència de participació. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i 

dels agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: OCI I DINAMITZACIÓ / PARTICIPACIÓ 

Eix: Cultura, oci i lleure, Participació i cohesió social 

Nom de l'acció, programa o actuació: Exposició d'Art Jove 

Descripció: 

 

Organització de diferents mostres d'art de joves creadors de Sant 

Vicenç dels Horts, a l'Espai Jove La Capella.  
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Objectius operatius:  Oferir recursos a joves interessats/des en potenciar la cultura i 

l'oci local. 

 Donar suport a la creació cultural feta per joves o per a joves. 

 Facilitar un espai d'intercanvi cultural. 

 Visibilitzar el treball de joves creadors del municipi. 

 Definir espais i propostes per mobilitzar la participació dels i  les 

joves en iniciatives de caràcter cultural, esportiu o social. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 16 a 30 anys 

Agents implicats: Joventut 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves participants, per sexe i edat. 

 tipologia de les mostres realitzades. 

 nombre de joves visitants. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/ de les joves 

implicats i tècnics/ques. 

 observació sistemàtica per part dels tècnics/ques en les 

visites realitzades. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: OCI I DINAMITZACIÓ  

Eix: Cultura, oci i lleure   

Nom de l'acció, programa o actuació: Festival de la infància i la joventut 

Descripció: 

 

 

Parc infantil i juvenil de Nadal amb activitats i tallers adreçats a 

joves i infants del municipi.  L'activitat d’aquest festival es 

desenvolupa durant les festes nadalenques (4 dies) i consisteix en 

la instal·lació de diferents elements desmuntables (inflables, cars 

elèctrics, ets) i recreatius o de tipus taller. 

 

Objectius operatius:  Oferir un espai d'oci educatiu durant les festes de Nadal.  

 Definir espais i propostes per mobilitzar la participació dels i  les 

joves en iniciatives de caràcter cultural, esportiu o social. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Infants i joves de 0 a 14 anys. 

Agents implicats: Joventut 

Immigració 

Policia 
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Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de joves i entitats implicats. 

 nombre d'assistents. 

 tipologia d'activitats que es realitzen.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/ de les joves i 

tècnics/ques implicats. 

 valoració de la coordinació entre els agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: OCI I DINAMITZACIÓ  

Eix: Cultura, oci i lleure   

Nom de l'acció, programa o actuació: Ampliar l'oferta d'activitats extraescolars 

Descripció: 

 

 

Oferta d'activitats extraescolars trimestrals a preus econòmics, 

emmarcades en diferents àmbits com: teatre, música, cultura 

urbana, idiomes, cuina, informàtica, noves tecnologies, etc. 

  

Objectius operatius:  Oferir una varietat d'activitats extraescolars atractiva pels joves. 

 Educar en el lleure. 

 Generar espais d'interrelació entre joves de diferents centres 

educatius.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves estudiants. 

Agents implicats: Joventut 

Cultura 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de tallers oferts. 

 nombre de tallers realitzats. 

 nombre de joves inscrits/es, per sexe i edat. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/ de les joves i 

tècnics/ques implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: OCI I DINAMITZACIÓ  

Eix: Cultura, oci i lleure   
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Nom de l'acció, programa o actuació: Activitats d'oci nocturn alternatiu Kefotskenovens 

Descripció: 

 

 

Programa d'activitats de lleure en horari nocturn organitzades des 

de l'Espai Jove La Capella.  

  

Objectius operatius:  Suplir la mancança d'activitats nocturnes al territori.  

 Oferir un espai d'oci als/a les joves.  

 Oferir una varietat d'activitats atractiva pels joves. 

 Generar espais d'interrelació entre joves.  

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys. 

Agents implicats: Joventut 

Cultura 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de persones joves participants en les activitats, per 

sexe i edat. 

 nombre d'activitats realitzades, per tipologia. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/ de les joves i 

agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: OCI I DINAMITZACIÓ  

Eix: Cultura, oci i lleure   

Nom de l'acció, programa o actuació: Estiu de cultura 

Descripció: 

 

 

Programació de diferents activitats gratuïtes, adreçades 

especialment als/les joves i adolescents, durant el mesos d'estiu: 

Cinema a la fresca, concerts en directe, etc.  
  

