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I. INTRODUCCIÓ
El Pla Local de Joventut és l’eina amb la que comptem per definir, impulsar i coordinar les
polítiques de joventut a Parets del Vallès, per al jovent de 14 a 30 anys.
Aquest Pla sorgeix de l’experiència i avaluació dels anteriors Plans Locals de Joventut, de
l’anàlisi de la realitat que s’ha realitzat (annex 1)1, de diferents espais i processos
participatius amb el jovent i amb personal tècnic i d’altres professionals del municipi i d’un
marc filosòfic que ens empara i guia.
La metodologia que s’ha fet servir per a l’elaboració del diagnòstic de la realitat de les
persones joves de Parets del Vallès ha combinat dues tècniques complementàries:
Primer, un treball d’anàlisi de dades socio demogràfiques per tal d’identificar:
-

Les característiques del municipi i de la seva població, incidint en la població jove.

-

Mapa de recursos i serveis existents.

-

Polítiques i actuacions que hi ha entorn a l’àmbit de la joventut des dels diferents
departaments de l’Ajuntament.

Per a realitzar aquesta contextualització, s’han fet servir diferents tècniques:
Recollida i explotació de dades relatives a:
Recursos i equipaments amb presència juvenil.
Polítiques de joventut.
Entitats i associacions.
Anàlisi socio – demogràfic que la població. En aquesta anàlisi s’han tingut com a
referència dades provinents de:
Padró continu d’habitants.
Dades sectorials facilitades per l’Ajuntament de Parets del Vallès.
IDESCAT.
Programa Hermes de la Diputació de Barcelona.
En segon terme, s’ha realitzat un treball de camp, que ha constat de diversos espais
participatius on l’intercanvi d’opinions i les vivències de les diferents persones que han
participat ens permetien definir i identificar les necessitats i oportunitats en relació a la
realitat del jovent.

1 Amb el suport de l’Oficina del Pla Jove i desenvolupat per Iniciatives i dinàmiques comunitàries, S.L.
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S’han realitzat les següents accions:
-

Sessió de treball amb l’equip de joventut de l’Ajuntament.

-

Sessió de presentació a l’equip de govern i oposició.

-

2 sessions de treball amb personal tècnic i d’altres professionals.

-

Sessió de treball amb representants d’entitats i col·lectius joves.

-

Enquestes avaluatives a l’alumnat de tots els centres de secundària del municipi i via
on line.

-

Dues FaKtoria d’Idees (espai participatiu estable en format assembleari i vinculant).

-

Sessions amb delegats i delegades de l’Institut La Sínia, Torre de Malla i Acesco. Amb
una participació total de 53 joves.

