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JOVENTUT, DIVÍ TRESOR
Ser jove és sinònim de canvi, de progrés, de futur, de vida. Ser jove és,
per sobre de tot, afrontar els desafiaments i crear espais pel
desenvolupament ple, en el present i el futur. Convertir els problemes en
oportunitats i en solucions, que són el motor que impulsa la nostra
societat.
La joventut representa l’esperança d’un futur millor i des de l’administració
pública, en concret des de la Regidoria de Joventut, tenim el deure de
donar-los tot el nostre suport. Cada generació és l’expressió dels resultats
històrics, polítics, econòmics i socials d’una època determinada. I no es
tracta d’una millor o pitjor època, sinó que són el resultat de totes aquelles
conseqüències, causes i vivències que proporcionen oportunitats diferents
al nostre jovent.
Des de l’equip de govern, i especialment des de la Regidoria de Joventut,
amb la col·laboració i la gran tasca que ha desenvolupat, la nostra tècnica
referent, amb l’ajuda dels i de les alumnes dels nostres instituts, el
personal tècnic de l’Ajuntament, personal docent d’instituts i d’altres
professionals, a més de l’equip de Can Jardiner, hem portat a terme una
diagnosi per a poder ser conscients de la situació actual del nostre jovent
i així poder gestar el pròxim Pla Local de Joventut 2022-2025, una guia
imprescindible per a poder treballar conjuntament amb i per al jovent de la
vila.
Tenim molt clar que el jovent del nostre municipi ha de tenir un paper molt
rellevant en aquest projecte col·lectiu obert i dinàmic, perquè representa
l’esperança d’un futur millor. Tenim l’obligació de donar totes les eines i
recursos necessaris per tal de crear les condicions perquè això sigui
possible.

Maria Gorina i Mollar
Regidora de Joventut
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1. 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, de diferents espais i
processos participatius amb el jovent,
personal tècnic i d’altres professionals
del municipi i d’un marc filosòfic que ens
empara i guia.
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, la importància del treball i
l’esforç a la vida de les persones,
l’autoestima, la visió crítica, la inclusió,
etc., sempre potenciant l’autonomia de
les persones.
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.
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2. METODOLOGIA
El procés d’elaboració del Pla Local de Joventut, parteix de la necessitat d’una anàlisi
de la realitat juvenil prèvia, una identificació dels recursos existents al municipi destinats
al jovent i un procés de reflexió col·lectiva on intervenen els diferents agents implicats:
representats polítics, tècnics, agents socials i joves.
La diagnosi ha de ser transversal, participativa, amb lideratge polític, realista i coherent.
A l’hora de desenvolupar la diagnosi hem tingut en compte una part quantitativa i una
altre qualitativa:
Diagnosi quantitativa1:
Es consideren diversos àmbits com són el context del municipi, l’oferta formativa, els
serveis i recursos existents, les entitats juvenils i/o amb àmplia participació juvenil, dades
quantitatives a nivell local, comarcal, de Catalunya i estatals, si cal.
•

Anàlisi sociodemogràfica: amb aquesta anàlisi es pretén detectar aquelles
dades més significatives respecte a la població jove (a través d’IDESCAT, padró
municipal, Programa HERMES, informes del servei de joventut o d’altres
serveis).

•

Mapa de recursos: recull ordenat i sistemàtic del conjunt de recursos que la
població jove de Parets té al seu abast.

Atenent les recomanacions de la Generalitat, la idea és centrar el treball en aquells
temes que preocupen més en la situació actual i als que es vol i es pot donar resposta
en el futur Pla Local de Joventut. Cal per tant, prioritzar àmbits d’actuació.
Per tal de garantir el compromís i la transparència vers els diferents agents implicats,
s’han fet les següents accions:
•

Presentació a l’equip de govern de la metodologia emprada.

•

Presentació a l’àmbit tècnic a la Comissió d’Àrea i a gerència.

•

Difusió del procés a entitats juvenils i població jove.

Diagnosi qualitativa (Mapa de visions – treball de camp):
L’objectiu d’aquest anàlisi era fer una diagnosi a través de les percepcions, visions i
vivències que existeixen sobre la realitat juvenil i identificar les principals necessitats
detectades en l’àmbit polític, tècnic i amb el propi jovent.

1

•

Sessió amb equip de govern. L’equip de govern va manifestar que prioritzava
salut, lleure, igualtat de gènere i ocupació.

•

Sessió amb l’equip de joventut. L’objectiu era iniciar l’aproximació a la realitat
juvenil del territori i identificar els principals aspectes sobre els que es vol centrar
la diagnosi i el futur PLJ, fent partícips a les persones professionals que estan
més a prop del jovent.

•

Sessió de treball amb personal tècnic que treballen directa o indirectament
amb joves. Han participat: Educació, Representació Instituts, Ocupació, Cultura,
Esports, Seguretat Ciutadana, Drets Socials, Educador de Carrer, Servei

Diagnosi quantitativa realitzada durant l’any 2020.
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d’Assessorament Infantil i Juvenil, CAP de Parets (llevadora), Punt LGTBI+,
Centre Obert, Servei d’Assessorament Sociolaboral, Servei d’Informació i
Atenció a les Dones, i d’altres.
•

Sessions de treball amb joves. Davant la situació pandèmica actual, ens vam
plantejar diferents vies:
Enquesta en línia a través del web de Parets i xarxes socials de
Joventut.
FaKtoria d’Idees virtual.
Sessions de treball amb delegats i delegades dels instituts.

Fotografies de la sessió de treball amb personal tècnic.

A partir de tot aquest treball i conjuntament amb les persones responsables tècnics i
polítics participants en el procés, es va donar una valoració estratègica a la diagnosi
plantejant quatre eixos de treball principals: salut, lleure, igualtat de gènere i ocupació.
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3. OBJECTIUS GENERALS
Els objectius generals que plantegem sorgeixen de l’anàlisi de la realitat que s’ha
realitzat durant els anys 2020 i 2021, 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 que puguin tirar endavant i amb
llibertat els seus projectes de vida d’una manera saludable.
Potenciar projectes de promoció de la salut.
Potenciar el lleure com a mitjà educatiu, de prevenció de conductes de risc i
promoció d’hàbits saludables.
Lluitar per la igualtat de gènere.
Fomentar l’ocupació juvenil.
Promoure el treball transversal interdepartamental i interinstitucional per poder
donar cobertura a les necessitats d’una manera eficaç i eficient.

4. APROXIMACIÓ A LA REALITAT DEL JOVENT DE PARETS DEL VALLÈS
4.1.

Situació geogràfica: comarca i municipi

El Vallès Oriental és la comarca més extensa de l’àmbit metropolità amb 851,9 Km. 2
Consta de 43 municipis i es troba situada a 30 quilòmetres de Barcelona. La seva capital
és Granollers, amb 62.419 habitants (2020). És un territori que es caracteritza per la
seva gran heterogeneïtat, ja que combina zones de gran implantació industrial i urbana
amb zones amb un marcat caràcter rural.
En termes demogràfics la comarca presenta dues polaritats clares, amb centre a
Granollers i Mollet del Vallès,
les úniques ciutats amb més de 50.000 habitants a la comarca i que concentren
pràcticament un terç de la població comarcal total. Predominen els municipis de caràcter
mitja i petit - mitjà, que són els que en els darrers anys creixen més, i que concentren el
60% de la població comarcal (municipis entre 5.000 i 20.000 habitants). Els municipis
més petits, de menys de 1.000 habitants presenten un menor dinamisme demogràfic.
El municipi de Parets del Vallès, situat al sud de la comarca té segons les dades del
darrer padró d’habitants (any 2020) 19.071 habitants.
El municipi forma part de la zona més urbanitzada de la comarca, tot i que una part del
seu territori també està ocupat per Gallecs, espai natural i connector biològic dels dos
Vallès. Està ubicat doncs a la zona de la comarca amb més dotació d’infraestructures,
tant a nivell de transport (ferrocarril, carreteres principals, etc.) com d’equipaments i
serveis.
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4.2.

Anàlisi de la població

Evolució de la població de Parets del Vallès 2006-2020
Al següent gràfic observem que la població de Parets del Vallès ha passat de 16.413
persones l'any 2006 fins a arribar a les 19.071 persones l'any 2020. Segons les dades
del padró municipal del 2019 representa el 4,7% de la població total de la comarca. Als
darrers anys ha acumulat un creixement en la seva població de 2.658 persones.
Encara que el 2016 la seva població va disminuir lleugerament a partir del 2017 es
recupera i segueix augmentant fins a sobrepassar els 19.000 habitants l'any 2018.
Evolució de la població de Parets del Vallès 2006-2020.

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT

Població per sexe i edat quinquennal. Parets del Vallès, 2019.

Aquesta taula mostra la distribució de la
població de Parets del Vallès per franges
d’edat i sexe. Pel que podem observar la
població del municipi es concentra sobretot
en les franges de 5-14 anys i de 30-64
anys. Per tant, es tractaria d’una població
majoritàriament adulta. Tal com podem
observar el nombre total d’habitants
d’homes i dones del municipi és el mateix.
Encara que la població estigui distribuïda
per sexe de manera equilibrada en la
majoria de franges d'edat a mesura que
aquesta augmenta s'observa que el gruix
de dones grans és superior al d'homes.
Això es nota més acusadament a partir dels
seixanta anys degut, sens dubte, a la major
esperança de vida de les dones.

Homes

Dones

Total

De 0 a 4 anys

486

451

937

De 5 a 9 anys

586

536

1122

De 10 a 14 anys

627

588

1215

De 15 a 19 anys

505

493

998

De 20 a 24 anys

504

467

971

De 25 a 29 anys

487

450

937

De 30 a 34 anys

575

573

1148

De 35 a 39 anys

771

771

1542

De 40 a 44 anys

936

870

1806

De 45 a 49 anys

850

827

1677

De 50 a 54 anys

805

751

1556

De 55 a 59 anys

589

608

1197

De 60 a 64 anys

519

524

1043

De 65 a 69 anys

424

451

875

De 70 a 74 anys

336

389

725

De 75 a 79 anys

229

253

482

De 80 a 84 anys

163

240

403

De 85 anys i més

149

299

453

Total

9541

9541

19082

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT
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A Parets del Vallès hi viuen 2.906 joves d'edats compreses entre els 15 i els 29 anys,
476 joves menys que l'any 2006.
Segons el Padró municipal d'habitants del 2019 representen un 15,23% de la població
total del municipi. Mentre que el pes relatiu dels joves en l'àmbit comarcal és del 15,61%
i pel que fa a Catalunya els joves representaven un 15,59% de la població total aquest
any.
Per tant, observem que el percentatge és molt similar encara que és lleugerament
superior a escala comarcal i a l’autonomia.

Població jove de 15 a 29 anys, per franges d’edat. Parets del Vallès, 2019.

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT.

Tal com podem observar a aquest gràfic la població jove de Parets del Vallès es
distribueix de forma equilibrada entre les tres franges d'edat encara que el percentatge
de joves d'entre 15-19 anys és lleugerament superior.
Al llarg de l’última dècada el tant per cert del jovent respecte al total de la població ha
anant baixant sensiblement.
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Evolució del pes relatiu de la població jove. Parets del Vallès, Vallès
Oriental i Catalunya. 2010-2019
El següent gràfic ens mostra l'evolució de la població jove a Parets del Vallès, el Vallès
Oriental i Catalunya. Tal com es pot veure la població jove ha minvat des del 2006, però
hi ha un lleuger augment a partir de l'any 2017 on se situa voltant del 15%. Encara així
l'any 2019 la població jove del municipi era de 2.906 mentre que l'any 2006 era de 3.382,
és a dir, 476 joves menys en l'actualitat.

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT.

Evolució de la població jove de 15-29 anys per franges d’edat. Parets del
Vallès, 2019.

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT.
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Com podem observar a aquest gràfic la població jove ha disminuït des de l'any 2006,
però hi ha hagut un lleuger repunt a partir del 2017. Dintre del col·lectiu de joves la franja
de 25-29 anys representa un pes relatiu més elevat a la resta de franges, però durant
aquest període ha anat disminuït fins que l'any 2019 el seu pes és inferior a la resta de
franges. L'única franja d'edat que augmenta significativament durant aquest període és
la de 15 a 19 anys.

Evolució del pes relatiu de la població estrangera. Parets del Vallès i Vallès
Oriental, 2019.

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT.

La població estrangera de Parets del Vallès és de 1.234 persones segons les dades del
Padró municipal d’habitants del 2019. Tal com podem observar al següent gràfic el pes
relatiu de la població estrangera comença a disminuir a partir del 2010, tant al municipi
com a la comarca, fins a situar-se en el 6,47% i el 8,86% respectivament.
El present gràfic mostra les deu nacionalitats estrangeres amb més presència al
municipi. Destaquen sobretot les tres primeres amb percentatges similars que són:
Senegal amb 199 persones, Marroc amb 189 persones i Romania amb 187 persones.
La majoria de la població d’origen senegalès és de la comunitat rural de Missirah, a
Tambacounda i molt masculinitzada. A més, es caracteritza per ser una població molt
participativa en esdeveniments culturals i socials, i molt arrelada al municipi.
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Principals nacionalitats estrangeres a Parets del Vallès, 2019.

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT.

Cal destacar que l’any 2016, la principal població estrangera a Parets era de Romania.
Ha augmentat la població Senegalesa i Marroquina i persones d’origen Romaní han
marxat del municipi.

Població estrangera per franges d’edat i sexe. Parets del Vallès 2019.
Edats

Homes

Dones

Total

De 0 a 4 anys

38

42

80

De 5 a 9 anys

28

30

58

De 10 a 14 anys

23

23

46

De 15 a 19 anys

19

30

49

De 20 a 24 anys

46

27

73

De 25 a 29 anys

58

52

110

Tal com es mostra a la taula en la
població jove estrangera hi ha més
presència de nois amb un pes del
53,02% (123 nois) que de noies amb
un pes del 46,98% (109 noies).

De 30 a 34 anys

83

82

165

De 35 a 39 anys

105

80

185

De 40 a 44 anys

95

70

165

De 45 a 49 anys

73

43

116

Finalment, també es pot observar que
la franja de 25-29 anys dins del
col·lectiu jove té un pes relatiu més
elevat que les franges de 14-19 i 20-24
anys.

De 50 a 54 anys

39

38

77

De 55 a 59 anys

21

13

34

De 60 a 64 anys

18

13

31

De 65 anys i més

20

25

45

Total

666

568

1234

La segona taula ens mostra que les
franges de 25-49 anys és on hi ha més
població estrangera concentrada.
Pel que fa a la població estrangera jove
l’any 2019 era de 232 persones, per
tant, representaven el 18,80 % del total
de la població estrangera i el 7,98% del
total de la població jove del municipi.