Objectius operatius:  Crear una programació cultural i lúdica per a joves.  

 Oferir un espai d’oci als/a les joves del municipi. 

 Definir espais i propostes per mobilitzar la participació dels i  les 

joves en iniciatives de caràcter cultural, esportiu o social. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys. 

Agents implicats: Cultura 

Joventut 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de persones joves participants a les activitats, per 
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sexe i edat. 

 nombre d'activitats realitzades, per tipologia.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/ de les joves i dels 

agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: OCI I DINAMITZACIÓ  

Eix: Cultura, oci i lleure   

Nom de l'acció, programa o actuació: Calendari festiu popular 

Descripció: 

 

 

Programació de les activitats culturals que configuren el cicle de 

festes tradicionals (Reigs Mags, Carnestoltes, Castanyada, 

Halloween, etc.).  

  

Objectius operatius:  Crear una programació cultural i lúdica per a joves.  

 Implicar els/les joves en la construcció comunitària. 

 Definir espais i propostes per mobilitzar la participació dels i  les 

joves en iniciatives de caràcter cultural, esportiu o social. 

 Enfortir el sentiment de pertinença al territori. 

 

Persones 

destinatàries: 

 

Joves de 14 a 30 anys. 

Agents implicats: Joventut 

Cultura 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de persones joves participants a les activitats, per 

sexe i edat. 

 nombre d'activitats realitzades, per tipologia.  

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/ de les joves i dels 

agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 
Línia d'actuació: OCI I DINAMITZACIÓ  

Eix: Cultura, oci i lleure   

Nom de l'acció, programa o actuació: Tarifa jove a cultura i esports 

Descripció: 

 

Garantir descomptes per joves en l'accés a activitats culturals i 

esportives al municipi.   
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Objectius operatius:  Oferir recursos als/a les joves per accedir a la cultura. 

 Garantir la igualtat d'oportunitats. 

 Definir espais i propostes per mobilitzar la participació dels i  les 

joves en iniciatives de caràcter cultural, esportiu o social. 

 

Persones 

destinatàries: 

Joves de 14 a 25 anys. 

Agents implicats: Joventut 

Cultura 

Esports 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre de persones joves que es beneficien dels 

descomptes.   

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels/ de les joves i dels 

agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

 
Línia d'actuació: OCI I DINAMITZACIÓ / PARTICIPACIÓ  

Eix: Cultura, oci i lleure i Participació i cohesió social  

Nom de l'acció, programa o actuació: Inauguració del nou Centre cultural i cívic 

Descripció: 

 

 

Pel primer semestre de 2019, aproximadament, està prevista la 
inauguració d'un nou centre cívic amb diverses sales d'activitats, 
espai d'entitats i que allotjarà també l'Espai Jove.  
  

Objectius operatius:  Oferir als/a les joves un espai d'interrelació. 

 Oferir propostes d'oci atractives als/a les joves. 

 Oferir recursos als/a les joves i a les entitats per al 

desenvolupament de les seves activitats.  

 Definir espais i propostes per mobilitzar la participació dels i  les 

joves en iniciatives de caràcter cultural, esportiu o social. 

 Millorar la cohesió social al municipi. 

 

Persones 

destinatàries: 

Ciutadania de Sant Vicenç dels Horts. 

Agents implicats: Cultura 

Participació 

Joventut 

 

Indicadors 

d’avaluació: 

 

 

Indicadors quantitatius:  

 nombre entitats amb seu. 

 activitats organitzades per les entitats.    

 usos dels espais. 
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 cessió d'espais, per tipologia d'actes. 

 nombre d'assistents a les activitats. 

 

Indicadors qualitatius:  

 valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries, de 

les entitats i dels agents implicats. 

 valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats per 

part de la comissió de seguiment del Pla Local de Joventut. 
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4.3 TEMPORALITZACIÓ DE LES ACCIONS 

Eix 1. EDUCACIÓ 

ACCIONS 
2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Programa d’ajuts, beques i suport a estudiants X X X X X X X X X X X X X X X X 