El nostre marc filosòfic de partida és basa principalment en que les polítiques de joventut
treballades transversalment han d’incidir en tots els àmbits de la vida quotidiana de les
persones joves i que un dels factors claus a treballar específicament pel Servei de Joventut,
és l’educació en valors incorporant la perspectiva de gènere, el respecte a les diferències, lo
important del treball i l’esforç en la vida de les persones, l’autoestima, la visió crítica, la
inclusió, etc. Sempre potenciant l’autonomia de les persones.
Tot i que les polítiques de joventut també han evolucionat molt, i que fa anys que totes les
àrees de l’Ajuntament estan realitzant accions per al jovent, molt reforçades pels anteriors
PLJ i per la inauguració del Casal de Joves Cal Jardiner l’any 2015, encara hi ha dificultats i
necessitats dels /de les joves de Parets per resoldre, més amb la situació econòmica i social
actual. És necessari per tant, elaborar un nou PLJ per tal d’ordenar i evitar duplicitats en les
accions que s’estan fent i dissenyar de noves adequades als temps que estem vivint. En
definitiva, volem que sigui una eina per millorar les polítiques, l’estructura, els canals de
comunicació (entre àrees i cap a l’exterior) i els serveis.
Les polítiques han de ser transversals i integrals, treballades des d’una perspectiva global que
interrelacioni els diversos àmbits de la vida dels/de les joves prioritzant els àmbits amb més
necessitats i amb un mètode de treball que impliqui tots els serveis de l’Ajuntament i tingui en
compte les polítiques i serveis que poden oferir unes altres administracions i com no, al propi
jovent.
Per tal de que el PLJ sigui una eina eficaç, realista i eficient, des dels diferents professionals
del municipi s’han prioritzat certs àmbits a treballar, els que més preocupen i queden
actualment més al descobert. Els àmbits que s’han prioritzat són:
Els processos de formació del jovent.
El temps de lleure i la salut juvenil.
Els processos de comunicació i participació dels i de les joves.
Encara que s’hagin prioritzat aquest àmbits per part dels i de les professionals, també s’ha de
donar resposta a les diferents demandes plantejades per part del jovent en els diferents
espais participatius que s’han establert en la diagnosi del PLJ.
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II. OBJECTIUS GENERALS
Els objectius generals que plantegem sorgeixen de l’anàlisi de la realitat que s’ha realitzat
durant l’any 2017, de les vivències del personal tècnic o professionals i també dels/ de les
joves que han participat aportant les seves preocupacions i propostes.
Potenciar projectes i actuacions adequades a les necessitats reals dels/de les joves
de Parets que en permetin l’autonomia i puguin tirar endavant i amb llibertat els seus
projectes de vida d’una manera saludable.
Potenciar la participació jove en les polítiques del municipi.
Potenciar el Casal de Joves Cal Jardiner com a espai inclusiu i transformador. Que
esdevingui un referent per al jovent.
Promoure el treball transversal interdepartamental i interinstitucional per poder donar
cobertura a les necessitats d’una manera eficaç i eficient.
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III. EIXOS PRIORITZATS:
Educació:
Un dels aspectes que preocupen més als professionals vinculats al jovent, és l’absentisme
escolar i els i les expulsades sense suport familiar. Val a dir, que el nombre de joves en
aquesta situació no és alarmant, però sí que ho és les conductes de risc que estan tenint
aquests joves i lo desemparats que estan.
Una altra fita, és aconseguir treballar el gènere de manera transversal i vertebradora en totes
les escoles de primària i de secundària del municipi.
Així mateix, caldria donar resposta als nois i noies de 15 i 16 anys que estan fora del circuit
formatiu i laboral.
Les aules d’estudi de Cal Jardiner estan molt ben valorades, sobretot que ampliïn horari
nocturn en època d’exàmens.
El jovent ha fet la proposta de que cal millorar l’orientació acadèmica incorporant informació
sobre els cicles formatius ales xerrades que es realitzen amb 4t d’ESO i fent-les extensives
també a l’alumnat de 3r d’ESO. Troben a faltar també que s’inclogui informació sobre les
possibilitats d’estudi que s’ofereixen a d’altres municipis.
Objectius específics:
Potenciar la igualtat d’oportunitats.
Ampliar l’oferta formativa no obligatòria i d’especialització al municipi.
Prevenció absentisme escolar.
Prevenció bullying i ciberassetjament.
Orientar i oferir la informació adequada quant a itinerari laboral i formatiu.
Educació en valors.
Fomentar la participació del jovent.
Ocupació:
El tema de l’ocupació i emprenedoria es treballa amb profunditat des del servei d’ocupació:
garantia juvenil, cursos específics jovent, ofertes de feina, subvencions a empreses que
contractin persones de Parets del Vallès, etc. I que des del Servei de Joventut conjuntament
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, s’ofereix el Servei d’Assessorament Socio
Laboral al Casal de Joves Cal Jardiner. Servei molt bé valorat tant per les persones usuàries
com per el personal tècnic. L’Ajuntament de Parets del Vallès ha abocat molts recursos al
tema de l’ocupació des de la crisi econòmica i això s’ha reflexat en la taxa d’atur de Parets del
Vallès, molt més baixa que a la resta de la comarca, és per aquest motiu que des dels
diferents professionals que han participat en la diagnosi no és un àmbit que s’hagi prioritzat.
Si que s’ha detectat la necessitat de millorar la comunicació i el treball transversal entre el
Servei Local d’Ocupació, el Serveis d’Assessorament Socio Laboral de Cal Jardiner i Serveis
Socials.
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Si que hi ha, però, la demanda per part del jovent de que es realitzin més xerrades i/o
orientacions sobre el tema laboral als instituts.
Objectiu específic:
Emprendre accions que afavoreixin la inserció juvenil de qualitat.
Cultura, esport i lleure:
Des de la inauguració del Casal de Joves Cal Jardiner l’any 2015, l’oferta cultural, formativa,
d’esport i de lleure ha augmentat considerablement. Ara el repte és que tot el jovent de Parets
senti el Casal de Joves com a propi, incidint en la seva participació en la FaKtoria d’Idees i
millorant la comunicació entre el Servei de Joventut i el jovent.
S’entén que el Casal de Joves és una plataforma per a impulsar la participació del jovent, ja
sigui a través de la FaKtoria d’Idees, del programa Foment iniciatives juvenils o el suport que
es dona a entitats i col·lectius juvenils.
A nivell general, es planteja que l’Ajuntament hauria d’adequar les accions comunicatives als
canals i al llenguatge del jovent.
Cal plantejar també projectes que donin resposta al poc ús de l’espai públic que fan les noies,
tal i com s’indica l’Informe de prospecció dels infants i joves elaborat per l’educador de carrer.
En referència a l’esport, tant des del personal tècnic com del jovent, és detecta la necessitat
de potenciar l’esport no federat i a l’espai lliure, amb activitats esportives obertes i
instal·lacions exteriors als parcs (tipus workout, tirolines o d’altres elements vinculats als
esports d’aventura).
Per part del jovent, es realitza la demanda de més ofertes formatives i de lleure per a joves
d’11 a 16 anys.
En relació a l’oci nocturn, els i les joves proposen concerts enfocats a majors de 18 anys,
heterogenis, i que el Casal de Joves organitzi més activitats nocturnes.
Es posa l’accent en la necessitat de promoure l’oci no sexista per a garantir espais d’oci
lliures de violències masclistes.
En quant a la Festa Major, hi ha la demanda de que l’Ajuntament, conjuntament amb entitats
del municipi i col·lectius juvenils, repensi el seu disseny. Consideren que el jovent hi participa
des d’una vessant molt consumista i tenen la percepció que en la programació no es té con
compte l’heterogeneïtat del col·lectiu jove.
Les entitats i col·lectius juvenils del municipi han manifestat la seva voluntat de participar en
el disseny de la Festa Major d’hivern i d’estiu. També realitzen la proposta d’organitzar una
mostra de totes les entitats i grups organitzats que hi ha la municipi, per donar a conèixer les
activitats i generar esperit de poble.
Objectius específics:
Potenciar el Casal de Joves Cal Jardiner com a referent per al jovent.
Impulsar accions o activitats que responguin a la necessitats de tota la joventut.
Potenciar l’esport a l’espai públic i no federat.
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Salut:
La salut juvenil vinculada a hàbits saludables i conductes de risc preocupa especialment a
professionals. El consum d’algunes substàncies addictives s’ha estès entre el jovent i s’ha
normalitzat, sobretot l’alcohol, el tabac i el cànnabis, encara que també preocupa el consum
de cocaïna.
El consum d’aquestes substàncies és molt visible en tot el municipi i ha avançat l’edat de les
persones consumidores a 13 o 14 anys. La realitat del consum a Parets, però, no és
excepcional comparat amb la resta de Catalunya segons un estudi realitzat sobre
drogodependències i jovent que s’ha elaborat des de Serveis Socials aquest 2017.
També es detecta la necessitat de potenciar l’alimentació saludable.
Per part del jovent es fa la proposta de treballar amb més profunditat una educació afectiva
sexual sana als instituts amb una mirada no heteronormativa. Proposen les xerrades, tallers
etc. Siguin més pràctics, no tant teòrics.
Objectius específics:
Educació en hàbits saludables. Salut en el concepte integral.
Prevenció i tracte de conductes de risc amb joves (drogodependències, persones amb
malalties mentals sense contenció...)
Impulsar l’aprenentatge de mecanismes de resolució pacífica de conflictes (de parella,
entre iguals...)
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IV. DESENVOLUPAMENT - ACCIONS
Les accions que tenen el fons de color, són accions que s’han acordat iniciar o modificar en el Pla local de joventut, per tant es
temporalitzaran més endavant.
Les accions amb el fons blanc, són les que ja es realitzen, no es temporalitzen per què són continues en el temps, no són puntuals.
Les regidories en negreta són les que lideraran cada acció.
Entenem que els objectius tenen vigència igual que el Pla local fins al 2020. Per aconseguir els objectius les accions/programes
s’aniran redefinint tenint en compte l’avaluació contínua.
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PLA LOCAL DE JOVENTUT DE PARETS DEL VALLÈS
Eix d’actuació: Educació
OBJECTIUS
•
•