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT.
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Evolució dels moviments migratoris a Parets del Vallès (2019).

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT.

Com podem observar al gràfic sobre l'evolució dels moviments migratoris a Parets del
Vallès, el saldo migratori total (la diferència entre el nombre de persones que arriben al
municipi i el nombre de persones que marxen d'aquest) en terme generals des del 2006
fins a l'any 2019 ha estat positiu, és a dir, arriben més persones de les que marxen,
exceptuant l'any 2015 i l'any 2019 quan el saldo migratori va ser negatiu.
Si s'observa detalladament la procedència d'aquestes migracions (Catalunya, Espanya
o exteriors) al gràfic es veu que:
•

Les migracions internes amb la resta de Catalunya han tingut una evolució
similar a la del saldo migratori total sent negatiu també l'any 2015 i 2019, però
en el cas d'aquesta els anys 2017 i 2018 el saldo migratori també va tornar a ser
negatiu.

•

Les migracions internes amb la resta d'Espanya durant aquests anys han sigut
en termes generals de saldo negatiu i sense gran rellevància, exceptuant els
anys 2010 i 2011 en el que va ser positiu.

•

Les migracions exteriors han tingut un saldo migratori oscil·lant com en el cas de
les migracions amb la resta de Catalunya encara que, en general, al llarg dels
anys ha estat positiu. Excepte els anys 2008, 2012, 2013 i 2015 on el saldo
migratori va ser negatiu potser perquè va ser el període de la crisi financera i
molta població estrangera va decidir abandonar el municipi, ja que, el saldo més
negatiu es produeix l'any 2008 (-40) amb l'arribada de la crisi econòmica i l'any
2012 (-32).
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Evolució dels moviments migratoris de la població jove de 15 a 29 anys a
Parets del Vallès (2006-2019).

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT.

Al gràfic observem l'evolució dels moviments migratoris de la població jove (15-29 anys)
de Parets del Vallès i tal com ens mostren les dades des del 2006 fins al 2019 no hi ha
un saldo migratori total negatiu d'aquesta població, ja que, podem veure que al municipi
arriben més joves dels que marxen encara que excepcionalment l'any 2015 sí que va
ser negatiu.
Aquesta diferència entre els joves que marxen i els joves que arriben ha anat minvant
en els darrers anys fins a situar-se en mínims l'any 2019, és a dir, s'ha produït un
estancament en la població jove que arriba i marxa.
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4.3. Resultats de les sessions de treball amb delegats i delegades dels
Instituts
Per a conèixer de primera mà les opinions del jovent del municipi, s’han realitzat
sessions de treball amb els delegats i delegades dels instituts La Sínia i Torre de Malla,
els dos centres que van participar voluntàriament.
Aquestes sessions han consistit en la presentació dels eixos que es treballarien al Pla
Local de Joventut, parlant-los del context i de les raons per aquesta elecció dels eixos.
A continuació, se’ls hi va demanar la seva opinió i propostes sobre els temes i
problemàtiques que consideraven importants de tractar, tant a l’escola com a espais
destinats al jovent, com el Casal Cal Jardiner.
El jovent participant estava d’acord amb els eixos prioritzats i les propostes que han
realitzat són les mateixes que s’han fet a nivell tècnic.
L’eix que més han prioritzat, sobretot a La Sínia, ha estat el de Salut entesa de manera
integral però posant molt el focus en la salut mental amb perspectiva de gènere.
Mentre es contextualitzava i es donaven algunes dades referents a la salut mental entre
els joves durant l’últim any, es detectaven mirades creuades, cops de colze i patiment.
Una qüestió específica que els hi preocupa molt, és el tema dels trastorns d’alimentació.
Consideren que s’hauria de treballar a l’aula la prevenció a través de tallers sobre cossos
no normatius.
Tothom està d’acord en que la intel·ligència emocional és primordial. Comenten que el
professorat també hauria de formar-se en la gestió d’emocions.
“Ens ensenyen filòsofs a ètica, però el que necessitem és educació
emocional.”

“A l’institut ens ensenyen, però no ens eduquen.”

En quant al lleure, demanen tenir més informació de les activitats que es realitzen al
Casal de Joves Cal Jardiner o d’altres relacionades amb el jovent. Valoren molt
positivament quan des del Casal es realitzen «passa-classes».
Veuen el Casal de Joves Cal Jardiner com un espai segur, de desconnexió, socialització
i expressió lliure.
“El casal es com una «caixa d’eines» on el jovent pot trobar el que
necessita per desenvolupar-se com a persones.”
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També espais de reflexió i conversa com les sessions de treball que s’han realitzat.
“No tenim espais on poder reflexionar, dir la nostra i que se’ns escolti.”

De fet, tant en La Sínia com en el Torre de Malla, alguna de les persones participants
en les sessions de treball, han demanat que aquesta activitat es realitzi periòdicament.
En quant al gènere, la majoria coneixen alguna amiga o coneguda que ha patit o està
patit violència masclista en la parella o algun amic o amiga que pateix bullying
homofòbic.
Una proposta que fan des del Torre de Malla, és que el Punt LGTBI+ pugui estar present
als instituts.
“Necessitem més educació sexual a l’aula, però amb un enfocament més
ampli, no heteronormatiu i fugint només de l’acte sexual i la prevenció de
l’embaràs o malalties de transmissió sexual.”
En referència al seu futur laboral, tothom coincideix en la incertesa, en la necessitat de
rebre assessorament acadèmic a 3r de l’ESO. Reflexionen si el que els hi ensenyen a
l’institut els hi servirà realment per a desenvolupar-se laboralment i com a persones.
Una proposta que fan és una assignatura en cada curs d’«aprendre a viure»: cóm es
demana un préstec, com buscar habitatge, com estalviar, com gestionar la declaració
de la renda...
“Ens ensenyen matemàtiques, però no sé llegir una factura.”

“Seria interessant que es fessin tallers de l’SLOP o del Servei
d’Assessorament Sociolaboral.”

Sessions de treball als Instituts. En ordre, La Sínia i Torre de Malla.
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5. EDUCACIÓ
Parets del Vallès compta amb dos instituts públics: La Sínia, que ofereix estudis de 1r a
4t d’ESO, i el Torre de Malla, que ofereix ensenyament obligatori i post obligatori
(batxillerats de ciències de la naturalesa, tecnologia, ciències socials i humanitats) i
Cicles Formatius de Grau Mitjà de Gestió i Administració, Activitats Comercials i
Sistemes Microinformàtics i Xarxes, Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i
Finances i un Curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau
Superior d’Administració).
A l’Institut Torre de Malla també està ubicada l’Escola de Persones Adultes.
Parets també compta amb dos centres de titularitat concertada que ofereixen estudis
d’educació secundària de 1r a 4t d’ESO, el Col·legi ACESCO i Nostra Senyora de
Montserrat.

Dades de matriculació ESO, instituts de Parets del Vallès. Curs 2020-2021.
Curs

Institut Torre de
Malla

Institut La
Sínia

ACESCO

NS
Montserrat

Total

1r ESO

115

62

29

59

265

2n ESO

122

52

32

60

266

3r ESO

106

60

27

52

245

4t ESO

115

58

29

59

261

Total

458

232

117

230

1037

Font: Servei d’Educació de Parets del Vallès.

Aquesta taula ens mostra el nombre total d’alumnes matriculats als centres del municipi,
tant públics com concertats, en l’Educació Secundària Obligatòria.

Matriculacions batxillerat. Institut Torre de Malla. Curs 2020-2021.
Curs

Ciències de la naturalesa i
Tecnologia

Humanitats i Ciències
Socials

Total

1r Batxillerat

38

54

92

2n Batxillerat

42

45

87

Total

80

99

179

Font: Servei d’Educació de Parets del Vallès.

Aquesta taula ens mostra el nombre d’alumnes totals matriculats tant a primer com a
segon de batxillerat, a l’Institut Torre de Malla en dues modalitats diferents: Ciències de
la Naturalesa i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials.
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Matriculacions Cicle Formatiu de Grau Mig. Institut Torre de Malla. Curs
2020/2021.
A la següent taula observem el nombre alumnes matriculats en els diversos cicles
formatius de grau mitjà que imparteix l’Institut Torre de Malla. Com podem veure estan
inclosos tant el primer com el segon curs dels diferents cicles.
Curs

Nombre d'alumnes

1r de Gestió i Administració

27

2n de Gestió i Administració

25

1r Activitats Comercials

29

2n Activitats Comercials

27

1r Sistemes Microinformàtics i Xarxes

30

2r Sistemes Microinformàtics i Xarxes

32

Total

170

Font: Servei d’Educació de Parets del Vallès.

Matriculacions Curs Formació Grau Superior. Institut Torre de Malla. Curs
2020/2021
Aquesta taula mostra el nombre d’alumnes matriculats (en el primer i el segon curs) del
curs de formació de Grau superior en Administració i Finances que imparteix l’Institut
Torre de Malla.
Curs

Nombre d'alumnes

Administració i Finances 1

29

Administració i Finances 2

29

Total

58

Font: Servei d’Educació de Parets del Vallès.

Matriculacions Curs preparació per a l’accés als CFGM. Curs 2020/2021
Curs

Nombre d'alumnes

Curs d'accés a CFGM

14

Font: Servei d’Educació de Parets del Vallès.
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EIX 1

SALUT

periòdicament.
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6. EIXOS
EIX 1: SALUT
Un dels àmbits que més preocupa als diferents serveis de l’Ajuntament i a la ciutadania
és l’àmbit de la salut entesa de manera integral. Actualment amb la situació pandèmica
i les seves conseqüències socioeconòmiques i anímiques s’han vist agreujades.
El jovent és un dels sectors més vulnerables i les seqüeles a nivell general de la
pandèmia els afecta i afectarà en els propers anys, en les seves perspectives de vida i
d’autonomia.
Les persones joves, les dones i treballadors/es essencials, són els grups més
afectats emocionalment per la COVID.
El col·lectiu de 16 a 30 anys és el més afectat pels símptomes de depressió, igual que
pels símptomes d’ansietat. A part de l’edat com a factor de risc també hi ha el fet de ser
dona (42% ha experimentat alguna simptomatologia)2.
“Hem d’estar atents: els adolescents són els grans oblidats. La pandèmia els ha robat la
vida. La vitamina de la salut mental són les relacions socials i, aquestes, són essencials
durant l’adolescència. Hem parlat molt dels infants, però sobre els adolescents només
parlem per culpabilitzar-los”3
Objectius específics:
Prevenció de conductes de risc. Promoció d’hàbits saludables.
Establir els mecanismes necessaris per tal de donar resposta a les seqüeles
psicològiques provocades per la COVID-19.
Per tal de tenir una visió el més àmplia possible, des del Servei de Joventut s’ha realitzat
una prospecció i s’han tingut en compte les visions i dades de l’Hospital Sant Joan de
Déu, del Servei d’Atenció Psicològica Infantil, del Servei de Joventut i de l’Educador de
Carrer de Parets.
Informe FAROS de l’Hospital Sant Joan de Déu:
Segons l’Hospital Sant Joan de Déu, els pacients adolescents atesos a les urgències
per trastorns mentals durant el primer trimestre del 2021 han augmentat un 47% en
comparació amb el mateix període de l'any passat.
En la presentació de l'informe FAROS de l'hospital, que recull els principals problemes
de salut mental que pateixen els i les adolescents, es destaca que el confinament i la
pandèmia de la COVID-19 han tingut un impacte notable.
Entre els factors que han impactat negativament en la salut mental dels i les adolescents
hi ha l'aïllament causat pel confinament, l'estrès per les dificultats econòmiques o
els traumes no resolts, a més de la disminució d'hàbits saludables i la reducció de la
sociabilització.

Estudi PSY-COVID del Departament e Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de l’UAB. Informe
mundial amb participants de 28 països.
3 Pilar Solanes, directora del servei d’Envelliment i Cures de l’Ajuntament de Barcelona.
2
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Sobre l'augment de visites a urgències, l'hospital manifesta que considera que hi ha
contribuït la dificultat d'accés a l'atenció primària, que és la porta d'entrada dels casos
lleus.

El confinament, "un factor desencadenant".
L'informe assenyala que encara és aviat per treure conclusions sobre l'impacte de la
pandèmia en la salut mental dels i les adolescents, però l’hospital apunta que el
confinament ha estat "un factor desencadenant" que ha provocat un augment de casos
i un agreujament dels que ja hi havia.
Més casos de trastorns alimentaris

Augmenten els intents de suïcidi

A més de l'increment de les visites a
urgències, en l'últim any han crescut un
25% les consultes per trastorns de la
conducta alimentària als centres de
salut mental infantil i juvenil de
Catalunya. A Sant Joan de Déu, les
derivacions per anorèxia, bulímia o
trastorns per afartament s'han duplicat.
Hi ha més primeres visites i quadres
més greus.

El nombre de temptatives de suïcidi
també s'ha incrementat. Si entre el
desembre de 2019 i el febrer de 2020,
abans de la pandèmia, Sant Joan de
Déu va atendre 101 casos d'intents de
suïcidi d'adolescents, entre desembre
del 2020 i el febrer de 2021 se n'han
registrat 206.

El confinament ha suposat un factor
d'estrès significatiu per a la població
amb una patologia mental prèvia i, en el
cas dels i les adolescents amb un
trastorn de la conducta alimentària, un
factor de risc de recaiguda i
empitjorament.
Més exposició a les xarxes socials i als
ideals de bellesa amb cossos
extremadament
prims
o
un
empitjorament del clima familiar per
conviure més hores amb familiars també
han contribuït a l'augment de trastorns
alimentaris.
En 9 de cada 10 casos de trastorns de
la conducta alimentària les afectades
són noies.
A més, al 50% de les noies no els hi
agrada el seu cos.