Assessoria acadèmica X X X X X X X X X X X X X X X X 

Tècniques d'estudi    X    X    X    X 

Espai de suport a l'estudi X X  X X X  X X X  X X X  X 

Xerrades d'orientació als centres de secundària X X  X X X  X X X  X X X  X 

Fòrum Treballs de recerca  X    X    X    X   

Mart XXI X X  X X X  X X X  X X X  X 

Curs de monitor de lleure educatiu subvencionat  X    X    X    X   

Guia d'estudis X X X X X X X X X X X X X X X X 

Aules d'estudi X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programació trimestral de tallers 
descentralitzada 

X X  X X X  X X X  X X X  X 

PQPI/PTT X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programes d'alfabetització digital X X X X X X X X X X X X X X X X 

PIDCES  X X  X X X  X X X  X X X  X 

Xarxa de transició Escola - Treball X X X X X X X X X X X X X X X X 

Assessorament TET X X X X X X X X X X X X X X X X 

Edició del butlletí TET X X X X X X X X X X X X X X X X 

L'aventura del món laboral X X X X X X X X X X X X X X X X 

Projecte Aprenents X X X X X X X X X X X X X X X X 

Cotutorització dels Treballs de recerca X X X X X X X X X X X X X X X X 

Pràctiques formatives a empreses X X X X X X X X X X X X X X X X 

Formació Professional Dual X X  X X X  X X X  X X X  X 

Plans de formació ocupacional X X X X X X X X X X X X X X X X 

Tallers formatius amb certificació X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programes de Formació i Treball X X X X X X X X X X X X X X X X 

Joves per l'ocupació X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activitats d'exploració del mercat laboral  X    X    X    X   

Campanya Salut i Escola X X  X X X  X X X  X X X  X 

Atenció personalitzada als Instituts X X  X X X  X X X  X X X  X 

Programa de xerrades i accions entorn a la 
conscienciació social i la participació 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Eix 2. TREBALL 

ACCIONS 
2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Xarxa de transició Escola-Treball X X X X X X X X X X X X X X X X 

Assessorament TET X X X X X X X X X X X X X X X X 

Edició del butlletí TET X X X X X X X X X X X X X X X X 

L'aventura del món laboral X X X X X X X X X X X X X X X X 

Projecte Aprenents X X X X X X X X X X X X X X X X 

Cotutorització dels Treballs de recerca X X X X X X X X X X X X X X X X 

Pràctiques formatives a empreses X X X X X X X X X X X X X X X X 

Formació Professional Dual X X  X X X  X X X  X X X  X 

Plans de formació ocupacional X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programes de Formació i Treball X X X X X X X X X X X X X X X X 

Joves per l'ocupació X X X X X X X X X X X X X X X X 

Activitats d'exploració del mercat laboral  X    X    X    X   

Formacions d'àmbit laboral X X X X X X X X X X X X X X X X 

Garantia juvenil X X X X X X X X X X X X X X X X 

Borsa de classes de repàs i altres disciplines X X X X X X X X X X X X X X X X 

Tallers formatius amb certificació X X X X X X X X X X X X X X X X 

PQPI/PTT X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programes d'alfabetització digital X X X X X X X X X X X X X X X X 

Club de feina X X  X X X  X X X  X X X  X 

Programa de ràdio - Club de feina X X  X X X  X X X  X X X  X 

Servei Local d'Ocupació X X X X X X X X X X X X X X X X 

Assessoria laboral juvenil X X X X X X X X X X X X X X X X 

Assessoria mobilitat internacional X X X X X X X X X X X X X X X X 

Ajuts i finançament per a persones 
emprenedores 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

Eix 3. MOBILITAT 

ACCIONS 
2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Bus Jove X X X X X X X X X X X X X X X X 

Transport Nit X X X X X X X X X X X X X X X X 

Compartir cotxe X X X X X X X X X X X X X X X X 

Assessoria mobilitat internacional X X X X X X X X X X X X X X X X 

Zona 1 de Transport     X X X X X X X X X X X X 
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Eix 4. HABITATGE 

ACCIONS 
2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Borsa d'habitatge per lloguer social X X X X X X X X X X X X X X X X 

Compartir pis X X X X X X X X X X X X X X X X 

Xerrades i tallers per a l'emancipació de la llar 
familiar 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Campanyes de promoció pública d'habitatge X X X X X X X X X X X X X X X X 

Construcció Pis Lloguer assequible            X X X X X X 

 

Eix 5. SALUT I AFECTIVITAT 

ACCIONS 
2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Programa de Salut Jove: Sense Límits X X X X X X X X X X X X X X X X 