ACCIÓ

Potenciar la igualtat
Gènere a l’Institut: a l’Institut La Sínia,
d’oportunitats.
Acesco i Torre de Malla.
Prevenció bullying i
ciberassetjament.

•

Educació en valors.

•

Foment de la
participació del
jovent.

AGENTS
IMPLICATS

PERSONES DESTINATÀRIES

Joventut
Educació
Igualtat

Comunitat educativa del municipi i l’alumnat
de 1r a 4t dels centres de secundària.

Gènere a les Escoles Bressol i escoles de
primària del municipi.

Educació
Igualtat

Comunitat educativa del municipi, alumnat i
ciutadania en general.

Grup d’autodefensa feminista: formació en
espai públic, autodefensa, memes, tallers
drag king, etc.

Joventut
Igualtat

Noies joves del municipi.

Projecte Estimar no fa mal: revisió
comunicació, jocs, activitats... del Casal de
Joves Cal Jardiner amb perspectiva de
gènere. Formació a equip dinamització.

Joventut
Igualtat

Equip de dinamització Casal de Joves.
Joves usuaris/es del Casal.

10

Càpsules educatives a l’Espai Jove: sobre
estereotips i rols de gènere, cossos,
prevenció relacions abusives, opcions i
identitats sexuals.

Joventut
Igualtat

Participants en Espai Jove (joves de 10 a 16
anys).

Cinefòrums Casal de Joves Cal Jardiner

Joventut

Joves de 14 a 30 anys.

Hort urbà amb l’alumnat de l’Aula Oberta de
l’Institut Torre de Malla

Joventut
Institut Torre
de Malla

Alumnat Institut Torre de Malla.

Tallers d’emancipació als instituts.

Joventut
Alumnat instituts.
Amb
la
col·laboració de
la Diputació de
Barcelona.

Tallers violència a cop d’APP

Educació
Instituts

Alumnat de l’ESO i de Batxillerat.

Projectes i activitats que potenciïn la
participació de les noies en l’espai públic

Serveis
Socials
Joventut
Igualtat

Noies joves del municipi.
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Campanya contra les violències
masclistes: Prou d’Hòsties!: prevenció
violències masclistes.

Igualtat

Març de Dones: prevenció discriminacions
per raó de gènere.

Igualtat

Grup de teatre fòrum Stop!: grup de teatre
jove sobre violències.

Igualtat
Joventut

Trencant el Binomi: activitats de prevenció
discriminacions Lgtbifòbiques.

Joventut
Igualtat

Parets Arreu del Món: concurs literari.

Servei
d’Acollida

La Mirada dels Altres: cicle de cinema
sobre temes relacionats amb la migració i
amb d’altres cultures.

Servei
d’Acollida

Cursos oficials de català.

Joves de Parets. Ciutadania en general.

Joves de Parets. Ciutadania en general.

Grup de teatre.
Joves instituts de Parets.
Ciutadania en general.
Joves de Parets.

Ciutadania en general.

Ciutadania en general.

Consorci
Ciutadania en general.
Normalització
Lingüística –
Generalitat de
Catalunya
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•

Ampliar l’oferta
formativa no
obligatòria i
d’especialització al
municipi.

Pla local de la infància i l’adolescència.