En menors de 18 anys han augmentat
un 27% el 2020 respecte al 2019.
El suïcidi és la primera causa de mort no
natural entre el jovent, per sobre dels
accidents de trànsit.
L’Hospital ha demanat no ser alarmistes
amb aquest augment, de més de
100%, i ha assenyalat que el nombre
absolut és "relativament assumible" i
que el gruix de nous casos són
d'intensitat lleu.
També s’han doblat el nombre de joves
que s’autolesionen per dificultats a
l’hora de gestionar emocions negatives
com la por, la tristesa o el malestar.
Entre desembre de 2020 i febrer del
2021, han atès 80 joves amb conductes
autolítiques com talls als braços, cops al
cop i/o cremades. La majoria, noies.
Cada vegada aquestes persones joves
són de menor edat. La mitjana d’edat del
menor que s’autolesionava el 2015 era
de 16 anys. El 2017, de 12.
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Un estudi del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i
el CIBERSAM publicat a finals de març indicava que un de cada quatre pacients
pediàtrics que van acudir a les urgències de l'hospital infantil per un motiu psiquiàtric
entre els anys 2015 i 2017 tenia les autolesions com a motiu de consulta.
Els senyals d’alarma són:
Canvis d’humor.
Evitar situacions quotidianes com anar a classe i quedar amb amistats.
Dificultats de concentració.
Trastorns de la son.
Pèrdua de pes.
Poca atenció per la higiene.
Abús de pantalles.
Irritabilitat.
Els trastorns d'ansietat, els més freqüents.
En la infància i l'adolescència, els trastorns d'ansietat són els problemes de salut mental
més freqüents i els estudis mostren que afecten entre un 9% i un 21% dels i les joves.
En els últims anys, aquests trastorns han anat en augment: entre un 10% i un 20% dels
i les adolescents presenten problemes d'ansietat, segons la Societat Espanyola de
Medicina de l'Adolescència (SEMA).
El Síndic de Greuges de Catalunya ja alertava l’any 2019, de tres grans problemes a la
xarxa d’atenció de salut mental infantil i juvenil:
Les discriminacions per raons econòmiques en la garantia del dret a la salut
mental.
La insuficiència de recursos per atendre els problemes de salut mental, trastorns
de conducta i addiccions dels adolescents.
Manca de garanties en l’ingrés i de supervisió en la intervenció dels recursos
residencials.
El propi jovent està preocupat per la seva salut mental. Segons la Confederación
Estatal de Asociaciones de Estudiantes Canae, el 72% de l’alumnat considera la
salut mental com la seva preocupació més gran després de la pandèmia.
El Servei Català de la Salut ha posat en marxa l’aplicació GestioEmocional.cat, com
una eina a través de la qual es dona suport emocional i psicològic a tota la ciutadania,
davant la situació excepcional a causa de la COVID i ho diferencia per edats (menors
d’edat, de 16 a 17 anys i majors de 18 anys).
L’aplicació identifica quatre estats emocionals i segons el nivell es suggereix un seguit
de recursos i consells, o bé ajut professional.
Els recursos que s’ofereixen contemplen des d’exercicis d’auto gestió de les emocions,
de relaxació, de respiració, mindfulness, eines per poder dormir, per calmar els sentits
o pel control del pensament, així com consells o informació d’hàbits saludables.
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Servei d’Atenció Psicològica Infantil i Juvenil:
Desglossament de casos a l’any 2020

Desglossament mes a mes dels casos del 2020

Abans
de
2020

Durant
el 2020

TOTAL
ANUAL

Casos atesos al 2020

24

20

44

Casos socials al 2020

6

12

18

Casos no socials al
2020

18

7

25

Casos només
d’assessoraments a
pares i mares

4

Casos que han fet
interrupció/fi
tractament

15

Casos derivats i/o que
no han vingut a
primera visita després
de demanar-la

3

9

7

24

Casos
Nous

Casos
que
deixen
el
servei

Nº
sessions
realitzades

7

3

1

42

33

11

6

1

53

Març

31

10

0

1

42

Abril

31

11

0

1

48

Maig

31

11

0

0

48

Juny

32

12

3

0

48

Juliol

33

13

1

2

34

Setembre

32

13

0

7

30

Octubre

23

8

0

0

33

Novembre

25

10

3

0

45

Desembre

23

11

2

4

32

Nº
total
Casos
Atesos

Nº
Casos
Socials

Gener

29

Febrer

Agost

0

0

0

Font: SAPIJ. Memòria 2020

Dades especifiques en relació a la situació COVID-19. Servei de Psicologia Infantil
i Juvenil de Parets:
•

33 casos de mitja, coneguts al SAPIJ atesos/mes amb augment i empitjorament de
simptomatologia arran de la situació COVID.

•

4 casos amb augment permanent de la freqüència de sessions des del març, passa
a ser setmanal.

•

2 nous casos derivats per pediatria de CAP amb simptomatologia psicològica
directament relacionada amb COVID.

•

Augment del temps de durada de sessió per cada cas atès.

•

Tasca de Prevenció de simptomatologia amb els nens i nenes fent reunions de
suport a equip directiu i coordinadores d’etapa d’un centre educatiu per tal d’acollir
als nens de tornada a l’escola, detectar simptomatologia i canalització de diversos
afectes: tristor, pèrdua...

•

Tasca de Prevenció de simptomatologia amb els nens i joves del municipi difonen la
guia d’actuació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya a tots els centres
educatius del municipi.
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SIMPTOMES PELS QUE CONSULTEN AL SAPIJ AL 2020
Problemes de comportament (rebel·lia, no segueix las normes, fa lo que vol, problemes amb la llei,
enfrontament amb els professors, pegar a companys i/o professors, neguit, conducte oposicionisme...)

8

Nerviosisme

3

Agressivitat física i/o verbal, empipaments continus, impulsivitat

1

Abús sexual intrafamiliar

1

Problemes de relació amb la mare, de separació

6

Tristor

3

Procés de Dol

3

Crisis d’ansietat

3

Tricotil·lomania, angoixa

1

Quequeig

1

Ansietat per coronavirus

2

Bulímia nerviosa

1

Baixa autoestima

2

Dificultats de fer vincle (aïllament, introvertit, rebequeries a nivell familiar, absentisme escolar, ...)

4

Problemes d’atenció-concentració

2

Dificultat de la lectoescriptura i de comprensió

1

Pors

1

EDAT DE CONSULTA AL 2020
EDATS

Nº DE MENORS

6 anys

5

7 anys

4

8 anys

3

9 anys

5

10 anys

3

11 anys

4

12 anys

7

13 anys

7

14 anys

3

15 anys

1

16 anys

1

17 anys

2

ETAPES DE CONSULTA AL 2020
EDATS

Nº DE NENS

Etapa infantil
(fins els 5-6 anys)

5

Etapa de latència
(7-10 anys)

15

Etapa preadolescència i
adolescència (11-18)

25

Font: SAPIJ. Memòria 2020.
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Segons el SAPIJ, durant la pandèmia s’han agreujat els símptomes de tristor, angoixa,
negació del perill o ràbia entre d’altres.
La perspectiva de futur és que a mesura que vagin passant el temps vivint aquesta
situació COVID, anirà sortint més simptomatologia en les persones i caldrà continuar
amb un nivell encara més alt d’atenció psicològica.
El Pla de Barcelona per a la Salut Mental prioritza la necessitat de reduir les desigualtats
socials en salut mental i la implementació d’intervencions efectives i segures en
col·laboració i coordinació amb altres sectors no sanitaris.
El Pla Director de Salut Mental i Addiccions proposa una millora de l’atenció a la població
infantil i adolescent amb trastorn mental: a través d’intervencions conjuntes dels serveis
de salut, educatius i socials que abracin des de la detecció precoç fins a l’abordatge del
trastorn mental, per part dels i les professionals implicades en els diferents sectors.

Des del SAPIJ, es proposen aquestes mesures:
•

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: com
un espai de trobada amb el grup. Facilitar espais, també, per la interacció social no
dirigida.
Un lloc de contenció i acollida que promocioni uns vincles de respecte a qui
no vol interactuar ni fer activitats però vol estar.
Impulsar l’aprenentatge de mecanismes de resolució pacífica de conflictes (de
parella, entre iguals...)

•

Orientar, projectar els desitjos professionals, personals i familiars dels joves
el futur.

•

Treballar amb d’altres serveis de salut mental la possible derivació de joves al Casal
de Joves Cal Jardiner (CSMIJ, CSMA).

•

Trencar amb els prejudicis relacionats amb el fet “d’anar al psicòleg”.

•

Fer publicitat del SAPIJ als instituts, pavelló d’esports, etc. Hi ha joves que prenen
la iniciativa de demanar ajut al servei.

cap
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Servei de Joventut:
El perfil dels joves que acudeixen al Casal de Joves Cal Jardiner és molt heterogeni i
depèn molt dels usos que en fan: hi ha joves que van puntualment i d’altres, uns 50
joves, són assidus i el tenen com a referent estable.
L’equip de Cal Jardiner és un pilar de resiliència per a molts joves que tenen dificultats
d’autoestima, alguns amb trastorns psicològics i/o conductuals, fracàs escolar... i tots,
amb problemes familiars, sense la figura sana i estable d’una persona adulta (alguns
víctimes de violència intrafamiliar i/o de gènere).
També acudeixen joves amb necessitats educatives especials. El Casal els hi ha ajudat
a integrar-se amb la resta i a participar com un més a les activitats i la vida quotidiana
del centre (joves víctimes de bullying i/o que no volien sortir de casa).
Des del servei, s’ha detectat que l’angoixa i patiment han augmentat
considerablement amb la pandèmia. Al Casal assistien joves que tenien alguna
conducta conflictiva però que estaven continguts, en part gràcies a l’assistència al Casal
i al fet de tenir el temps lliure ocupat. Actualment i des de la pandèmia les conductes
conflictives i, en definitiva, autodestructives, d’aquests joves s’han disparat.
En referència a les addiccions, s’ha detectat que part del jovent durant la pandèmia, ha
començat a consumir substàncies tòxiques ja a 1r de l’ESO, sobretot alcohol. Es
detecta que hi ha molta pressió de grup.
El fet de consumir aquestes substàncies des de molt joves afavoreix les addicions,
especialment en les noies (per raons hormonals són més sensibles a les substàncies).
El tipus d’alcohol també ha variat, fet que agreuja les conseqüències tant físiques com
mental: en compren d’alta graduació.
S’ha detectat una relaxació en alguns establiments (supermercats i bars) amb la
normativa de venda d’alcohol, no demanant el carnet a joves evidentment menors
d’edat.
“Veiem casos de joves que han incrementat de manera brutal el consum d’alcohol i altres
tòxics com un manera d’evadir-se davant una situació a la qual no veuen sortida”4.
El consum d’aquests tòxics, sobretot si són compulsius, provoquen conductes de risc.
En relació al joc, el jovent que juga en línia comença als 14 anys i representa un 50%
de la clientela.5 Alerta la Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), que el joc
simulat sense diners reals fomenta l’hàbit. Els nois superen el 80%.
El fet de l’anonimat, el poder jugar les 24 hores, que s’hi accedeixi de manera immediata
des el mòbil i que es pugui simultaniejar de manera discreta amb qualsevol altra activitat
social són les bases de l’èxit del joc per internet.
En la Unitat de Joc Patològic del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de
Bellvitge s’ha observat un canvi de perfil en les característiques dels i les pacients, sent
més joves i presentant evolucions dels trastorn més ràpides. Aquest servei atén una
mitjana de 350 casos nous cada any.

4
5

Font: Dr. Claudi Camps, director de la Xarxa de Salut Mental de Girona.
Font: Estudi, Què ens hi juguem? De la Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD)
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Dins el Projecte Suport i Acompanyament Joves COVID-19 del Servei de Joventut,
entre els mesos de novembre i desembre de 2020, s’han atès 12 joves diverses vegades
(s’han realitzat més de 50 atencions) a petició d’ells mateixos i una a demanda d’una
mare.
La majoria de 16 a 20 anys i un noi amb necessitats educatives especials que té com a
referència el casal i els seus professionals i requereix de molta atenció. Les casuístiques
han estat: nervis, angoixa, conflictes amb grup d’iguals, problemes amb fiscalia de
menors i intervenció en una baralla.
Informe de l’Educador de Carrer (2021)
Inici
consum
substàncies
tòxiques

Consum
continuat
substàncies
tòxiques

Addiccions

Baixa
autoestima

No
acceptació
del seu
cos

Trastorns
d’alimentació

Mala gestió
d’emocions
negatives

Joves
amb
seguiment
habitual

15

12

5

5

14

8

2

12

Joves
amb
seguiment
puntual

58

36

21

16

42

36

9
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A l’informe de l’educador de carrer elaborat per la sessió tècnica de treball del Pla Local
de Joventut, destaca que si parlem de la salut del jovent de Parets, parlem d’una
problemàtica que actualment persisteix a la nostra societat i és el fàcil i normalitzat accés
al consum d’alcohol i drogues, a substàncies tòxiques com el tabac, haixix i pastilles.
“Abans es realitzava la prevenció de consum dels 13 als 15 anys, actualment
s’hauria de realitzar a primària i 1r de l’ESO, essent aquest curs el que marca
l’inici del consum. S’ha passat de treballar la prevenció, a treballar la reducció de
riscos. Es tracta de reduir tot lo possible la quantitat de consum i treballar que
facin una bona gestió de les seves conductes quan van sota els efectes de les
drogues, a intentar reduir el mal que estan produint en les seves habilitats socials
i relacionals, acadèmiques, esportives i en les gestions emocionals.”
“Crec que l’ús de les xarxes socials i les hores dedicades al consum de
plataformes com Instagram on el contingut està sexualitzat d’una manera a
vegades incorrecta i on s’ofereix una imatge irreal de les vides i els cossos està
portant a problemes d’acceptació, depressió i trastorns de conducta i és per això
que és important prendre consciència d’un bon ús i enteniment de les xarxes
socials i el seu contingut”.
Tots tres serveis i d’altres professionals que van participar en la sessió tècnica
d’elaboració del PLJ, estan d’acord en les problemàtiques associades a algunes
persones joves actualment i en el que seria necessari desenvolupar o potenciar.
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Accions que es proposen:
•

Fomentar l’educació emocional als centres d’ensenyament i d’altres recursos
relacionats amb el jovent, com el Casal de Joves Cal Jardiner, potenciant
l’autoestima i fugint d’una mirada adultocràtica.
Les competències emocionals afavoreixen les relacions amb altres persones i amb
un mateix; faciliten la resolució positiva de conflictes, contribueixen a la salut física i
mental i ajuden a l’aprenentatge entre d’altres beneficis.
Es tracta d’incorporar l’educació emocional planificada, intencional i sistemàtica als
centres educatius que impliqui tot el professorat i/o educadors/es i que estigui
present en totes les àrees acadèmiques, com si es tractés d’un tema transversal.
La implementació d’aquests tipus de programes durant una etapa de canvis físics i
maduratius com l’adolescència és fonamental per a l’òptim desenvolupament
individual de la persona en el camí cap a la vida adulta.
“El treball de les emocions a l’aula és un factor protector davant la depressió, el
consum de drogues, l’assetjament escolar o la baixa autoestima”.6

•

Potenciar el Casal de Joves Cal Jardiner com a referent del jovent. Oferir un oci
alternatiu constructiu, treballar per a que no s’associï oci amb inactivitat o
avorriment.

•

Donar la importància que té al lleure, com a espai educatiu i de prevenció de
conductes de risc i fomentar l’esport.

•

Teixir xarxes de suport al jovent i crear referents disposats a escoltar la veu dels
adolescents.

•

Establir mecanismes de derivació amb serveis de salut mental del territori.

•

Potenciar el projecte Instituts de Drets Socials.

•

Elaborar i desenvolupar
Drogodependències.