Campanya Salut i Escola X X  X X X  X X X  X X X  X 

Atenció personalitzada als Instituts X X  X X X  X X X  X X X  X 

Campanyes de salut i consum X X X X X X X X X X X X X X X X 

Prevenció de relacions abusives X X X X X X X X X X X X X X X X 

Pla de prevenció de drogodependències X X X X X X X X X X X X X X X X 

Circuit d'atenció a les víctimes de violència de 
gènere 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Agents de Salut juvenil X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programa de foment de l'esport X X X X X X X X X X X X X X X X 

Escola de natació X X X X X X X X X X X X X X X X 

Jornades esportives  X    X    X    X   

 

 

Eix 6. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 

ACCIONS 
2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Guia d'estudis X X X X X X X X X X X X X X X X 

Web de Joventut X X X X X X X X X X X X X X X X 

Apartat juvenil X X X X X X X X X X X X X X X X 

PIDCES X X  X X X  X X X  X X X  X 

PIJ La Motxilla X X X X X X X X X X X X X X X X 

Agenda municipal juvenil X X X X X X X X X X X X X X X X 

Cartells específics de joventut X X X X X X X X X X X X X X X X 

Xarxes socials: Facebook, Twitter, Youtube, 
Instagram 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Whatsapp de joventut X X X X X X X X X X X X X X X X 

Cartellera pròpia de joventut/entitats de la ciutat X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Eix 7. PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

ACCIONS 
2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Promoció de l'associacionisme X X X X X X X X X X X X X X X X 

Suport a l'associacionisme X X X X X X X X X X X X X X X X 

Comissió de seguiment del Pla Local X X X X X X X X X X X X X X X X 

Mostra d'entitats de Festa Major d'hivern i 
d'estiu 

X  X  X  X  X  X  X  X  

Fòrums participatius  X    X    X    X   

Serveis extraordinaris de català X X X X X X X X X X X X X X X X 

Servei d'acollida persones nouvingudes X X X X X X X X X X X X X X X X 

Impuls de les polítiques d'igualtat de gènere X X X X X X X X X X X X X X X X 

Ajuts a menors  X X X X X X X X X X X X X X X X 

Intervencions Serveis Socials Bàsics X X X X X X X X X X X X X X X X 

Assemblea Jove X X X X X X X X X X X X X X X X 

Implica't per Sant Josep X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programa de xerrades i accions entorn a la 
conscienciació social i la participació 

  X X   X X   X X   X X 

Espai Jove La Capella  X X X X X X X X X X X X X X X X 

Festa Major X  X  X  X  X  X  X  X  

Emmaqueta't X   X X   X X   X X   X 

Web de Joventut X X X X X X X X X X X X X X X X 

Apartat juvenil X X X X X X X X X X X X X X X X 

PIDCES X X  X X X  X X X  X X X  X 

PIJ La Motxilla X X X X X X X X X X X X X X X X 

Agenda municipal juvenil X X X X X X X X X X X X X X X X 

Cartells específics de joventut X X X X X X X X X X X X X X X X 

Xarxes socials: Facebook, Twitter, Youtube, 
Instagram 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Whatsapp de joventut X X X X X X X X X X X X X X X X 

Cartellera pròpia de joventut/entitats de la ciutat X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programació trimestral de tallers 
descentralitzada 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Campanya recollida de joguines    X    X    X    X 

Sona Centre  X    X    X    X   

Fun Festival  X    X    X    X   

Exposició d'Art Jove X X X X X X X X X X X X X X X X 

Inauguració nou Centre cultural i cívic      X X X X X X X X X X X 
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Eix 8. CULTURA, OCI I LLEURE 

ACCIONS 
2018 2019 2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Espai Jove La Capella X X X X X X X X X X X X X X X X 

Festa Major X  X  X  X  X  X  X  X  

Emmaqueta't X   X X   X X   X X   X 

Sona Centre  X    X    X    X   

Fun Festival  X    X    X    X   

Exposició d'Art Jove X X X X X X X X X X X X X X X X 

Festival de la infància i la joventut X X X X X X X X X X X X X X X X 

Ampliar l'oferta d'activitats extraescolars X X  X X X  X X X  X X X  X 

Estiu de cultura   X    X    X    X  

Activitats d'oci nocturn alternatiu 
Kefotskenovens 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Calendari festiu popular X X X X X X X X X X X X X X X X 