Educació
Joventut

Infants i joves de Parets.

Consell de Joves

Educació

Joves de secundària.

Suport i assessorament a entitats i
col·lectius juvenils.

Joventut
Participació

Entitats i col·lectius juvenils.

La FaKtoria d’Idees

Joventut

Joves de Parets i entitats i col·lectius
juvenils.

Estudiar la possibilitat d’ampliar l’oferta de
cicles formatius a mecànica, educació
infantil, infermeria, temes artístics, d’imatge i
so, etc.

Educació

Joves del municipi.

Creació d’un Programa de Formació i
Inserció per donar alternatives a joves a
partir de 16 anys que estan fora del circuit
formatiu i laboral.

Educació

Joves del municipi.

Ampliar l’oferta formativa del Casal de
Joves Cal Jardiner en relació a les
temàtiques proposades pel jovent.

Joventut

Joves de Parets a partir de 14 anys.
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•

•

Prevenció
absentisme
escolar.

Orientar i oferir la
informació
adequada quant a
itinerari laboral i
formatiu.

Joves de Parets a partir de 12 anys.

Ampliar l’oferta formativa del Casal de
Joves Cal Jardiner per a joves a partir de
12 anys.

Joventut

Cursos i tallers del Casal de Cultura de
Can Butjosa.

Cultura

Ciutadania en general amb molta afluència
de joves adults.

Cursos i tallers de l’Escola de la Natura

Territori
Mediambient

Ciutadania en general amb molta afluència
de joves adults.

Cursos de la Biblioteca juvenil Can
Butjosa

Cultura

Ciutadania en general amb molta afluència
de joves adults.

Projecte de mediació i reparació de danys Joventut
Educació
en casos d’absentisme o expulsions sense
Serveis
suport familiar.
Socials

Joves de Parets fins a 16 anys.

Projecte Educador/a de Carrer

Serveis
Socials

Joves de Parets.

Xerrades sobre sortides professionals i
acadèmiques a l’alumnat dels instituts a
partir de 3r. d’ESO

Ocupació
Joventut
Educació

Joves a partir de 3r. d’ESO.
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Projecte Apunt! Punt d’Informació Juvenil
en els instituts del municipi.

Joventut

Joves de Parets.
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PLA LOCAL DE JOVENTUT DE PARETS DEL VALLÈS
Eix d’actuació: Ocupació
OBJECTIUS
•

Emprendre
accions que
afavoreixin la
inserció juvenil
de qualitat.

ACCIÓ

AGENTS
IMPLICATS

PERSONES DESTINATÀRIES

Servei d’Assessorament Socio Laboral:
Servei ubicat al Casal de Joves Cal Jardiner.
Atenció personalitzada exclusiva per a joves.
Tallers i xerrades a instituts i al propi Casal.

Joventut
Ocupació
Consell
Comarcal
Vallès Oriental

Joves de Parets.

Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP):
- Borsa de treball.
- Suport en la recerca de feina.
- Club de feina.
- Cursos subvencionats.
- Garantia Juvenil.
- Espai virtual de feina.
- Subvencions a empreses que
contractin gent de Parets del Vallès.
- Plans d’ocupació.
- Programa Joves per la ocupació.

Ocupació

Població en general en situació d’atur o amb
voluntat de millorar la seva situació laboral.
Es realitzen accions específiques pel jovent
(formacions, oferta pràctiques, etc)

Curs de monitors i monitores en el temps
lliure

Joventut

Joves a partir de 18 anys.

16

Cursos i tallers del Casal de Joves Cal
Jardiner

Joventut

Joves a partir de 14 anys.

Curs de premonitors/es en el temps lliure

Joventut

Joves a partir de 16 anys.
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PLA LOCAL DE JOVENTUT DE PARETS DEL VALLÈS
Eix d’actuació: Cultura, esports i lleure
OBJECTIUS
•

Potenciar el
Casal de Joves
Cal Jardiner com
a referent per al
jovent.

•

Impulsar accions
o activitats que
responguin a les
necessitats de
tota la joventut.

ACCIÓ

AGENTS
IMPLICATS

PERSONES DESTINATÀRIES

Espai Jove: espai dinamitzat d’educació en
valors per a joves de 10 a 16 anys. Amb
dues sortides a l’any i colònies.
Amb càpsules educatives.

Joventut

Joves de Parets de 10 a 16 anys.

Programació d’activitats i cursos i tallers més
heterogenis.

Joventut

Joves a partir de 14 anys.

Organització activitats puntuals obertes a
tota la ciutadania.

Joventut

Ciutadania de Parets.

Organització d’activitats de nit (concerts, jam
sessions, nits de play, de jocs de rol, etc.)

Joventut

Joves a partir de 14 anys.

Organització d’activitats fóra del Casal de
Joves de Cal Jardiner.

Joventut

Joves a partir de 14 anys.
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Monogràfics: treballar a l’estranger,
educació afectiva sexual, feminismes,
emprenedoria, orientació acadèmica, etc.

Joventut

Joves a partir de 14 anys.

Servei d’Informació i Assessorament
Juvenil al Casal de Joves Cal Jardiner.

Joventut

Joves a partir de 14 anys.

Servei d’assessorament a entitats i
col·lectius juvenils.

Joventut

Entitats i col·lectius juvenils.

Punt bookcrossing.

Joventut

Joves a partir de 14 anys.