•

Treballar la prevenció i la reducció de danys en relació amb el consum de
drogodependències als centres d’ensenyament. Començant la prevenció a 6è de
primària.

•

Respecte al bullying, és treballa la prevenció a través del projecte de joventut
Gènere als Instituts, però caldria millorar la coordinació entre els diferents agents
quan es produeix un cas.

•

Accions de prevenció del ciberassetjament, sexpreding i bullying en primària i en els
instituts.

•

Accions educatives sobre sexualitat als centres de secundària des d’una
perspectiva transversal incorporant diferents tipus i models de sexualitat, anant més
enllà de l’anticoncepció.

transversalment

un

Pla

de

prevenció

de

Pablo Fernández Berrocal, director i fundador del “Laboratorio de Emociones” de la Universitat
de Màlaga.
6
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•

Donar a conèixer al jovent els diferents serveis que tenen abast: SAPIJ, educador
de carrer, Casal de Joves, SIAD, etc.

•
•

Reforçar els serveis d’atenció mental.
Fomentar campanyes que informin sobre el suïcidi, ajudin a combatre falsos mites
i desestigmatitzin aquestes morts.
Traslladar la guia Encarem el suïcidi juvenil del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (2020) a centres d’ensenyament i professionals que es relacionen amb el
jovent.
Posar més èmfasi en la prevenció de trastorns alimentaris dins el projecte Gènere
als Instituts.
Desenvolupar el Projecte Con-Tacte, un espai de suport emocional al Casal de
Joves, coordinat amb el SAPIJ.
Potenciar el Servei d’Atenció Psicològica Infantil i Juvenil, donant-li més identitat
pròpia.
Desenvolupar el Projecte Life Coaching Parets, un grup de suport actiu per a joves
de 12 a 15 anys.
Potenciar el projecte Acompanyament Joves COVID-19, de l’equip de dinamització
del Casal de Joves Cal Jardiner.
Realització de sessions de treball amb els delegats i delegades dels instituts de
forma periòdica.

•

•
•
•
•
•
•
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EIX 2

LLEURE
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EIX 2: LLEURE
Es sol treure importància al lleure quan és molt important a la vida aprendre a gestionar
els moments d’oci per evitar hàbits i/o conductes perjudicials per un mateix i conductes
de risc. També per què és un espai idoni on treballar valors i on adquirir i desenvolupar
eines de creixement personal.
Objectius específics:
Oferir els recursos formatius i de lleure necessaris per tal de garantir
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la formació
informal o de lleure
Canviar la mirada existent sobre el lleure i donar-li el valor que té com a sector
educatiu, preventiu de conductes de risc.
Potenciar el Casal de Joves Cal Jardiner com a referent per al jovent, figura clau
resilient i fomentador de l’emancipació del jovent.
Impulsar accions o activitats que responguin a la necessitats de tota la joventut.
Potenciar l’esport a l’espai públic i no federat.
Habilitar mecanismes i metodologies que facilitin el treball transversal entre els
agents que despleguen accions enfocades a la població jove.
Parets del Vallès compta des del febrer de 2015 amb el Casal de Joves Cal Jardiner.
Comptar amb un casal de joves al municipi era una demanda històrica del jovent i de la
ciutadania en general.
L’objectiu 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 possibilita
interrelacionar-se, aprendre, ensenyar i
créixer amb autonomia i llibertat com a
persones. S’integren activitats de lleure
educatives (exposicions, xerrades, tallers,
cursos, etc.) així com a programes
comunitaris
(projectes
transversals,
serveis a uns altres departaments, etc.).
Es contempla el Casal com un recurs per
assolir aquests objectius educatius i
socials, més que com una finalitat en sí
mateixa.
El marc filosòfic de partida és basa
Casal de Joves Cal Jardiner.
principalment en que les polítiques
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 Serveis de
Joventut, és l’educació en valors incorporant la perspectiva de gènere, el respecte a les
diferències, la importància del treball i l’esforç en la vida de les persones, l’autoestima,
la visió crítica, la interculturalitat, etc., sempre potenciant l’autonomia de les persones.
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Amb els objectius de l’educació en valors i la prevenció de conductes de risc, englobant
l’heterogeneïtat de la població jove en tots els àmbits.
Així, partim de diverses premisses com a base del projecte de centre:
•

Joves, lliures i amb autonomia.

•

Democràcia participativa.

•

Igualtat de gènere.

•

Solidaritat i interculturalitat.

•

Inclusió social.

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.
També l’educació per a la participació i acompanyament a les iniciatives juvenils.
El Casal de Joves és un servei municipal de proximitat relacional especialitzat en un
sector de la població, el jovent.
La finalitat del servei:
Com a servei de proximitat adreçat a les persones joves del municipi, ha de permetre a
través dels seus serveis, projectes i programacions estables, una visió de progrés i
d’abast comunitari i ha d’actuar com a facilitador i impulsor de les polítiques de joventut
per millorar el seu benestar i garantir els seus drets, la seva qualitat de vida i funcionar
com a multiplicador de possibilitats per als i les joves, tant a nivell individual com a
relacional i associatiu.
Els objectius són:
Garantir un espai segur de relació interpersonals, d’oci alternatiu i educatiu, que
sigui inclusiu i acollidor.
Educar per a la salut, entesa aquesta des d’una visió integral i global, i treballar
per a la prevenció de conductes de risc.
Fomentar l’esperit crític i l’autonomia personal.
Oferir un servei d’informació, assessorament i acompanyament juvenil de
qualitat.
Promoure l’educació en valors.
Fomentar la participació juvenil mitjançant l’educació per a la participació, la
potenciació de l’associacionisme i el suport i acompanyament a les iniciatives
juvenils.
Visibilitzar i donar a conèixer el projecte i el treball educatiu que fem amb el jovent
a la resta del poble.
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Serveis que engloba:
•

Punt d'Informació Juvenil (PIJ): 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), ocupació (primera atenció derivant al Servei d’Assessorament
Laboral i a l’SLOP, treball internacional), salut (sexualitat, drogodependències,
atenció a joves amb diversitat funcional...), lleure, etc.

•

Servei d'Assessorament Sociolaboral: S’ofereix atenció personalitzada els
dimecres quinzenalment de 16h a 20h) en orientació i assessorament laboral a
joves, es desenvolupen tasques de mediació, reunions amb personal tècnic i
agents socials dels municipis, a més de tasques de gestió (difusió d’ofertes,
gestió de les demandes dels joves, etc.).

•

Cursos i tallers trimestrals. La majoria surten de la demanda del jovent a través
de la FaKtoria d’Idees. Durant la pandèmia s’han realitzat en línia.

•

Xerrades dirigides a pares i mares o a joves: drogodependències, abús de
pantalles, sexualitats, etc.

•

Activitats de cap de setmana (concerts, jam session, competicions d'scooter,
3x3 de bàsquet, jocs de taula, cuina...).

•

La FaKtoria d'Idees (assemblea participativa vinculant amb jovent a títol
individual i entitats i col·lectius juvenils).
Volem aconseguir un aprenentatge significatiu fent partícip al jovent en tot
moment. Entenem com aprenentatge significatiu l’acomodació de nous
conceptes als que ja es tenien i com un procés educatiu i integral on s’ha de
desenvolupar el SER, SABER i SABER FER.
Sabem que es considera joventut de 14 a 30 anys, però entenem que la
vinculació amb el Casal s’ha de treballar amb els més joves, pel que es realitzen
algunes activitats per a majors de 8 anys.

•

•

•

•

Espai Jove. Es treballa sobretot a través del JOC, entès com l’eina més
adequada per aquesta edat i que possibilita passar-s’ho bé, aprendre i
desenvolupar habilitats personals i relacionals. Es desenvolupa els dissabtes de
16h a 19h amb una sortida de colònies anuals. Per les famílies és gratuït.
Aules d’Estudi: ubicades al Casal de Joves Cal Jardiner, consten de dues aules:
una d’elles equipada amb 12 ordinadors, on es pot estudiar o fer treballs en
grups. L’horari és de dimarts a dissabte de 10h a 14h; de dilluns a dijous de 16h
a 21h; divendres i dissabtes de 16h a 22h i diumenges de 17h a 21h. Durant
èpoques d’exàmens i a petició d’un mínim de 6 estudiants, s’amplia l’horari de
les aules fins les 2h de la matinada.
Reforç escolar per alumnat a partir de l’ESO: es desenvolupa una tarda 4
hores a la setmana al Casal de Joves Cal Jardiner, es tracta de reforç escolar i
orientació acadèmica. És gratuït.
Projecte Suport i Acompanyament Joves COVID-19. Es dóna la possibilitat a
famílies i joves directament a contactar amb el Servei de Joventut via online o
telefònicament i es fan tasques de suport emocional de manera presencial si és
necessari.
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•

Casal d’Estiu Jove. Adreçat a joves des de 1r d’ESO fins als 16 anys. Un casal
on es treballen valors com la igualtat, la inclusió, la creativitat i l’esperit crític,
amb una duració de 4 setmanes on el jovent es pot apuntar per setmanes. Cada
setmana es fa una excursió i un dia de piscina.
Els i les joves amb necessitats educatives especials poden accedir, prèvia
valoració de la responsable del servei, fins els 20 anys.
L’horari és de 9h a 13h, excepte els dies de piscina que és fins les 14h i els dies
d’excursió que és fins les 17h.

A nivell d’equipament el Casal de Joves Cal Jardiner compta amb:
•

1 aula d'estudi permanent amb 12 ordinadors.

•

1 aula polivalent per a fer reunions, treballs de grups, tallers petit format...

•

1 aula polivalent per a actuacions petit format, punt de trobada, tallers gran
format, xerrades, etc.

•

2 bucs d'assaig

•

1 pista poliesportiva.

•

1 pista d'skate.

•

L'hort urbà cogestionat amb l'aula externa de l'Institut Torre de Malla i un senyor
del municipi.

•

Espais habilitats per pintar grafits.

El Servei de Joventut està format per:
•

Regidora de Joventut.

•

Responsable tècnica de Joventut, Feminisme, LGTBI i Transversalitats i
Cooperació Internacional.

•

Dinamitzador responsable: desenvolupa el Punt d’Informació Juvenil i els
PIDCES als instituts. De dilluns a divendres.

•

Monitor de lleure. De dimarts a dissabte.

•

Directora de lleure. Els caps de setmana. Referent de l’Espai Jove.

•

Monitor de lleure. Els caps de setmana.

•

Auxiliar administrativa. De dilluns a divendres pels matins.

•

Conserge. De dimarts a dissabtes pels matins.

•

El Servei de Joventut també compta amb una insertora laboral que desenvolupa
el Servei d’Informació i Assessorament Sociolaboral, en conveni amb el Consell
Comarcal del Vallès Oriental.

•

Puntualment l’educador de carrer de Drets Socials, realitza alguna acció.
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El perfil de joves que acudeixen al Casal és molt heterogeni, hi ha sis grans
diferenciacions:
•

Les persones joves que venen al punt de trobada entre setmana (la majoria no
fan extraescolars ni activitats esportives).

•

El jovent que hi participa als cursos (depenent dels cursos l’edat augmenta, per
exemple a teatre). Perfil d’estudiants.

•

El jovent que ve al punt de trobada els caps de setmana, molt més heterogeni,
venen joves de més edats i perfils molt diferents.

•

Els que participen a les activitats de cap de setmana, es mouen per punts
d’interès, per exemple, si fem una activitat esportiva a banda del jovent habitual,
acudeixen joves que potser no venen al punt de trobada mai però que els hi
agrada l’esport.

•

Les persones joves que fan us de les aules d’estudi.

•

El jovent que utilitza els bucs d’assaig (músics).

El pressupost del Servei de Joventut l’any 2021 és de 135.820,00€, dels quals 14.000,00
€ es destinen a subvencions a entitats juvenils.

Pressupost Servei de Joventut de Parets del Vallès (2021).
Descripció

Crèdits inicials

Pla Local de Joventut (Gènere als Instituts)

12.000,00 €

Subvencions a entitats juvenils

14.000,00 €

Activitats culturals i esportives

3.000,00 €

Treballs realitzats per Admin. pública i altres entitats públiques

2.020,00 €

Lloguer maquinària instal·lació i utillatge

1.500,00 €

Societat general d’autors

300,00 €

Manteniment i conservació materials bucs d’assaig

500,00 €

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

100,00 €

Material tallers i activitats

4.000,00 €

Informació, publicacions i altres

1.000,00 €

Programació activitats

18.000,00 €

Altres despeses diverses

1.000,00 €

Contracte servei dinamització Casal de Joves Cal Jardiner

78.400,00 €

Total

135.820,00 €

Font: Servei de Joventut. Ajuntament de Parets del Vallès
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Aquest pressupost no inclou les despeses de Capítol 1.
Durant l’any 2019 i principis de 2020, a través d’una subvenció de la Diputació de
Barcelona, es va realitzar una supervisió participativa del funcionament i objectius del
Casal de Joves a través de sessions formatives.
Les conclusions van ser:
•

La percepció de l’equip tècnic és que funciona satisfactòriament, no obstant, des
del propi Ajuntament s’informa que les tasques que es realitzen en el marc del
projecte educatiu de centre no es valoren suficientment fora de l’equipament i no
es visibilitza tot el que s’hi desenvolupa.

•

La mirada adultocèntrica que en la nostra societat s’acostuma a tenir cap a la
joventut comporta criticar a les persones joves, o bé per allò que fan, o per allò
que no fan. Per tant, els projectes, els serveis i els recursos que es destinen a la
població juvenil també acostumen a tenir aquesta mirada crítica i
estigmatitzadora.

•

El jovent que participa al Casal de Joves valora molt positivament les activitats,
l’espai i l’equip tècnic. A l’equipament no hi ha baralles i hi ha respecte entre els
diferents grups de joves i cap a l’equip tècnic, tot i que de vegades hi ha actituds
de falta de respecte als materials i l’espai.

•

L’equipament està ubicat a una zona residencial, envoltat de parc i zona rural,
molt a prop de dos instituts, pel que es considera molt ben ubicat. Per contra,
l’accés més còmode per arribar-hi a peu és un camí rural poc il·luminat que fa
que algunes persones joves no el vulguin utilitzar.

•

El Casal està destinat a joves de 14 a 30 anys. Però els que hi van més i de
manera més quotidiana tenen entre 14 i 20 anys. Joves més grans van al casal
només per al consum d’activitats concretes com cursos, concerts, etc., a més de
les aules d’estudi.

•

Cal millorar el treball transversal entre àrees.

•

Es valora molt positivament l’heterogeneïtat de l’equip de joventut i l’estabilitat
en el mateix.

•

Del grup de discussió amb d’altres tècnics i professionals del municipi, es
destaca el desconeixement del que es desenvolupa al casal i de com es treballa.
El que coneixen del casal ho saben per l’opinió d’altres persones o rumologia.