Campanya recollida de joguines    X    X    X    X 

Aules d'estudi X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programa de foment de l'esport X X X X X X X X X X X X X X X X 

Escola de natació X X X X X X X X X X X X X X X X 

Jornades esportives  X    X    X    X   

Tarifa jove a cultura i esports X X X X X X X X X X X X X X X X 

Inauguració nou Centre cultural i cívic      X X X X X X X X X X X 
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4.4 METODOLOGIA 
 
Els objectius metodològics del pla responen als principis rectors del Pla Nacional de Joventut 

de Catalunya 2010-2020. Se n'ha fet ús tant en el procés de diagnosi del Pla com en el disseny 

de les polítiques. 

Són els que es presenten a continuació: 

 Participació. En els últims anys, la participació ha esdevingut un valor fonamental en 

les polítiques públiques en general i molt especialment en les de joventut. I això 

significa que s'han d’incloure els i les joves en les diverses fases del desenvolupament 

de les polítiques i programes, així com els diversos agents que hi intervenen. Per això 

els i les joves i el moviment juvenil organitzat són un agent fonamental a incloure en el 

disseny, la implementació i l’avaluació de qualsevol política de joventut, perquè el 

nombre i la diversitat dels i les agents implicats/des garanteix un visió amplia i plural del 

col·lectiu jove, i el procés obté un bon nivell d’implicació i seguiment. 

El present PLJ ha tingut en compte el principi de participació per a l’elaboració del 

mateix i, en aquesta línia, per la fase d'implementació i avaluació cal generar espais de 

participació i de trobada entre els agents que intervenen a les polítiques de joventut 

(administració, tècnics, càrrecs polítics, entitats juvenils, col·lectius de joves, teixit 

associatiu i comercial, xarxes,....), per tal de consensuar, revisar i valorar les accions i 

activitats que es duen a terme, redefinir mecanismes de coordinació i de treball, etc.   

 Transformació. Les polítiques de joventut han de tenir una voluntat transformadora en 

la línia que apunta la missió del PNJCat: afavorint l’apoderament de les persones joves 

i els processos de mobilitat social. Per fer-ho cal incorporar una mirada crítica que doni 

a les polítiques de joventut una voluntat de transformar tant les condicions de vida dels 

i de les joves com el model de societat en general.  

Atesa la complexitat i diversitat de la realitat juvenil, cal tenir en compte la gran varietat 

de situacions socials, formes de vida i projectes que constitueixen i constituiran la 

joventut i, en el disseny, implementació i avaluació dels programes i accions adreçades 

al jovent cal adoptar una perspectiva inclusiva, atenent a la diversitat cultural, de 

gènere, territorial,... perquè aquesta no esdevingui desigualtat i perquè totes les 

persones joves puguin desenvolupar el seu propi projecte vital en plenitud i igualtat i, en 

definitiva, millorar la qualitat de vida de les persones joves de Sant Vicenç dels Horts. 

 Integralitat. El PLJ de Sant Vicenç dels Horts planteja les polítiques de joventut de 

manera integral, és a dir, pretén actuar sobre totes les esferes i dimensions de la vida 

de les persones joves i això es veu reflectit en la diversitat de reptes i àmbits materials 

sobre els quals vol incidir.  Alhora, l’actuació sobre aquestes esferes i la resposta a les 

problemàtiques o necessitats també ha de ser integral, ja que solen ser multicausals i 

estar interrelacionades (educació i treball, participació i educació, etc.).  

Per actuar de forma global, cal generar un treball en xarxa a dos nivells, 

interdepartamental i interinstitucional, que vagi més enllà de la col·laboració, els 

mecanismes de coordinació  i/o el traspàs d'informació. Aquest treball conjunt ha 

d'implicar que els diferents agents que participen en la implementació de les accions i 

programes adreçats als i a les joves de Sant Vicenç dels Horts, han de compartir  tant 

els objectius com la responsabilitat de forma continuada.   
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 Qualitat. Les polítiques de joventut s’han d’adequar a la realitat social per tal de 

respondre a les necessitats i projectes de la gent jove. Per això, per a l'elaboració del 

PLJ de Sant Vicenç dels Horts s'han tingut en compte totes les parts i les fonts 

necessàries per reflectir la realitat juvenil i el seu entorn social. Aquest coneixement ha 

d’esdevenir un exercici permanent que contribueixi a adaptar les polítiques a les 

transformacions de la joventut, a través de diagnòstics que han de servir per ajustar-lo 

en tot moment a la realitat i per orientar la planificació de les polítiques de joventut.  