FaKtoria d’Idees: espai de participació
assembleari vinculant respecte a les
activitats del Casal de Joves i projectes de
joventut.

Joventut

Joves a partir de 14 anys i entitats juvenils.

Bucs d’Assaig: promoció dels bucs d’assaig
i creació d’un grup de músics de Parets que
gestionin els concerts i jams.

Joventut

Músics de Parets i usuaris/es dels bucs
d’assaig.

Promoció del Carnet Jove de Parets

Joventut
Comerç

Joves de 14 a 30 anys de Parets.

Promoció de la pista d’skate Cal Jardiner

Joventut

Joves i persones usuàries pista d’skate.
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Colònies Cal Jardiner: colònies de cap de
setmana gratuïtes per a treballar la cohesió
entre entitats i col·lectius juvenils i joves
usuaris del Casal.

Joventut

Joves usuaris del Casal i entitats i
col·lectius juvenils.

Zona Oberta: cessió d’espais a artistes
joves de Parets per a poder fer exposicions i
difusions de les seves obres.

Joventut

Artistes joves de Parets.

Aules d’Estudi permanents amb ampliació
d’horari nocturn en època d’exàmens.

Joventut

Persones estudiants de Parets.

Projecte Apunt! Punt d’Informació Juvenil
en els instituts del municipi amb reunions
amb delegats i delegades de 3r. i 4t. De
l’ESO.

Joventut

Alumnat instituts de Parets del Vallès.

Casal d’Estiu Jove Cal Jardiner

Joventut

Joves a partir de 1r. d’ESO

Potenciar la coordinació amb
serveis socials i centre obert.

instituts, Joventut
Serveis
Socials
Instituts

Joves de 14 a 30 anys.
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•

Potenciar l’esport
a l’espai públic i
no federat

Fomentar la participació de les entitats del
municipi en l’organització d’activitats al Casal
de Joves Cal Jardiner.

Joventut
Entitats i
col·lectius del
municipi.

Joves de 14 a 30 anys.
Entitats i col·lectius del municipi.

Espai alternatiu dins la Festa Major. Co –
organitzat amb entitats i col·lectius juvenils.

Joventut
Entitats i
col·lectius del
municipi.

Població en general. Però és una demanda
principalment del jovent del municipi.

Activitats esportives obertes a la pista
poliesportiva i a l’skate del Casal de Joves
Cal Jardiner.

Joventut
Esports

Joves de Parets. Entitats esportives.

Promoció d’una lliga de futbol al Casal de
Joves Cal Jardiner

Joventut
Serveis
Socials

Joves de Parets.

Potenciar el circuit BMX

Esports

Població en general.

Rocòdrom obert de dilluns a diumenge

Esports

Població en general.

Activitats dirigides de manteniment físic,
bàsquet i futbol sala.

Esports

Població en general.
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Patis oberts dinamitzats.

Esports

Població en general.

Promoció de sortides d’esports
d’aventura.

Joventut

Joves a partir de 14 anys.

Creació d’espais de workout.

Joventut
Esports
Territori

Població en general, especial incidència en
persones joves.
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PLA LOCAL DE JOVENTUT DE PARETS DEL VALLÈS
Eix d’actuació: Salut
OBJECTIUS
•

•

Educació en
hàbits saludables.
Salut en el
concepte integral.

Prevenció i tracte
de conductes de
risc.

ACCIÓ

AGENTS
IMPLICATS

PERSONES DESTINATÀRIES

Gènere a l’Institut: dins aquest projecte es
treballa el tema de cossos i trastorns
d’alimentació.

Joventut

Alumnat centres de secundària.

Xerrades sobre sexualitats, alimentació, abús
de pantalles, etc. Al Casal de Joves Cal
Jardiner.

Joventut

Joves a partir de 14 anys.

Xerrades d’educació afectiva sexual no
heteronormativa als instituts.

Joventut

Alumnat centres de secundària.

Servei d’atenció Psicològica Infantil i
Juvenil: servei municipal que atén infants de
6 a 18 anys i assessora a pares i mares.

Serveis
Socials

Nens, nenes i joves de 4 a 18 anys de
Parets amb dificultats personals i/o familiars
amb voluntat de rebre suport psicològic.
També es realitza assessorament a pares i
mares.

Servei d’Informació i Assessorament a les
Dones: atenció psicològica i jurídica.

Igualtat
Serveis
Socials

Dones de Parets.
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Tallers: Parlant prevenim l’abús sexual a
menors

Serveis
Socials

Alumnat de secundària.

Diagnòstic sobre drogodependències i
jovent al municipi.

Serveis
Socials
Joventut

Joves de Parets del Vallès.

Centre Obert Espai Sol

Serveis
Socials

Infants i joves del municipi en situació de
vulnerabilitat.

Xarxa per la promoció dels bons tractes a
la infància i l’adolescència.

Xarxa
Infants i joves del municipi en situació de
interdisciplinar vulnerabilitat.
de serveis i
diferents
professionals

Protocol en situacions de maltractament
vers infants i adolescents

Serveis
Socials

Infants i joves del municipi en situació de
vulnerabilitat.

Protocol de prevenció i actuació en casos
de violència masclista

Serveis
Socials
Igualtat

Ciutadania en general.

Protocol per unes festes lliures de
violències masclistes i LGBTIfòbiques.