•

Seria necessari un canvi de mirada sobre el jovent a nivell institucional i de les
persones professionals: el canvi de mirada comporta veure les persones joves
com a ciutadans de ple dret, amb capacitat per prendre les seves pròpies
decisions. La funció dels professionals de joventut passa a ser
d’acompanyament als joves en els seus processos de reflexió, deliberació i de
presa de decisions, facilitant situacions d’empoderament dels joves i fugint d’una
actitud paternalista de voler aportar-los solucions.
“Es tracta d’una perspectiva amb intencionalitat educativa, en el sentit que
pot contribuir a augmentar l’autoestima dels joves, a que prenguin
consciència de la seva autonomia, a que aprenguin a gaudir de la pròpia
autonomia, a que defensin les seves idees i propostes, a que aprenguin
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a acceptar i a debatre les propostes dels altres, a que aprenguin a
treballar en equip, a que prenguin consciència dels límits de qualsevol
context, a que tinguin experiències d’èxit i experiències de fracàs, a
gestionar la frustració, a estar al costat dels seus companys en moments
de satisfacció i en moments d’insatisfacció, etc.”7
•

Un canvi de mirada que contempli l’equipament com un recurs no com una
finalitat en sí mateix. Hauria de ser un projecte amb intencionalitat educativa i
social on els objectius de la programació d’activitats no haurien de ser
quantitatius.

A banda del Casal de Joves, el jovent de Parets hi participa en d’altres activitats
desenvolupades a nivell municipal, com cursos al Casal de Cultura Can Butjosa o a
l’Escola de Música, la pràctica de l’esport, activitats de l’Escola de la Natura, etc.
Des del Servei de Cultura es vol facilitar l’accés a la cultura del jovent a través de tarifes
especials per al jovent per anar al teatre:
•

Per a menors de 18 anys.

•

Per a titulars del Carnet Jove de Parets.

•

Per a joves de 18 a 25 anys (Escena 25).

•

Accés gratuït al teatre per als que compleixen 18 anys (tot l’any)

També realitzen activitats puntuals durant les festes majors. A més, ara fa 4 anys, que
des de l’Assemblea de Joves de Parets, es desenvolupa la Festa Major Alternativa al
Casal de Joves Cal Jardiner.
És una demanda història del jovent a Parets poder participar en el disseny de les festes
majors del municipi, reclamant una programació adequada per ells o fins i tot una festa
alternativa amb un espai propi durant tota la festa major.
També existeix el Consell de Joves de Parets, un òrgan consultiu i de participació dels
nois i noies de 3r i 4t d’ESO de Parets del Vallès, amb l’objectiu de contribuir amb la
seva visió a millorar el seu entorn més proper i alhora aprendre els valors de la
participació cívica i democràtica
Les funcions i els objectius del Consell de Joves són:
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•

Facilitar l’expressió de les opinions dels nois i noies de 3r i 4t d’ESO en relació a
la seva ciutat i altres temes afins que els preocupin, així com promoure que
aquesta opinió sigui coneguda i escoltada en les decisions que prenen les
institucions sobre la vida municipal.

•

Fomentar entre els nois i noies el sentit de pertinença a la vila de Parets i el
compromís crític i actiu amb la millora de la seva realitat social.

•

Promoure la participació dels nois i noies en els seus entorns més propers i,
particularment, en els centres educatius dels quals formen part, tot afavorint
també la interrelació entre els diferents centres de la ciutat.

Carles Vila. Assessorament Projecte Educatiu Cal Jardiner. Parets del Vallès 2019-2020
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•

Contribuir mitjançant la seva participació a la millora de la societat i la vila de
Parets.

•

Estimular la posada en pràctica dels valors de la participació, el diàleg i la
democràcia com a instruments de millora i cohesió social.

El Consell de Joves depèn del Servei d’Educació. El Servei de Joventut ha participat en
la dinamització d’alguns tallers amb el Consell de Joves.
La pràctica de l’esport a Parets del Vallès és generalitzada. Des del Servei d’Esports i
a través també de les entitats esportives s’ofereix una oferta àmplia esportiva. Durant
l’anterior Pla Local de Joventut va sorgir la demanda per part del jovent de més oferta
esportiva no federada i d’instal·lacions esportives a l’aire lliure. Durant aquests últims
anys s’han instal·lat dos parcs de cal·listènia (STREET WORKOUT) un al costat de les
Instal·lacions municipals de petanca i l'altre de grans dimensions davant del pavelló
amb un èxit rotund. Potser es podria valorar la possibilitat d’habilitar-ne més, ja que molts
joves han demanat un al parc de Cal Jardiner.
Normalment els caps de setmana i festius, s’obren les pistes esportives dels centres
d’ensenyament per a que el jovent pugui practicar esports sense problema. Amb motiu
de la pandèmia s’han tingut que tancar ja que no es poden obrir si no hi ha vigilància
d’aforament. Aquest fet a agreujat encara més la desídia del jovent provocada per la
pandèmia.
Un punt fort en la programació de cultura i lleure al municipi, són les entitats de Parets.
Les entitats juvenils de Parets del Vallès són:
•

Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume

Al cau eduquen als infants i al jovent en el lleure seguint el mètode de l'escoltisme. A
través de jocs, tallers, gimcanes i altres projectes, treballem diversos valors com el
respecte per la natura, el companyerisme, la diversitat, el compromís... També són molt
importants les excursions i els campaments que es realitzen durant tot l'any. A més,
organitzen la cavalcada dels Reis Mags.
•

Las Haches del Valle

L'objectiu de l'entitat és la difusió de la cultura Hip Hop, exhibicions de breakdance i
masterclass de diferents vessants, concerts, exhibicions de grafits... També col·laboren
molt en activitats de mediació i reparació de danys amb el Servei de Joventut.
•

Associació Rodola

Donen classes de repàs a nens i nenes i adolescents, però també organitzen i
desenvolupen els Casalets de nadal, setmana santa, estiu i setembre.
Participen molt activament en activitats desenvolupades pel Servei de Joventut.
•

Associació Venado Booking

Organitzen un festival de musica metal reconegut a nivell estatal a Parets del Vallès.
Encara que no estan constituïts com a entitat juvenil, l’Assemblea de Joves de Parets,
formada per unes 20 persones d’entre 20 i 30 anys desenvolupa moltes activitats de
caire més crític i reivindicatiu.
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Respecte a les entitats culturals, ronden les 20 associacions. Són molt heterogènies, el
que facilita que l’oferta cultural i activitats que se’n deriven siguin molt diverses: Òpera,
de Dones Africanes, la Comissió de Festes, Diables, etc.
Al llarg d’aquests últims 4 anys, s’ha detectat una davallada en les entitats
juvenils, no s’han promocionat noves entitats i d’altres que ja existien han deixat
de realitzar activitats.
Coneixent aquesta dada, s’hauria de veure de quina manera i en quines activitats el
jovent vol participar, ja que potser el format associació ja no respon a les seves
necessitats.

Accions que es proposen:
•

Potenciar el lleure com a mitjà educatiu i de prevenció de conductes de risc.

•

Millorar el treball transversal entre els diferents serveis, especialment entre
Joventut, Feminisme – LGTBI, Drets Socials, Educació, Ocupació i Esports.

•

Realitzar més accions conjuntes entre el Casal de Joves i l’educador/a de carrer.

•

Realitzar sessions de treball tècniques sobre joventut anualment.

•

Programar visites guiades al Casal de Joves per a l’alumnat de 3r i 4t de l’ESO.

•

Realitzar jornades de portes obertes al Casal de Joves per a que el conegui la
població.

•

Potenciar la col·laboració del Casal de Joves amb entitats del municipi.

•

Fomentar la pràctica esportiva al Casal de Joves.

•

Augmentar l’oferta esportiva amb esports dirigits especialment a aquells grups
de joves que solen quedar fora de la resta d’oferta municipal d’esports, com per
exemple, un grup de boxa amb perspectiva educativa.

•

Potenciar l’esport a l’aire lliure mitjançant instal·lacions cal·listènia o vòlei,
entre d’altres.
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EIX 3: IGUALTAT DE GÈNERE
Normalment s’associa violència masclista en la parella amb dones de mitjana edat, però
les violències masclistes també afecten al jovent:
•
•
•
•
•

Com a víctimes i/o agressors
Com a fills i filles de famílies on es dóna
Com els i les orfes de les víctimes mortals
Com a víctimes de la violència vicària
Com a víctimes mortals a mans de l’agressor parella de la mare.

Objectius específics:
Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, la no discriminació i la transversalitat
de la perspectiva gènere.
Incidir sobre els mites i estereotips de gènere, visibilitzant les diferents
discriminacions que es donen per raó de gènere, incorporant els temes vinculats
amb les masculinitats.
Potenciar accions de sensibilització i visibilització per a prevenir les violències
masclistes en totes les seves formes a la joventut.
Garantir els drets del col·lectiu LGTBI i visibilitzar les discriminacions i violències
masclistes que pateixen.
Impulsar actuacions que vagin encaminades a la prevenció i l'eradicació de la
LGTBIfòbia.
La violència masclista és definida per les Nacions Unides com aquells actes envers
les dones que tenen com a resultat un dany físic, psicològic o sexual, per tant, també
s’inclouen les amenaces, la coacció o la privació de la llibertat tant si aquests actes es
produeixen en l’esfera privada com en la pública.
Aquest tipus de violència que pateixen les dones es dóna en un marc de relacions
desiguals per raó de gènere, és a dir, les dones es troben en una situació d’inferioritat
vers els homes pel simple fet de ser dones.
L’observatori de la Violència de L’estat Espanyol, des del 2003 (que és quan es comença
a quantificar la mort de les dones en mans de les seves parelles o ex-parelles) fins al
maig de 2020, quantifica 1.081 víctimes mortals per violència masclista. El 20 d’abril de
2019 va ser el dia en què la violència masclista es va cobrar la víctima número 1.000.
S’ha d’aclarir que el nombre de víctimes mortals i no mortals de violència masclista és
molt superior, ja que la llei només contempla aquella violència que exerceixen les
parelles o ex-parelles en vers una dona.
L’any 2020 hi ha hagut un total de 45 víctimes mortals per violència masclistes que
se’ls han de sumar un total de tres menors morts també a mans del victimari de
les seves mares i un total de 24 que s’han quedat orfes. Només de gener a febrer
de l’any 2021 es van comptabilitzar 10 morts de dones per violència masclista.
El nombre de feminicidis (dones assassinades només pel fet de ser dones) durant el
2020 va ser de 83 dones. El nombre de noies menors d’edat víctimes mortals per
violència masclista han estat 3. Des de l’any 2019, 31 noies menors d’edat.
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El Barómetro Juventud y Género 2021 del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y
Juventud advertia que 1 entre cada 5 nois entre 15 i 29 anys creia que la violència de
gènere no existeix. Ara, l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere alerta
que un 4% de les dones assassinades des de 2003 eren menors de 21 anys.
Concretament, 45 noies, 13 de les quals eren menors d'edat.
L'Informe sobre víctimes mortals de violència de gènere menors de 21 anys, destaca
com 190 dones d’aquest grup d’edat han de portar un dispositiu telemàtic de vigilància
les 24 hores del dia perquè les seves vides corren un alt risc.

Elaboració pròpia. Font: Ministerio de Igualdad (2021).

Les dones víctimes de violència masclista en la parella de 14 a 30 anys,
representen el 29,9% del total de les víctimes.
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En referència a les violències sexuals:
•

Segons l’Agència dels drets Fonamentals de l’UE, a Europa, 1 de cada 20
dones ha estat violada.

•

Entre el 70 i 80% de casos, està perpetrat per algun home proper a la víctima.

•

Es calcula que el 80% de casos no es denuncien.

•

A Espanya hi ha 3 violacions cada dia. 1 cada 8 hores.8

•

Durant el 2019, a Espanya s’han denunciat 1.873 casos d’agressió sexual
amb penetració.

•

De l’any 2015 al 2019 hi ha hagut 18.032 casos d’abús sexual denunciats.

•

L’anàlisi del perfil de la víctima de violència sexual, mostra al grup d’edat de
menors d’edat com el més nombrós.

•

Els fets que més freqüència tenen per al grup de menors d’edat son els
abusos sexuals, essent les agressions sexuals les tipologies més nombroses
per les edats d’entre 18 i 30 anys.

Distribució anual de les victimitzacions per tipus de violència
Victimitzacions per
tipus de violència

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Violència física

48.515

43.583

45.659

46.212

49.608

233.577

Violència psíquica

59.706

56.874

59.823

62.303

66.565

305.271

Violència sexual

6.692

7.506

8.239

10.371

11.525

44.333

Violència econòmica

4.123

3.420

3.531

3.268

3.893

18.235

Total
victimitzacions

119.036

111.383

117.252

122.154

131.591

601.416

Font: Informe sobre la violència contra la dona. Ministerio del Interior (2019).

Com es pot observar, el nombre de denúncies pels diferents tipus de violències ha
augmentat en tots els casos durant el 2019 i destaquem l’augment de casos de violència
sexual al llarg dels anys des del 2015. També han augmentat les agressions sexuals
grupals.

8

Dades extretes de l’Informe sobre la violència a la dona 2019.
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Distribució de victimitzacions per tipologia delictiva 9
Victimitzacions per tipologia delictiva

2019

Abús sexual

6.368

Agressió sexual

1.918

Abús sexual amb penetració

1.609

Agressió sexual amb penetració

1.104

Assetjament sexual

523

Mutilació genital

3

Font: Informe sobre la violència contra la dona. Ministerio del Interior (2019).

Aquestes dades representen la punta de l’iceberg, doncs s’han de tenir en compte totes
les violències masclistes i/o sexuals quotidianes que no es denuncien, però que
marquen la vida de les noies.
D’acord amb l’Enquesta Europea de Violència contra la Dona, la forma més habitual
d’assetjament sexual es presenta en forma de mirades lascives que incomoden (30%),
seguida de tocaments, abraçades sense consentiment (29%). La gran majoria de noies
joves tenen por de caminar soles pel carrer, fugint dels punts negres per por a
assetjaments i/o agressions.
Per una altra banda, les agressions i discriminacions per LGTBIfòbia han augmentat en
els darrers anys a Catalunya tal com mostren les dades obtingudes per l’Observatori
Contra l’Homofòbia (OCH): l’any 2019 es van registrar un total de 160 incidències, un
41,6% més que l’any anterior.
Aquestes dades demostren que la conscienciació i la informació fa que més persones
d’aquest col·lectiu decideixin denunciar i expressar la discriminació patida encara que
aquestes incidències registrades siguin només la punta de l’iceberg.

La diferència entre abús i agressió sexual consisteix en l’ús de la força, però en ambdós
casos no hi ha consentiment de la víctima.
9
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Total d’incidències LGTBIfòfiques 2015-2019.