El PLJ ha de ser, doncs, un document dinàmic, orientat en tot moment a satisfer la 

realitat canviant del col·lectiu de joves i estarà a l'abast de tots els agents que hi hagin 

intervingut durant la fase d'implementació.     
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5. AVALUACIÓ  

L’avaluació és un procés sistemàtic, planificat i dirigit a aconseguir una quantitat òptima de 

dades, tant qualitatives com quantitatives. Es tracta d’un procés amb feedbacks i continu on es 

té en compte la diversitat dels agents implicats. Per realitzar el seguiment i avaluació 

s’estableixen els següents criteris:  

- Realisme. Per veure si els objectius plantejats donen resposta a les necessitats 

detectades. 

- Eficàcia. Comprovar si els objectius fixats s’han complert. D’aquesta manera 

s’utilitzaran els indicadors d’avaluació que s’han estipulat a cada acció. 

- Eficiència. Verificar si els objectius s’han complert amb el mínim de despeses 

possibles i el rendiment que se n’ha obtingut d’aquests. 

- Dinamisme. Establir el procés com a dinàmic i continu. 

- Flexibilitat. Oferir la possibilitat d’adaptar els continguts a les noves necessitats 

sorgides dels i les joves, atès que és un col·lectiu molt canviant. 

El Pla Local de Joventut de Sant Vicenç dels Horts ha d’anar acompanyat d’un mètode propi 

d’avaluació, adaptat a la seva estructura i que tingui en compte les especificitats del sistema de 

gestió. Així, l’avaluació ha de donar resposta a diferents preguntes plantejades que es detallen 

a continuació: 

Què s’avalua: 

En el Pla Local de Joventut de Sant Vicenç dels Horts 2018-2021 s’avaluaran diferents àrees i 

fases.  

L’avaluació es pot separar en diferents fases, de les quals s'avaluaran tots els aspectes de les 

actuacions que es portaran a terme: 

o Disseny de l’acció: 

 Objectius. 

 Procediment 

 Claredat 

 Facilitat/dificultat d’avaluació 

 Coherència 

 Correlació dels objectius amb la diagnosi 

 Viabilitat dels indicadors 

 Actuacions dels agents implicats 
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o Implementació de l’acció: 

 Consecució dels objectius 

 Planificació pressupostària 

 Coherència dels recursos 

 La gestió i coordinació 

 La metodologia emprada, el procés i possibles canvis i/o adaptacions 

 Els agents implicats  

 La participació 

 La qualitat 

 La difusió 

 La satisfacció dels i les joves que participin en les actuacions que hi ha 

al projecte 

Qui fa l’avaluació: 

Tenint en compte que hi ha molts agents implicats per a fer efectives totes les actuacions, 

l’avaluació es realitzarà de manera coordinada i de manera transversal per tal de garantir la 

integralitat. Serà l’equip tècnic del servei de Joventut, però, qui liderarà i engegarà les 

avaluacions de totes les accions plantejades del Pla Local de Joventut de Sant Vicenç dels 

Horts 2018-2021.  

A continuació es detallen totes les persones que participaran a l’avaluació: 

- Equip tècnic del servei de joventut 

- Associacions juvenils 

- Usuaris i usuàries de l’Espai Jove La Capella 

- Equips tècnics d’altres departaments de l’Ajuntament 

- Equips docents 

- Agents externs 

Com es portarà a terme: 

L’avaluació es farà a través de diverses metodologies i amb diferents eines que facilitaran la 

recollida de dades reals per poder mesurar la fiabilitat de totes les actuacions del Pla. 

o Metodologia Quantitativa: 

El nostre objectiu amb aquesta metodologia és aconseguir dades fiables i quantificables sobre 

el què es vol avaluar.  