Igualtat
Assemblea de
Joves de
Parets

Ciutadania en general.
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V. TEMPORALITZACIÓ
El PLJ de Parets, té una previsió de quatre anys naturals, del 2017 al 2020. Només
temporalitzem les accions que siguin una novetat (que estan amb fons de color a les fitxes), ja
que les altres ja es duen a terme i només marcarem l’any d’inici. Quan es marca més d’1 any
és per què l’acció s’implementarà progressivament.
Cada programa i/o acció nova té una temporalització específica:
ACCIÓ
Gènere a l’Institut
Gènere a les escoles bressol i
escoles de primària
Grup d’autodefensa feminista
Estimar no fa mal
Tallers d’emancipació
Tallers violència a cop d’APP
Projectes i activitats que
potenciïn la participació de les
noies en l’espai públic
Pla local de la infància i
l’adolescència
Consell de Joves
Ampliar l’oferta de cicles
formatius
Programa de Formació i
Inserció
Ampliar l’oferta formativa del
Casal de Joves Cal Jardiner
Ampliar l’oferta formativa per a
majors de 12 anys al Casal de
Joves Cal Jardiner
Projecte de mediació i
reparació de danys en casos
d’absentisme o expulsions
sense suport familiar
Xerrades sobre sortides
professionals i acadèmiques a
l’alumnat dels instituts a partir
de 3r. d’ESO
Projecte APUNT! Punt
d’informació juvenil en els
instituts del municipi
Curs de premonitors/es en el
temps lliure
Programació d’activitats i
cursos i tallers més
heterogenis al Casal de Joves
Cal Jardiner
Organització d’activitats fóra
del Casal de Joves Cal Jardiner