Elaboració pròpia. Font: Observatori Contra l’Homofòbia.

Segons les dades enregistrades l’any 2019 per l’OCH el col·lectiu que més ha denunciat
les incidències patides ha sigut el col·lectiu d’homes gais/bisexuals amb un 59,3%.
També destaquen les incidències registrades de caràcter generalista (afecten a tot el
col·lectiu) amb un 16,3% seguides de les dones lesbianes/bisexuals i les dones trans
amb 11,3% i 10,6% respectivament.
Els casos de LGTBIfòbia a Catalunya des de l’1 de gener de 2021 han estat 22210.
Des del Servei de Joventut conjuntament amb el Servei de Feminisme, LGTBI i
Transversalitats es treballa des de fa molt anys el tema l’àmbit del gènere, entès de
manera integral als instituts: La Sínia, Torre de Malla i Acesco (l’últim fins el 2019).11
Dins el projecte Gènere als Instituts es treballa formació amb el professorat interessat i
un procés educatiu adaptat a les edats i a les característiques del grup classe de 1r a 4t
de l’ESO.
És un procés viu, si es detecta algun cas de violències masclistes (inclòs bullying), es
treballa amb el centre i l’alumnat i es deriva al servei pertinent. També hi ha la possibilitat
de fer alguna intervenció en algun grup classe si ho demana l’alumnat o es detecta la
necessitat.
L’Ajuntament de Parets també compta des de l’any 1998 amb el Servei d’Informació i
Assessorament a les Dones, on s’ofereix atenció jurídica i psicològica de manera
gratuïta a les dones de Parets. Aquest servei depèn de l’Àrea de Drets Socials.
A l’octubre de 2020, es va inaugurar el Punt LGTBI+ Parets, està ubicat al Casal de
Joves Cal Jardiner i ofereix entre d’altres serveis suport i acompanyament al col·lectiu
LGTBI i al seu entorn.

10
11

A l’octubre de 2021.
A l’annex 2 s’adjunta la memòria del projecte: Gènere als Instituts.
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Persones que han fet consultes (presencials o telemàtiques) per edat i
gènere, tenint en compte familiars.

*Es tenen en compte les persones familiars d'infants, adolescents i joves.
Elaboració Pròpia. Font: Registre del servei del Punt LGTBI+

Persones que han fet consultes (presencials o telemàtiques) per edat i
gènere, sense tenir en compte familiars.

*Sense tenir en compte a les persones familiars d'infants, adolescents i joves
Elaboració Pròpia. Font: Registre del servei del Punt LGTBI+.
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Persones que han fet consultes (presencials i telemàtiques) per gènere i
tipus de consulta, incloent familiars.

Elaboració Pròpia. Font: Registre del servei del Punt LGTBI+.

Persones que han fet consultes (presencials i telemàtiques) per gènere i
tipus de consulta, sense incloure familiars.

Elaboració Pròpia. Font: Registre del servei del Punt LGTBI+.

Com es pot observar, quasi la meitat de persones ateses són joves menors de 30 anys
i la majoria d’assessories han estat en relació a identitat de gènere. En especial joves
en trànsit o famílies amb fills i filles en trànsit.
Des del Punt LGTBI+ i el Servei de Feminisme s’ha detectat la necessitat d’impulsar una
xarxa LGTBI+ al municipi.
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En referència a les dones ateses pel Servei d’Informació i Assessorament a les
Dones:

Dones ateses pel SIAD (2020)
Nombre de dones ateses Servei Jurídic

98

Nombre de persones dones Servei Psicològic

72

Nombre de dones menors ateses

0

Elaboració pròpia. Font: SIAD, Memòria 2020.

Dones ateses per edat

Servei Jurídic

Servei Psicològic

0 a 12 anys

0

0

13 a 18 anys

0

0

19 a 29 anys

2

3

30 a 45 anys

59

21

46 a 65 anys

37

30

66 a 80 anys

0

14

Més de 80 anys

0

4

Elaboració pròpia. Font: SIAD, Memòria 2020.

En aquestes taules veiem que el tant per cent de dones joves que han sigut ateses des
del Servei d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD), és molt poc significatiu,
conformant el 2,94%.
Donats aquests resultats, caldria investigar si es coneix aquest servei des de la
població jove, ja que a través d’altres projectes, com Gènere als Instituts, s’han detectat
varis casos de violències masclista en menors d’edat.
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Accions que es proposen:
•

Treballar la coeducació des de primària. Començar amb el Patronat Pau Vila,
que és municipal, com a projecte pilot.

•

Potenciar el projecte Gènere als Instituts.

•

Revisar l’ús del llenguatge en les comunicacions institucionals adreçades a la
ciutadania i en les internes.

•

Tenir en compte la perspectiva de gènere i d’interseccionalitat en les imatges de
publicitat de l’Ajuntament.

•

Potenciar el Servei d’Informació i Assessorament a les Dones. Donar-li
identitat pròpia, canviar la imatge (és la mateixa des de 1998). Explicar el servei
als instituts i fer publicitat.

•

Fomentar Punts Lila i LGTBI+ a les festes majors i en d’altres activitats puntuals
(com per exemple, mercats municipals).

•

Potenciar el Punt LGTBI+. Fer passa-classes als instituts explicant el servei
(només s’ha fet a La Sínia amb molt bons resultats).

•

Continuar amb el Març de Dones i la Campanya contra les violències masclistes
Prou d’Hòsties amb activitats adreçades al jovent.

•

Potenciar la Taula: Parets Feminista i LGTBI+ on participen moltes dones
joves.

•

Realitzar una campanya de sensibilització i prevenció de les violències sexuals
adreçada al jovent.

•

Elaboració d’un Protocol de prevenció i actuació en casos de LGTBIfòbia de
manera transversal.

•

Elaboració d’un diagnòstic LGTBI+ del municipi.

•

Organització d’unes jornades de sensibilització LGTBI+, posant especial
atenció a les qüestions relacionades amb les identitats de gènere i al col·lectiu
trans jove.

•

Potenciar una xarxa entre el col·lectiu LGTBI+ al municipi.

•

Realitzar una diagnosi dels punts negres a nivell urbanístic al municipi amb
perspectiva de gènere.

•

Que el gènere entès de manera integral esdevingui un
dels eixos a treballar des del Casal de Joves Cal
Jardiner.

•

Activitats de prevenció del ciberassetjament, bullying
i sexpreding amb perspectiva de gènere als instituts
(com ja s’ha comentat a l’apartat de Salut).

•

Desenvolupar un Punt Lila estable al municipi.
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EIX 4

OCUPACIÓ

47

EIX 4: OCUPACIÓ
Des de fa anys, el principal sector productiu de Parets del Vallès és el del sector serveis,
encara que el nombre de persones treballadores del sector industrial també ha estat
important (recordem que hi ha 5 polígons industrials al municipi). Una activitat força
nombrosa és la destinada a transport i emmagatzematge, fet que situa al municipi com
a punt important de distribució.
Des del Servei Local d’Ocupació de Parets, s’han atès 233 joves entre 16 i 25 anys i es
subvencionen a empreses del municipi per la contractació de persones de Parets
menors de 30 anys.

Objectius específics:
Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a emanciparse cap a la vida adulta
Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves en matèria
d’educació, transició escola-treball i ocupació.
Fomentar la contractació de persones joves.
Habilitar mecanismes i metodologies que facilitin el treball transversal entre els
agents que despleguen accions d’ocupació enfocades a la població jove.

Evolució de la població activa registrada a Parets del Vallès al 4t
trimestre (2010-2019).
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Elaboració pròpia. Font: Programa HERMES.
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Al gràfic podem observar l'evolució de la població jove activa 12 registrada a Parets del
Vallès des del 4t trimestre del 2010 fins al 4t trimestre de 2019. Aquest ens mostra que
la població activa registrada dels joves a Parets del Vallès durant l'últim trimestre de
2019 és de 9.234 persones, per tant, ha anat augmentat, sense disminuir en cap
moment, respecte a les dades del mateix període des del 2010.
El que veiem és que els joves de 25 a 34 anys superen a la població activa de joves de
16 a 24 anys. Aquesta tendència s'ha mantingut al llarg dels anys sense una variació
significativa.
La població activa registrada per a joves de 16 a 24 anys, al 4t trimestre de 2019, era
de 638 persones (6,19%) la xifra més alta de tot el període 2010-2019, per tant, la
població activa d'aquest grup ha anat augmentat al llarg dels anys sense cap disminució
en tot el període tal com podem veure al gràfic.
Finament, el contrari a la població de 16-24 anys, la població activa registrada per a
joves de 25 a 34 anys ha anat disminuït en tot aquest període fins a situar-se en 1.654
persones (17,91%) l'any 2019.

Contractació registrada. Taxa de contractació temporal en joves i taxa de
contractació temporal a Parets del Vallès i Vallès Oriental. Novembre de 2020.
Taxa de contractació
temporal

Taxa de contractació
temporal en joves

Parets del Vallès

89,44%

100%

Vallès Oriental

89,30%

100%

Elaboració pròpia. Font: Programa HERMES.

Segons les dades que mostra aquesta taula, la taxa de contractació temporal el
novembre de 2020 era de 89,44% a Parets del Vallès, lleugerament superior al 89,30%
de la comarca.
Pel que fa a la taxa de contractació temporal de joves observem que durant el mes de
novembre va ser del 100% tant en el municipi com en la comarca. El tema dels
contractes temporals, per la seva naturalesa, provoca molta incertesa i dificultats
econòmiques al jovent.

12

Població activa: està formada per tota persona en edat laboral que o bé treballa en una ocupació
remunerada (població ocupada) o bé es troba en plena cerca d’ocupació (població aturada).
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Atur registrat. Períodes per grans sectors a Parets del Vallès al Gener
(2010-2020)

Grans sectors

Atur Gener
2019

Atur Gener
2020

% Atur Gener
2019

% Atur Gener
2020

Agricultura

6

4

0,67%

0,48%

Indústria

151

145

16,93%

17,58%

Construcció

47

38

5,27%

4,61%

Serveis

654

618

73,32%

74,91%

Sense ocupació
anterior

28

16

1,94%

1,94%

TOTAL

886

821

100%

100%

Elaboració Pròpia. Font: Programa HERMES.

Aquesta taula ens mostra l'atur registrat el gener de 2019 i el gener de 2020 en els grans
sectors a Parets del Vallès.
El que podem observar és que en els dos períodes escollits la majoria d'atur registrat es
concentra en el sector serveis, superant el 70%. En aquest cas es pot apreciar que l'atur
en aquest sector augmenta al gener de 2020 respecte del gener de 2019.
El menor atur registrat es concentra al sector de l'agricultura que no supera l'1% en els
períodes i, a més a més, disminueix en el gener de 2020 respecte al gener de l'any
anterior.
La taxa d'atur registral a Parets del Vallès al mes de gener de 2020 és de 8,94% quasi
tres punts per sota de l'11,04% comarcal i més baix que la del mes anterior (desembre
de 2019) en què la taxa d'atur del municipi era de 9,41%.
És important destacar que es considerava que el diferencial entre l’atur registrat entre
l’any 2019 i l’any 2020 per la COVID-19 seria més gran.
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Evolució de la taxa d’atur registrada a Parets del Vallès al Gener (2010-2020).
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
De 16 a 24 anys

De 25 a 34 anys

Taxa d'atur total municipi

Elaboració pròpia. Font: Programa HERMES.

Aquest gràfic mostra l'evolució de la taxa d'atur registrat de Parets del Vallès entre el
gener de 2010 i el gener de 2020. El que es pot observar és que la taxa d'atur total del
municipi té una forta pujada el gener de 2012 (19,18%), però inicia un descens els anys
posteriors que es manté fins al gener del 2020 amb una taxa de 8,94%, una disminució
de la taxa d'atur de 10 punts.
La taxa d'atur de la població jove de 16 a 24 anys és la que més pateix l'atur durant
aquest període de temps i marca màxims el gener de 2012 (26,11%) encara que després
d'aquest any inicia un descens que s'interromp el gener de 2019 (13,28) amb una pujada
de dos punts. Però al gener de l'any següent ja havia descendit fins al 9,67%, la taxa
d'atur més baixa registrada en tot aquest període de temps per als joves de 16-24 anys.
Tal com ens mostra el gràfic aquest grup té taxes d'atur superior al grup de 25 a 34 anys
i a la taxa d'atur total del municipi durant tot el període. Pel que fa als joves de 25 a 24
anys s'observa també una tendència a la baixa que comença l'any 2013 i que es
mantenen de forma estable fins a l'actualitat.
Taxa d’atur registrat de la població jove (de 16 a 34 anys). Vallès Oriental i Parets
del Vallès. Novembre 2020.
Edat

Parets del Vallès

Vallès Oriental

De 16 a 24 anys

11,59%

14,28%

De 25 a 34 anys

7,75%

11,50%

Elaboració pròpia. Font: Programa HERMES.

Aquesta taula mostra la taxa d’atur registrat de la població jove fent una comparativa
entre el municipi de Parets del Vallès i la comarca del Vallès Oriental. Tal com es pot
observar en ambdós grups de joves l’atur registrat a la comarca supera a l’atur registrat
al municipi per aquesta població. També s’observa el que ja s’ha vist en anteriors gràfics
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i taules: que la població jove més afectada per l’atur (tant a la comarca com al municipi)
és la de 16 a 24 anys.
Persones joves i consultes (presencials i telemàtiques) al Servei d’Assessorament
Sociolaboral a Joves de Parets del Vallès. (Gener-Desembre 2020).
Persones usuàries ateses

6

Consultes

9*

Absències

1

Elaboració pròpia. Font: Registre Servei d’Assessorament Sociolaboral a Joves de Parets del
Vallès.

*D’aquestes consultes, 8 han estat d’orientació laboral i 1 d’assessorament laboral, tant
en línia com de forma presencial.
El Servei d’Assessorament Sociolaboral per a joves de Cal Jardiner es valora molt
positivament, aquest 2020 amb motiu de la pandèmia les visites han estat menys que
en anys anteriors.
No obstant, cal millorar la coordinació amb l’SLOP i els instituts. Un altre handicap
que té aquest projecte, però que no depèn de l’Ajuntament, són els canvis continus de
professionals.

Accions que es proposen:
•

Oferir des del Punt d’Informació Juvenil de Cal Jardiner, orientació acadèmica
a 3r de l’ESO incloent informació sobre possibles sortides laborals.

•

Potenciar el Servei d’Assessorament Sociolaboral de Cal Jardiner. Donar-ho
a conèixer als instituts.

•

Millorar la coordinació i treball transversal entre l’SLOP i el Servei
d’Assessorament Sociolaboral de Cal Jardiner.

•

Fomentar l’ocupabilitat i la formació en el jovent, com els programes de Garantia
Juvenil.