Les tècniques que s’utilitzaran per aconseguir aquests resultats quantitatius serà a través de 

qüestionaris que emplenaran els i les joves participants a les actuacions, on es podrà valorar 

l’impacta real de cada acció.  
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Una altra eina que ens serveix per avaluar quantitativament seran els indicadors d’avaluació 

dels i les joves que participin a les activitats i serveis que hi ha dins d’aquest projecte, separant 

els joves per (sexe, edat, nombre de vegades que participa a les accions, tipologia d’accions 

realitzades, entre altres.)  

o Metodologia Qualitativa: 

Les tècniques qualitatives d’investigació tenen l’objectiu de comprendre de manera profunda 

valoracions, opinions, expectatives,... és a dir, fets i accions que no són susceptibles de 

quantificar. L’anàlisi qualitativa permet doncs, aprofundir molt més en l’avaluació. A continuació 

es presenten els diferents mecanismes d’avaluació qualitativa que es faran servir. 

Observació sistemàtica per part de l’equip tècnic de joventut de les diferents accions que es 

porten a terme. En ocasions es pot tractar d’una observació més passiva i d’altres més activa. 

El tipus d’observació es decideix tenint en compte molts factors. El grau d’implicació en 

l’organització, l’àmbit o tema de treball, el grau de protagonisme dels i les joves durant 

l’activitat, entre altres. Així, s’estableixen alguns dels indicadors que es fan servir durant 

l’observació: grau de participació, grau aparent d’atenció i concentració, la comunicació no 

verbal, etc.  

Les fitxes de valoració de cada acció mitjançant qüestionaris de valoració qualitativa també 

ajuden a completar l’avaluació de totes i cadascuna de les accions. En elles es pregunta el 

grau de satisfacció de l’activitat, valoració qualitativa de l’espai, personal docent, satisfacció 

dels continguts rebuts, entre d’altes. 

Les entrevistes seran una de les tècniques que s’utilitzaran i que tenen cabuda dins d’alguna 

de les accions que es portaran a terme. Aquestes entrevistes es realitzaran a diferents agents 

que participen de les accions ja sigui a nivell tècnic com a organitzadors/es de les accions, o a 

través dels usuaris i usuàries com a destinataris finals de les accions. 

Les reunions de seguiment sistemàtiques amb els diferents agents implicats, ja sigui pel 

disseny, execució  i/o coordinació de les actuacions. Existeixen diferents moments de trobada 

que permeten avaluar de forma continuada les accions i projectes que es realitzen des del 

servei de joventut i que alhora faciliten la coordinació i la comunicació amb l’equip de treball. A 

continuació es detallen les diferents reunions de seguiment a nivell intern: 

- Reunió de coordinació de l’equip servei de joventut. La seva periodicitat és 

setmanal, normalment els dimarts. En aquestes reunions es treballa el dia a dia, es fan 

valoracions de totes aquelles accions dutes a terme, es valoren programacions futures, 

es fa seguiment de cada un dels diferents programes, entre altres.  

- Reunió de coordinació de l’equip del servei de joventut amb la cap tècnica del 

departament de Polítiques d’Igualtat i la Regidora de Joventut. Periodicitat mensual. Es 
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fa una revisió i supervisió del treball (programació, calendarització, control dels i les 

usuàries) així com del compliment dels objectius. 

- Reunió de coordinació de l’equip tècnic del servei de joventut amb la Direcció de 

programes de l’empresa que porta la gestió. Periodicitat mensual. Es realitza el 

seguiment de les actuacions del Pla i possibles incidències i propostes de millora. 

- Reunió de centre. Es proposa crear una comissió d’avaluació amb els i les joves que 

participen de les accions amb una convocatòria dos vegades l’any. La intenció 

d’aquesta reunió és fer la previsió de la futura programació i avaluar les activitats i 

projectes que es realitzen al llarg de l’any. 

El Pla Local de Joventut de Sant Vicenç dels Horts, no és una planificació independent. Depèn 

per a la seva execució de diferents agents de l’Ajuntament i d’altres institucions, per tant, 

s’haurà d’articular mecanismes de coordinació externa per portar a terme la programació, 

avaluació i control de centre. Moltes de les accions i programes que ja es realitzen (com el 

dispositiu TET, l’Expolleure, el Circuit Sona Centre, la Borsa Jove d’Habitatge o el Pla Educatiu 

d’Entorn) ja disposen de grups de coordinació interdepartamental i amb els agents socials 

implicats que són els encarregats d’organitzar, duu a terme i valorar les accions, que es 

reuneixen segons el seu propi calendari. 