2017

2018

2019

2020
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Promoció del Carnet Jove de
Parets
Colònies Cal Jardiner
Zona Oberta
Projecte Apunt!
Casal d’Estiu Cal Jardiner
Potenciar la coordinació amb
instituts, serveis socials i
centre obert.
Fomentar la participació de les
entitats en l’organització
d’activitats al Casal de Joves
Cal Jardiner
Promoció d’una lliga de futbol
al Casal de Joves Cal Jardiner
Patis oberts dinamitzats
Creació d’espais de workout
Xerrades sobre sexualitats,
alimentació, abús de pantalles,
etc. Al Casal de Joves Cal
Jardiner
Xerrades d’educació afectiva
sexual no heteronormativa als
instituts
Diagnòstic sobre
drogodependències i jovent al
municipi
Protocol per unes festes lliures
de violències masclistes i
LGTBIfòbiques
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VI. METODOLOGIA
TRANSVERSALITAT INTERDEPARTAMENTAL: Les polítiques de joventut han de ser
integrals i transversals, és per tant necessari la implicació i participació de totes les àrees i
serveis de l’Ajuntament implicades, encara que el seguiment i avaluació del Pla local de
joventut, evidentment sigui responsabilitat de l’Àrea de Joventut.
Per poder treballar transversalment i tenint en compte el volum de feina dels/de les tècniques
de l’Ajuntament, ens proposem aprofitar els canals i espais de treball ja establerts.
Eines:
En l’àmbit polític:
Reunions de Junta de Govern i del Ple de Govern. Seguiment de les accions.
Reunions de seguiment i avaluació entre el Regidor de Joventut i el personal
tècnic de l’àrea.
En l’àmbit tècnic:
Reunions de la Comissió d’Àrea de Serveis Personals; reunions quinzenals
amb la participació dels serveis d’esports, cultura, educació, serveis socials,
igualtat, cooperació i joventut.
Reunions de coordinació del Servei de Joventut amb el Director de Serveis
Personals.
Reunions interdepartamentals específiques per projectes.
Reunions de coordinació del Servei de Joventut.
TRANSVERSALITAT INTERINSTITUCIONAL: Treballar amb d’altres administracions
que també treballen en polítiques de joventut. Comptar amb el seu suport pel que fa a
l’assessorament tècnic i suport econòmic. Ens referim a la Secretaria General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i a
l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona.
PARTICIPACIÓ JUVENIL: es tracta d’implicar i responsabilitzar els/les joves en el
conjunt d’actuacions de les quals són protagonistes, no només a l’hora de beneficiarse’n, sinó també a l’hora de planificar-les i desenvolupar-les. Tot això a través dels
següents mitjans:
La FaKtoria d’Idees.
Projecte Foment Iniciatives Juvenils.
Reunions de coordinació amb entitats juvenils.
Xarxes socials (facebook, instagram i twitter).
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VII. RECURSOS MUNICIPALS
VII.I. Recursos humans:
Regidor/a de Joventut
Responsable de Joventut
35 h setmanals
Diplomada en ciències socials.
Responsable de l’aplicació dels programes derivats del PLJ, del
desenvolupament concret d’alguns i de l’avaluació, així com dels projectes
propis del Servei de Joventut. Responsable màxima del Casal de Joves Cal
Jardiner.
Disseny d’algunes activitats lúdiques nocturnes i de cap de setmana.
Referent per a les entitats juvenils.
Personal vinculat al Casal de Joves Cal Jardiner (externalitzat):
Dinamitzador/a responsable
28 h setmanals
Diplomat en ciències socials.
Responsable de la programació de cursos, tallers, activitats de cap de setmana
i del funcionament quotidià del centre, conjuntament amb la Responsable i amb
la resta de l’equip del Casal.
També és el responsable del Punt d’Informació Juventil (APUNT) i de l’Apunt
als instituts de Parets.
Monitor/a de lleure
26 h setmanals
La seva tasca és dinamitzar l’espai i donar suport a la resta de l’equip i als
talleristes.
Dinamitzador/a cap de setmana
13.30 h setmanals
Director/a de lleure.
Responsable de l’Espai Jove i dinamitzador activitats cap de setmana.
Dinamitzador/a de cap de setmana
11.30 h setmanals
Monitor/a de lleure.
Suport al responsable de cap de setmana en l’Espai Jove i les altres activitats
que es desenvolupen.
Personal vinculat al Casal de Joves Cal Jardiner (personal propi de l’Ajuntament)
Conserge
20 h setmanals
Conserge mantenidor de l’espai. Obre els bucs d’assaig i les aules d’estudi
pels matins.
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Auxiliar Administrativa
15 h setmanals
Suport administratiu al servei.
Per sobre de la Responsable de Joventut, hi ha el Director de l’Àrea de
Serveis Personals, que en la coordinació amb la resta d’àrees és el
responsable tècnic.
VII.II. Pressupost:
El pressupost municipal destinat a l’àrea de Joventut l’any 2017 és de 139.350 €, dels quals
18.000 € es destinen a subvencions a entitats juvenils.
Aquest pressupost no inclou les despeses de Capítol I.
VII.III. Equipaments:
Casal de Joves Cal Jardiner
Inaugurat el 14 de febrer de 2015.
L’ús principal de Cal Jardiner és que els i les joves de 14 a 30 anys de Parets del Vallès,
gaudeixin d’un espai específic per a ells i elles, que els hi possibiliti interrelacionar-se,
aprendre, ensenyar i créixer amb autonomia i llibertat com a persones. Integrant activitats de
lleure educatives (exposicions, xerrades, tallers, etc.) així com a programes comunitaris
(projectes transversals, serveis a uns altres departaments, etc.).
Excepcionalment, s’organitzen activitats per a majors de 12 anys.
Tot això intentant respondre a les inquietuds i necessitats tant heterogènies d’aquest
col·lectiu.
Un dels factors claus a treballar específicament pel Serveis de Joventut, és l’educació en
valors incorporant la perspectiva de gènere, el respecte a les diferències, lo important del
treball i l’esforç en la vida de les persones, l’autoestima, la visió crítica, la interculturalitat, la
inclusió, etc. Sempre potenciant l’autonomia de les persones.
És un espai destinat a la promoció d’oci i de lleure, sota paràmetres educatius i alternatius
dirigit específicament a la població jove. Amb els objectius de l’educació en valors i la
prevenció de conductes de risc.
El nostre objectiu és aconseguir la implicació dels joves, tant en el disseny de les activitats,
com en el seu desenvolupament, avaluació i dinàmiques del propi centre.
Valors del casal:
Inclusió
Eficiència
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Flexibilitat
Qualitat
Innovació
Es vol aconseguir un aprenentatge significatiu fent partícips als joves en tot moment. S’entén
com aprenentatge significatiu l’acomodació de nous conceptes als que ja tenien i com un
procés educatiu i integral on s’ha de desenvolupar el SER, SABER i SABER FER.
Serveis que ofereix:
ESPAI JOVE
Encara que la població diana són joves de 14 a 30 anys, per tal de treballar la vinculació dels
més joves amb el Casal, es programa l'ESPAI JOVE. Aquest és un espai dinamitzat setmanal
on a través del joc i diferents activitats els joves s'ho passen molt bé i aprenen molt. És
gratuït, els dissabtes de 16h a 19h i hi han places limitades. Una vegada l'any, es realitzen