•

Oferir des de l’Ajuntament possibilitats de pràctiques remunerades a joves
estudiants del municipi.
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7. ACCIONS A DESENVOLUPAR
EIX 1: SALUT

OBJECTIUS

ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

POBLACIÓ DIANA

Centres d’ensenyament del municipi.
Centre Obert.
Joventut.

Alumnat secundària
Persones joves usuàries del Casal de
Joves Cal Jardiner.

Potenciar el Casal de Joves Cal Jardiner
com a referent del jovent. Oferir un oci
alternatiu constructiu.

Joventut.

Joves de Parets de 14 a 30 anys.

Potenciar el projecte Instituts de Drets
Socials.

Drets Socials.
Educador/a de carrer.

Alumnat de secundària.

Elaborar i desenvolupar transversalment un
Pla
de
prevenció
de
Drogodependències.

Joventut.
Drets Socials.
Educador/a de carrer.
Salut.
Seguretat Ciutadana.
Servei d’Atenció Psicològica Infantil i
Juvenil.

Ciutadania en general.

Treballar la prevenció i la reducció de danys
en
relació
amb
el
consum
de
drogodependències
als
centres
d’ensenyament. Començant la prevenció a
6è de primària.

Centres d’ensenyament.
Educació.
Joventut.
Salut.

Alumnat de 6è de primària.
Alumnat centres de secundària.

Prevenció a través del projecte de joventut

Joventut.

Alumnat centres de secundària.

Fomentar l’educació emocional als
centres d’ensenyament i d’altres recursos
relacionats amb el jovent, com el Casal de
Joves Cal Jardiner, potenciant l’autoestima
i fugint d’una mirada adultocràtica.

Prevenció de conductes de risc. Promoció
d’hàbits saludables.
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Gènere als Instituts, millorant la
coordinació entre els diferents agents quan
es produeix un cas.

Accions de prevenció del ciberassetjament,
sexpreding i bullying en primària i en els
instituts.

Drets Socials.
Educador/a de Carrer.
Centres d’Ensenyament.
Servei d’Atenció Psicològica Infantil i
Juvenil.
Feminisme i LGTBI
Centres d’ensenyament.
Educació.
Joventut.

Professorat instituts.

Alumnat 6è de primària.
Alumnat centres de secundària.

Feminisme i LGTBI.
Accions educatives sobre sexualitat als
centres de secundària des d’una
perspectiva
transversal
incorporant
diferents tipus i models de sexualitat, anant
més enllà de l’anticoncepció.

Centres d’ensenyament.
Educació.
Joventut.

Alumnat centres de secundària.

Salut.
Feminisme i LGTBI.

Posar més èmfasi en la prevenció de
trastorns alimentaris dins el projecte
Gènere als Instituts.

Joventut.
Feminisme i LGTBI.

Alumnat centres de secundària.

Donar a conèixer al jovent els diferents
serveis que tenen abast: SAPIJ,
educador/a de carrer, Casal de Joves,
SIAD, etc.

Joventut.
Educació.
Educador/a de carrer.

Joves de Parets de 14 a 30 anys.

Salut.
Drets Socials.

Infants i joves de Parets.

Fomentar campanyes que informin sobre
el suïcidi, ajudin a combatre falsos mites i
desestigmatitzin aquestes morts.

Salut.
Joventut.
Educació.

Joves de Parets.

Traslladar la guia Encarem el suïcidi
juvenil del Consell Nacional de la Joventut

Joventut.
Educació.

Professorat escoles i centres de
secundària.

Reforçar els serveis d’atenció mental.

54

de
Catalunya
(2020)
a
centres
d’ensenyament i professionals que es
relacionen amb el jovent.
Crear un espai de suport emocional al
Casal de Joves, coordinat amb el SAPIJ.
Projecte Con-tacte.
Potenciar
el
Projecte
Suport
Acompanyament Joves COVID-19.

i

Desenvolupar Projecte Life Coaching
Parets.

Joventut.
Servei d’Atenció Psicològica Infantil i
Juvenil.

Joves de 12 a 25 anys.

Joventut.

Persones joves usuàries del Casal de
Joves Cal Jardiner.

Joventut

Adolescents de 12 a 15 anys.
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EIX 2: LLEURE
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EIX 3: IGUALTAT DE GÈNERE

OBJECTIUS
Fomentar la coeducació, la igualtat de
gènere, la no discriminació i la
transversalitat de la perspectiva gènere.
Incidir sobre els mites i estereotips de
gènere,
visibilitzant
les
diferents
discriminacions que es donen per raó de
gènere, incorporant els temes vinculats
amb les masculinitats.

Potenciar accions de sensibilització i
visibilització per a prevenir les violències
masclistes en totes les seves formes a la
joventut.

ACCIÓ

AGENTS IMPLICATS

POBLACIÓ DIANA

Treballar la coeducació des de primària.

Educació.
Centres d’ensenyament.
Feminisme i LGTBI.

Professorat de primària.
Alumnat escoles de primària.

Tenir en compte la perspectiva de gènere
i d’interseccionalitat en les imatges de
publicitat de l’Ajuntament.

Comunicació.
Feminisme i LGTBI.

Ciutadania en general.

Potenciar la Taula: Parets Feminista i
LGTBI.

Feminisme i LGTBI

Ciutadania en general.

Potenciar el projecte Gènere als Instituts.

Joventut
Centres d’ensenyament.
Feminisme i LGTBI.

Alumnat centres de secundària.
Professorat centres de secundària.

Revisar l’ús del llenguatge en les
comunicacions institucionals adreçades a
la ciutadania i en les internes.

Comunicació.
Feminisme i LGTBI.

Ciutadania en general.

Continuar amb el Març de Dones i la
Campanya
contra
les
violències
masclistes, Prou d’Hòsties amb activitats
adreçades al jovent.

Feminisme i LGTBI
Joventut.

Ciutadania en general.

Realitzar una campanya de sensibilització
i prevenció de les violències sexuals
adreçada al jovent.

Feminisme i LGTBI.
Comunicació.

Joves de Parets.

Feminisme i LGTBI.
Territori.
Via Pública.

Ciutadania en general.

Joventut.

Persones joves usuàries del Casal de

Realitzar una diagnosi dels punts negres
a nivell urbanístic al municipi amb
perspectiva de gènere.

Que el gènere entès de manera integral
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esdevingui un dels eixos a treballar des
del Casal de Joves Cal Jardiner.

Feminisme i LGTBI.

Joves Cal Jardiner.

Joventut.
Feminisme i LGTBI
Educació.
Centres d’ensenyament.

Alumnat de centres de secundària

Servei d’Informació i Assessorament a
les Dones.
Drets Socials.
Comunicació.
Feminisme i LGTBI.

Dones de Parets.

Fomentar Punts Lila / LGTBI+ a les festes
majors i en d’altres activitats puntuals.

Feminisme i LGTBI.
Punt LGTBI+
Cultura.

Ciutadania en general.

Establir un Punt Lila estable al municipi.

Feminisme i LGTBI.

Ciutadania en general.

Elaboració d’un diagnòstic LGTBI del
municipi.

Feminisme i LGTBI.
Punt LGTBI+

Col·lectiu LGTBI+ i les seves famílies.

Organització
d’unes
jornades
de
sensibilització LGTBI+, posant especial
atenció a les qüestions relacionades amb
les identitats de gènere i al col·lectiu trans
jove.

Feminisme i LGTBI.
Punt LGTBI+
Joventut.

Col·lectiu LGTBI+ i les seves famílies.
Ciutadania en general.

Potenciar una xarxa entre el col·lectiu
LGTBI+ al municipi.

Feminisme i LGTBI.
Punt LGTBI+

Col·lectiu LGTBI+ i les seves famílies.

Potenciar el Punt LGTBI+. Fer passa
classes als instituts explicant el servei

Punt LGTBI+
Feminisme i LGTBI.
Centres d’ensenyament.

Col·lectiu LGTBI+ i les seves famílies.

Elaboració d’un Protocol de prevenció i
actuació en casos de LGTBIfòbia de
manera transversal.

Feminisme i LGTBI.
Punt LGTBI+

Col·lectiu LGTBI+ i les seves famílies.

Activitats
de
prevenció
del
ciberassetjament, bullying i sexpreding
amb perspectiva de gènere als instituts.

Potenciar el Servei d’Informació
Assessorament a les Dones.
Potenciar
recursos
per l’actuació
especialitzada en casos de violència
masclista.

Garantir els drets del col·lectiu LGTBI i
visibilitzar les discriminacions i violències
masclistes que pateixen.

Impulsar
actuacions
que
vagin
encaminades a la prevenció i l’eradicació
de la LGTBIfòbia.

i
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EIX 4: OCUPACIÓ
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8. TEMPORALITZACIÓ

EIX 1: SALUT

ACCIÓ

Fomentar l’educació emocional als centres
d’ensenyament
i
d’altres
recursos
relacionats amb el jovent potenciant
l’autoestima
i
fugint
d’una
mirada
adultocràtica.
Potenciar el Casal de Joves Cal Jardiner
com a referent del jovent. Oferir un oci
alternatiu constructiu.
Potenciar el projecte Instituts de Drets
Socials.
Elaborar i desenvolupar transversalment un
Pla de prevenció de Drogodependències.
Treballar la prevenció i la reducció de danys
en
relació
amb
el
consum
de
drogodependències
als
centres
d’ensenyament. Començant la prevenció a
6è de primària.
Prevenció bullying a través del projecte de
joventut Gènere als Instituts, millorant la
coordinació entre els diferents agents quan
es produeix un cas.
Accions de prevenció del ciberassetjament,
sexpreding i bullying en primària i en els
instituts.
Accions educatives sobre sexualitat als
centres de secundària des d’una perspectiva
transversal incorporant diferents tipus i
models de sexualitat.
Posar més èmfasi en la prevenció de
trastorns alimentaris dins el projecte
Gènere als Instituts.
Donar a conèixer al jovent els diferents
serveis que tenen abast: SAPIJ, educador/a
de carrer, Casal de Joves, SIAD, etc.
Reforçar els serveis d’atenció mental.
Fomentar campanyes que informin sobre el
suïcidi, ajudin a combatre falsos mites i
desestigmatitzin aquestes morts.
Crear un espai de suport emocional al
Casal de Joves, coordinat amb el SAPIJ:
Projecte Con-tacte.
Potenciar
el
Projecte
Suport
i
Acompanyament Joves COVID-19.
Desenvolupar Projecte Life Coaching
Parets.

2022

2023

2024

2025

EIX 2: LLEURE

Realització de sessions de treball
periòdiques amb el delegats i les
delegables dels instituts.
Potenciar el lleure com a mitjà educatiu i de
prevenció de conductes de risc.
Millorar el treball transversal entre els
diferents serveis.
Impulsar accions, cursos i activitats d’altres
serveis al Casal de Joves Cal Jardiner.
Realitzar més accions conjuntes entre el
Casal de Joves i l’educador/a de carrer.
Realitzar sessions de treball tècniques sobre
joventut anualment.
Potenciar la col·laboració del Casal de Joves
amb entitats del municipi.
Fomentar la pràctica esportiva al Casal de
Joves.
Augmentar l’oferta esportiva amb esports
dirigits especialment a aquells grups de
joves que solen quedar fora de la resta
d’oferta municipal d’esports.
Potenciar l’esport a l’aire lliure mitjançant
instal·lacions cal·listènia o vòlei, entre
d’altres.
Treballar la coeducació des de primària.

EIX 3: IGUALTAT DE GÈNERE

Tenir en compte la perspectiva de gènere i
d’interseccionalitat en les imatges de
publicitat de l’Ajuntament.
Potenciar la Taula: Parets Feminista i
LGTBI.
Potenciar el projecte Gènere als Instituts.
Revisar l’ús del llenguatge en les
comunicacions institucionals adreçades a la
ciutadania i en les internes.
Continuar amb el Març de Dones i la
Campanya contra les violències masclistes,
Prou d’Hòsties amb activitats adreçades al
jovent.
Realitzar una campanya de sensibilització i
prevenció de les violències sexuals
adreçada al jovent.
Realitzar una diagnosi dels punts negres a
nivell urbanístic al municipi amb perspectiva
de gènere.
Que el gènere entès de manera integral
esdevingui un dels eixos a treballar des del
Casal de Joves Cal Jardiner.
Activitats de prevenció del ciberassetjament,
bullying i sexpreding amb perspectiva de
gènere als instituts.

Potenciar el Servei d’Informació i
Assessorament a les Dones.
Fomentar Punts Lila / LGTBI+ a les festes
majors i en d’altres activitats puntuals.
Establir un Punt Lila estable al municipi.
Elaboració d’un diagnòstic LGTBI del
municipi.
Organització
d’unes
jornades
de
sensibilització LGTBI+, posant especial
atenció a les qüestions relacionades amb les
identitats de gènere i al col·lectiu trans jove.
Potenciar una xarxa entre el col·lectiu
LGTBI+ al municipi.
Potenciar el Punt LGTBI+. Fer passa
classes als instituts explicant el servei
Elaboració d’un Protocol de prevenció i
actuació en casos de LGTBIfòbia de
manera transversal.
Oferir des del Punt d’Informació Juvenil de
Cal Jardiner, orientació acadèmica a 3r de
l’ESO incloent informació sobre possibles
sortides laborals.

EIX 4: OCUPACIÓ

Projecte Suport Entitats Juvenils
Potenciar el Servei d’Assessorament
Sociolaboral de Cal Jardiner. Donar-ho a
conèixer als instituts.
Fomentar l’ocupabilitat i la formació en el
jovent, com els programes de Garantia
Juvenil.
Oferir des de l’Ajuntament possibilitats de
pràctiques remunerades a joves estudiants
del municipi.
Tenir en compte el jovent com a un perfil
específic pels Plans d’Ocupació Locals
Millorar la coordinació i treball transversal
entre l’SLOP i el Servei d’Assessorament
Sociolaboral de Cal Jardiner.