Així, per exemple, la Coordinadora d’Entitats del Lleure Infantil i Juvenil de Sant Vicenç dels 

Horts, que és un òrgan no formal i que es va crear exclusivament per a l’organització de 

l’Expolleure, ha esdevingut una peça clau en les decisions i coordinació de les polítiques de 

joventut a Sant Vicenç. Aquesta coordinadora, de la qual formen part totes les entitats del món 

del lleure infantil i juvenil, es reuneix puntualment, de manera no formal, quan cal decidir sobre 

el repartiment de les subvencions, programació de tallers i activitats juvenils, etc.. Val a dir que 

aquestes reunions poden ser convocades tant per l’Ajuntament com per qualsevol entitat. La 

intenció és la d’aprofitar, en la mesura del possible, aquests dispositius i optimitzar-los i 

potenciar-los per treballar també les noves accions previstes. 

A banda, també hi ha reunions de coordinació, que ja venen marcades per la necessitat de 

programar i avaluar el que es desprèn del calendari mateix de les accions i programes. 

Però cal dir que hi ha accions i programes on és francament difícil establir un calendari de 

reunions donat que el contacte amb altres departaments (sobretot amb el d’ensenyament, 

policial local i serveis socials) és telefònic i diari. No totes les coordinacions d’aquest tipus estan 

calendaritzades, perquè s’estableixen d’acord al desenvolupament de les activitats i/o accions a 

gestionar.  

Per a totes elles formalitzarem nous canals de coordinació d’acord amb els altres agents 

implicats. 
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Quan s’avaluarà: 

L’avaluació serà sempre acumulativa i es farà al llarg de tot el Pla. A continuació es detallen les 

diferents fases d’avaluació amb les particularitats de cada cas: 

- Avaluació periòdica per accions.  

Aquest nivell d’actuació pren per referència el grau d’assoliment dels objectius establerts 

per programes de forma periòdica. Es produeix quan finalitza cada acció i/o programa 

generant una valoració específica, amb indicadors determinats sorgits a partir de 

l’avaluació continuada amb els diferents mecanismes d’avaluació que es detallen a l’apartat 

anterior. 

- Avaluació anual. 

Consistirà en una memòria de totes les accions/programes duts a terme durant tot l’any, 

amb l’avaluació de cadascuna de les accions i una valoració en termes més globals i 

generals. 

o Es preveu una reunió anual de l’equip de joventut per avaluar cada 

acció/programa. 

o Es preveu una reunió anual de cada programa realitzat per altres Departaments 

implicats valorarà, l’adequació dels resultats del programa/acció segons els 

objectius inicials. 

- Avaluació continuada. 

L’avaluació ha d’estar implícita en totes les accions que es realitzen a l’execució del Pla i 

les seves actuacions. Aquest model d’avaluació permet disposar permanentment de la 

informació sobre el camí que està seguint, per tal de reforçar els elements positius que 

vagis apareixent i corregit els negatives. Les eines són les esmentades a l’apartat anterior. 

Com es porta a terme, mitjançant la creació de comissions d’avaluació i seguiment del Pla 

Local de Joventut 2018-2021. Es proposa realitzar una Pre-avaluació de l’execució del Pla 

en la finalització del segon any d’execució. 

- Avaluació final. 

Pretén mesurar els resultats, el procés en el seu conjunt, l’impacta i l’eficiència. Permet fer 

accions d’adaptació, correcció, ampliació al Pla. Es realitza a partir de l’acumulació de 

valoracions de cadascun dels anys d’aplicació, però es planifica també, un seguit de 

jornades de participació i grups de treball que permetin ampliar la recollida d’idees i 

aportacions (joves, entitats, col·lectius, personal tècnic, d’altres professionals, etc.) 
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El document que registra l’avaluació final és la memòria de gestió i recollirà: 

o Accions realitzades de cada eixos i valoració de les mateixes a nivell quantitatiu 

i qualitatiu. 

o Valoració dels protocols de treball intern (organització, elements de 

coordinació, espais de treball intern i recursos). 

o Propostes i/o noves línies de treball.  

 

  