unes colònies de cap de setmana.
PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL ALS INSTITUTS DE PARETS
Reunions amb delegats i delegades de 3r i 4t dels centres de secundària del municipi.
L'objectiu és apropar-los al Casal, poder resoldre dubtes i acollir les seves propostes.
APUNT - PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL AL CASAL
S’ofereix assessorament especialitzat en formació / educació (itineraris formatius, beques,
noves sortides formatives, formació contínua... tot per facilitar la presa de decisions i la
planificació del propi itinerari formatiu), com viatjar a l'estranger i qualsevol altre dubte que
tingui la persona jove.
SERVEI D'ASSESSORAMENT SOCIOLABORAL
En col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Oficina Jove.
Servei individual especialitzat en orientació laboral juvenil. S'ofereix els dimarts cada 15 dies
de 16h a 20h. Cal demanar hora al Casal.
També ofereix xerrades d'orientació a instituts i al mateix casal.
XERRADES I MONOGRÀFICS
El carrer és nostre, de memes feministes, d'orientació acadèmica, etc.
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AULES D'ESTUDI
2 aules d'estudi permanents, una equipada amb 12 ordinadors. També es poden fer treballs
en grup. S’amplia l’horari nocturn en època d'exàmens.
ESPAI POLIVALENT
Espai obert de dilluns a diumenge on el jovent pot anar a gaudir de l'espai (xerrar, escoltar
música, jugar al futbolí, llegir, jugar a jocs de taula, etc) Aquest espai està sempre dinamitzat.
BUCS D'ASSAIG
2 bucs d'assaig totalment equipats, amb preus molt populars per a la població de Parets i
amb especial atenció als joves de Parets.
PISTA POLIVALENT
On es pot jugar a futbol, bàsquet, voleibol, bàdminton, etc. Accés lliure.
PISTA D'SKATE
CURSOS I TALLERS TRIMESTRALS
La majoria són propostes sorgides per part dels joves a la FaKtoria d'Idees: dibuix manga,
scooter, robòtica, grafits, francès, teatre, crea, grava i distribueix la teva cançó, com ser un
youtuber pro, bikeworkshop, bricolatge, etc.
També s’organitza el curs de monitors/es en el temps lliure i durant el 2018, com a novetat i a
petició del jovent, s’organitzarà el curs de premonitors/es de lleure per a majors de 16 anys.
ACTIVITATS DE CAP DE SETMANA
Concerts, jam sesions, competicions d'scooter, torneigs de futbol, de 3x3 de bàsquet, batalles
de galls i gallines, cinefòrums, discojoves, etc.
CASAL D'ESTIU
Per a joves a partir de 1r. d'ESO.
Can Jornet
Masia del s. XIX propietat de l’Ajuntament que n’ha cedit la gestió a l’entitat Agrupament
Escolta i Guia Sant Jaume. També s’hi organitzen activitats de l’Escola de la Natura.
Espais habilitats AKí Pots!
L’any 2008, el Servei de Joventut de Parets del Vallès va iniciar el projecte Aki Pots! Grafits
Art Urbà, dins el programa de Mediació i Reparació de Danys. El projecte consistia en
l’habilitació de tres espais públics del municipi d’instal·lacions on els i les joves grafiteres
poden pintar.
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Els espais eren: Cal Jardiner, Parc del Cementiri i Riera Seca.
Aquest 2017, s'han habilitat dos espais més: Vila Parietes i la paret del garatge mecànic del
costat del cementiri.
Tant els llocs físics com les característiques dels espais habilitats van ser consensuats amb
joves grafiters i grafiteres del municipi i amb la col·laboració especial de l’entitat juvenil Las
Haches del Valle.
Els espais estan identificats amb el símbol: AKí Pots! i el jovent pot pintar directament.
Des de l’Ajuntament es fa una valoració molt positiva del desenvolupament del projecte. El
nombre de pintades de grafits fóra dels espais habilitats ha minvat significativament.
Des del Servei de Joventut es considera que és una tasca contínua el fet de treballar per a
que els grafits es considerin un art urbà, però que al mateix temps, el jovent grafiter ho faci en
els espais adequats i amb civisme. És per això que es desenvolupen diverses activitats
durant l’any per a potenciar l’ús d’aquest serveis: 200 escriptors de grafits, taller de grafits,
exhibicions, participació en campanyes de civisme, etc.
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VIII. AVALUACIÓ
Si la intenció és que el Pla local de joventut sigui una eina de treball eficient, amb contingut i
sentit, és del tot necessari que tots els objectius i també el desenvolupament del Pla, així com
les actuacions concretes, s’avaluïn periòdicament amb indicadors establerts.
Avaluació per part de l’equip polític, dels diferents professionals implicats, el servei de
joventut i sobretot, per part de la joventut.
Per fer-ho possible, partirem no només d’indicadors quantitatius, sinó també de qualitatius.
Els espais d’avaluació contínua seran:
La FaKtoria d’Idees on participa jovent a títol individual i entitats i col·lectius juvenils.
Junta de Govern.
Reunions de gerència.
La Comissió d’Àrea de Serveis Personals.
Reunions de coordinació político – tècnica.
Reunions de coordinació interdepartamentals per projectes.
Reunions de coordinació del Servei de Joventut.
L’avaluació partiria dels següents indicadors d’avaluació generals:
⇒ Grau de participació del jovent i col·lectius i entitats juvenils en La FaKtoria d’Idees.
⇒ Grau d’implicació, participació i compromís de l’equip polític.
⇒ Grau d’implicació, participació i compromís dels tècnics i professionals vinculats al Pla
(siguin municipals o no).
⇒ Grau d’implicació, participació i compromís dels/de les joves tant en la planificació com
en el desenvolupament del Pla.
⇒ Grau de coordinació i eficàcia de la transversalitat.
⇒ Grau d’adequació dels projectes del Pla a les necessitats dels/de les joves. Es resolen
o minven les seves dificultats? S’han assolit els objectius?
⇒ Grau d’adequació de la temporització plantejada. Cal canviar-la?
⇒ Grau de satisfacció del jovent respecte al Pla local de joventut.
S’avaluarà activitat per activitat i hi haurà una avaluació anual del PLJ.
Eines d’avaluació
En principi, l’eina d’avaluació que s’utilitzi dependrà de cada activitat o acció en concret. Però
si que en podem establir uns mecanismes concrets:
-

Registre de participants en activitats concretes.

-

Fitxes d’avaluació per accions concretes a les persones beneficiàries
d’aquestes.
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-

Fitxes d’avaluació als professionals, quan les activitats siguin desenvolupades
per professionals externs a l’administració.

-

Fitxes de valoració d’activitats i projectes per part del Servei de Joventut.

-

Valoracions de les reunions de tècnics/ques implicats en el PLJ, tenint en
compte què ens ha facilitat i dificultat la intervenció, els canvis que ens poden
ajudar a millorar el projecte, l’eficàcia i l’eficiència del projecte en sí.

-

Informes d’avaluació per part del Servei de Joventut e els projectes de més
envergadura o quan es consideri necessari.
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IX. ANNEX:
1. Anàlisi de la Realitat Jove de Parets del Vallès.
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