9.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Per a desenvolupar el Pla Local de Joventut, és necessària la participació d’una multitud
de persones, agents i serveis, totes amb nivells d’organització diferents. Això fa que
mantenir un seguiment integral del pla sigui essencial, no només per a assegurar els
resultats de les accions, també per a que el nostre Pla Local de Joventut tingui més
sentit, uneixi totes les peces necessàries i tingui sentit d’unitat.
Per mantenir l’organització també s’ha estructurat la temporalització de totes les accions
que es volen dur a terme durant el desenvolupament del PLJ, el que fa més fàcil recopilar
dates i monitoritzar-lo, acció que es complementa amb els sistemes d’avaluació.
L'avaluació implica la recopilació i anàlisi sistemàtica d'informació que permet emetre
valoracions objectives sobre el grau d'assoliment del programa avaluat, els resultats
obtinguts així com la pertinença de les actuacions realitzades per assolir els objectius
proposats. Ha de ser una eina de caràcter pràctic que ofereixi una informació oportuna
en el temps i útil per a la presa de decisions. És a dir, a partir dels punts forts i els punts
febles identificats, l'avaluació ha de servir per millorar l'eficàcia, la coherència i la
pertinença de les actuacions en matèria de polítiques de joventut.
Per realitzar aquesta avaluació, es comptarà amb l’equip polític, els diferents
professionals implicats, els Servei de Joventut i, en especial, el jovent de Parets.
La metodologia a emprar en l'avaluació combinarà enfocaments quantitatius, qualitatius
i participatius (sessions de treball tècniques i amb jovent).
S’avaluarà l'elaboració i el disseny, el procés d'implementació i els resultats tenint en
compte no només el grau de participació en les activitats o projectes, sinó també el grau
d'impacte en el municipi i el jovent.
Espais d’avaluació continua:

Objectius de l'avaluació:

•

•

•

•

•

Obtenir
una
base
rigorosa
d'informació basada en evidències
sobre la trajectòria realitzada al llarg
d'aquests anys en matèria de
joventut.
Identificar les contribucions de les
àrees
municipals
en
el
desenvolupament de les polítiques
de joventut.
Valorar la implementació, els
resultats i l'impacte del conjunt
d'accions proposades al Pla Local
de Joventut.
Proposar recomanacions de millora
per l'elaboració i desenvolupament
del següent Pla Local de Joventut.
Potenciar la transparència pública i
la rendició de comptes davant la
ciutadania.

•

•
•
•
•
•
•
•

La FaKtoria d’Idees on participa
jovent a títol individual i entitats i
col·lectius juvenils.
El Consell de Joves de Parets.
Junta de Govern.
Reunions de gerència.
La Comissió d’Àrea de Serveis
Personals.
Reunions de coordinació politicotècnica.
Reunions
de
coordinació
interdepartamentals per projectes.
Reunions de coordinació del Servei
de Joventut i l'equip del Casal de
Joves Cal Jardiner.

ANNEXOS

ANNEX 1. MAPA DE RECURSOS EDUCATIUS

ANNEX 1: MAPA DE RECURSOS EDUCATIUS
A Parets del Vallès, l’educació ha sigut i és un dels eixos principals de l’Ajuntament de
Parets del Vallès.

Centres educatius de Parets del Vallès

Centres Educatius
de Parets del Vallès

Infantil
Escoles de titularitat
municipal

Infantil i Primària
Ensenyaments musicals
FP Dual Educació Infantil
Oferta Formativa
professorat municipal

Escola bressol El Gargot
Escola bressol La Cuna
Escola bressol El Cirerer
Escola municipal Pau Vila
Escola Municipal de Música

Infantil i Primària
Escoles de titularitat
de la Generalitat

Centres Educatius
Concertats
Centres Educatius
Privats

Secundaria
Educació adults
Futur Institut-Escola
Infantil, Primària i
Secundària
Infantil

Escola Lluis Piquer
Escola Vila Parietes
Escola Pompeu Fabra
Institut la Sínia
Institut Torre d'en Malla
CFA Parets

Escola ACESO
Escola Bressol La Xana

Altres centres educatius o serveis de formació:
•

Associació Rodola (Reforç escolar de dilluns a divendres per a infants i joves al
Casal de Can Butjosa. També realitzen activitats educatives per a infants i famílies
durant tot l’any).

•

Un pas endavant (Ofereixen reforç escolar a nivell privat).
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ANNEX 2. MAPA DE RECURSOS MUNICIPALS:

2.1.Servei d’Educació Municipal:
El Servei d'Educació Municipal té com a objectius la informació a la ciutadania respecte
a l'oferta educativa de la ciutat, impartir educació en centres propis i dissenyar i
promoure línies d'actuació que donin resposta al programa educatiu de l'Equip de
Govern.
Les competències que té assignades són informar i fer propostes sobre el mapa escolar
local a través del Consell Escolar Municipal, elaborar estudis necessaris per a la
planificació local de l'educació, participar en el procés de matriculació (Comissió
garanties admissió), intervenir en els òrgans de participació en l'àmbit educatiu,
participar en els consells escolars de centre, participar en el Consell Escolar Municipal,
dissenyar activitats educatives complementàries, la dinamització educativa, la gestió de
centres propis (escola de música, escoles bressol municipals i les escoles d’infantil i
primària) i vetllar pel bon estat del edificis escolars.
•

Accions educatives amb participació ciutadana
Família i municipi
o

XEF

o

Setmana de la família

o

Activitats per a les famílies

Projecte educatiu de Parets (PEP) – Ciutats educadores
o

Educar en salut : Jornada de la salut

o

Difusió patrimoni : Visites 3r primària a l’Ajuntament. Tallers de ceràmica a
les escoles. Visites guiades

o

Parets, Viure i Conviure : Campanya a Parets de residus ni una engruna
(Boc’n’roll a 1r de primària). Agenda medi ambient ESO pública

o

Coordinadora d'AMPA (CAMPA)

o

I Pla Local d’Infància i Adolescència (2018‐2022) – Ciutat amiga de la infància
(UNICEF)

o

Rap 107.edu

Consell escolar municipal
Consell d'Infants
Consell de Joves
•

Accions per la millora de l'èxit escolar
o

Xarxa 0-6: Transició bressol‐P3

o

Learning English

o

Servei d'orientació

o

Tallers de robòtica
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•

o

Tallers d'alfabetització multimèdia i competències digitals

o

Tallers de participació i convivència

o

Plans d’ocupació: Estudi assistit a primària i secundària (pública i concertada)

o

Inauguració del curs escolar

Coparticipació en projectes dels centres educatius
o

Grup municipal de robòtica

o

Divertillengua

o

Canta Parets!

o

Audicions escolars

o

Assessorament millora de patis: El pati de l’escola com a espai educatiu a
primària pública)

•

Accions compartides amb el CDIAP Parets

•

Subvencions d’Educació
o

Subvencions escoles infantil i primària públiques

o

Subvenciones centres de secundaria públics

o

Subvenció CFA

o

Subvenciones AMPAS

o

Subvenció projecte Socialització material educatiu i llibres de text escoles
primària públiques i concertades

2.2. Servei de Joventut
2.2.1 Projecte Gènere als Instituts:
Els seus objectius són:
Incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la pràctica educativa,
assegurant que forma part de la filosofia del centre i que es treballa com a eix
vertebrador i inherent a totes les accions i activitats que es realitzen al centre
educatiu. No només des de fora, sinó des de l’interior del centre.
Educar en valors com el respecte, l'assertivitat, la resolució positiva de
conflictes, etc., molts dels quals tenen un rerefons de gènere.
Trencar amb actituds i comportaments violents, que sovint són conseqüència
d’entendre els rols de gènere i el que és normal i no, d’una manera tradicional.
Desenvolupament i continguts del projecte:
El projecte consta d’una branca de formació al professorat així com una altra
branca de treball amb l’alumnat amb itineraris educatius de continuïtat en funció
de l’edat.
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•

Formació al professorat interessat:
Formació teòrica i reflexiva -sempre partint d'una metodologia participativa i
fomentant un enfocament vivencial- i dos sessions basades en exercicis
pràctics d'anàlisi de les dinàmiques de gènere en l'entorn pròxim (dins i/o fora
de l'àmbit educatiu), el qual ens permetrà plantejar l’aplicació de les idees
treballades.
Aquests exercicis parteixen de la voluntat de fer que el mateix professorat,
esdevingui protagonista del canvi en quant als rols i dinàmiques de gènere,
fomentant una reflexió crítica que parteixi de la pròpia experiència i realitat
més propera, amb la finalitat de fer propostes de transformació d'aquestes
realitats, ja que aquests petits canvis tenen una capacitat transformadora
exponencial.
Sessió 1: Construcció social gènere/ rols i estereotips de gènere
Sessió 2: Violències de gènere i adolescència
Sessió 3: Diversitat sexual i de gènere
Sessió 4: Eines i recursos pel per a prevenció de les violències de
gènere: educació sexo-afectiva i coeducació
Sessió 5: Observació i propostes de canvi
Sessió 6: Observació i propostes de canvi (2)

•

Itinerari educatiu amb l’alumnat:
El treball amb l’alumnat va dirigit a generar un espai de confiança, reflexió i
d’intercanvi grupal a partir del qual prevenir violències de gènere. A partir
d’una metodologia participativa, vivencial i dinàmica (basada en activitats
creatives, dinàmiques i materials audiovisuals) l’objectiu és fer entendre les
idees i continguts, que es donaran durant les diferents sessions, a través de
la seva experiència.
Amb cada curs es treballaran temàtiques diferents per tal de poder generar
un itinerari de 1r a 4 d’ESO. D’aquesta manera si la intervenció manté
continuïtat (tal i com s’ha fet, amb molts bons resultats a l’Institut La Sínia) els
i les alumnes faran dos sessions diferents cada curs acadèmic però mantenint
una coherència en quant als continguts i la metodologia.
La formació amb l’alumnat es concreta de la següent manera:
o

Realització de 2 sessions de 1,5 hores/2 hores amb cada grup, amb una
o dues setmanes de distància entre sessió i sessió. Les sessions seran
conduïdes per dues educadores/educadors.

o

Es treballa sense professorat durant les sessions/tallers. Cada professor
o l’equip directiu del centre facilitarà informació rellevant dels grups tenint
en compte la temàtica que es treballarà.

Aquesta informació permetrà adaptar millor els continguts a les necessitats del
centre i els grups.
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Proposta de temàtiques (subjecte a canvis en funció de les necessitats i
demandes de cada centre):

Propostes temàtiques GÈNERE ALS INSTITUTS
1r ESO
Sessió 1: El meu cos no entén de cànons
Sessió 2: Tinc 500 amics? Prevenció de l’assetjament i el ciberassetjament a l’adolescència.
2n ESO
Sessió 1: Si l’Amor és un embolic… pots desembolicar-te! Desmitificant l’Amor Romàntic
Taller per a noies: El pati també és nostre!
Sessió 2: Nois i noies per separat
Taller per a nois: Repensant la masculinitat

3r ESO
Sessió 1: Si m'estima em donarà el seu password? Prevenció de les violències de gènere a
les xarxes socials
Sessió 2: Sexualitat: Tu decideixes!

4t ESO
Sessió 1: Tinc una amiga que diu que li agrades. Maneres de lligar… tot s’hi val?
Sessió 2: Que no t’agafi el masclisme! Prevenció de les violències de gènere

2.2.2. Aki Pots! Grafits – Art Urbà
L’any 2008, el Servei de Joventut de Parets del Vallès va iniciar el projecte Grafits – Art
Urbà, dins el programa de Mediació i Reparació de Danys. El projecte ha consistit en
l’habilitació a quatre espais públics del municipi d’instal·lacions on els i les joves
grafiteres poden pintar: Cal Jardiner, Parc del Cementiri, Riera Seca, façana Escola Vila
Parietes.
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: “Aquí 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.
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2.2.3. Can Jornet
Equipament del Servei de Joventut, destinat a centre d'ús cultural i recreatiu de les
entitats locals, sota la gestió de l'Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume.

2.3.

Escola de la Natura de Parets

L’Escola de la Natura de Parets és un equipament municipal dependent de la Regidoria
d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Parets, que neix l’any 1983.
L'Escola de la Natura de Parets està reconegut com a Centre col·laborador en la
recollida d'animals protegits atorgat per la Generalitat de Catalunya.
Els seus objectius són:
Apropar el patrimoni natural a la ciutadania, a través d’un ampli ventall d’activitats
d’educació ambientals de diferents formats adreçades a centres educatius i públic
general, a més de cursos especialitzats per a tècnics.
Vetllar pel seguiment del pla d’acció local en temes ambientals i acull l’Oficina
d’Informació Ambiental per resoldre dubtes i assessorar a la ciutadania. Els nivells
de participació es mantenen alts.
Algunes de les activitats que es desenvolupen són:
•

Activitats de sensibilització (minimització de residus, mobilitat, consum d’aigua,
etc.)

•

Activitats vinculades als espais fluvials (campanyes de neteja, sortides de
descoberta de la fauna del riu, campanyes de repoblació de la vegetació de la
ribera, etc.)

•

Actuacions de restauració i recuperació del riu Tenes conjuntament amb el
Consorci Besòs Tordera, l’Agencia Catalana de l’Aigua.

Oficina d’informació ambiental
Aquesta oficina comparteix espai amb l’Escola de la Natura. La seva funció principals
és la d’informar i assessorar a la ciutadania sobre temes relacionats amb el medi
ambient. És un lloc on la ciutadania es pot adreçar per resoldre dubtes, posar queixes i
fer propostes de millora sobre aspectes relacionats amb el medi ambient al municipi. A
més s’encarrega de realitzar campanyes d’informació i de sensibilització i de promoure
la participació ciutadana en el marc de l’Agenda 21 local.
L’equipament realitza diversos projectes d'investigació, a través del Grup de Recerca de
l'Escola de la Natura.

70

2.4.

Drets Socials
S’articulen els següents projectes i serveis:

•

Centre Obert: Un espai per a infants i joves que dona suport, estimula i potencia
el desenvolupament de la personalitat, la socialització i l’adquisició
d’aprenentatges bàsics, i compensa les deficiències socioeducatives de les
persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball
en xarxa i amb comunitat.

•

Educador de Carrer: té com objectius analitzar i detectar les necessitats
d’atenció a la infància i joventut en el propi medi, detectant així els factors de
risc i exclusió social, afavorint la integració activa i positiva dins del seu entorn.
La seva intervenció pot ser individual, grupal o comunitària amb la intenció també
de fer un acompanyament a aquest col·lectiu.

•

Protocol per a la Promoció dels Bons Tractes a la Infància i l’Adolescència
de Parets del Vallès: és el resultat d’un treball conjunt i consensuat pels
professionals membres de la Xarxa per a la Promoció dels Bons Tractes a la
Infància i l’Adolescència, els responsables de les institucions i les autoritats
locals i comarcals. És a dir, és un exercici de corresponsabilitat entre els diferents
serveis integrants per tal de promocionar els bons tractes a la infància i
adolescència del nostre municipi. Aquest protocol propi del municipi coexisteix
amb el document d’Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria
d’infància i adolescència en risc del Vallès Oriental i amb els circuïts d’actuació
que aquest planteja. Els dos contemplen reunions en xarxa on s'aborden les
qüestions referents a aquest col·lectiu.

•

Projecte Instituts: té com objectiu detectar situacions que puguin crear angoixa
o neguit als joves i ofereix assessorament, orientació i acompanyament als
problemes plantejats per aquests. Els joves poden sol·licitar aquest recurs a
través d’una llista que es troba ubicada a la secretaria dels instituts o contactant
als telèfons facilitats en els flyers informatius.

•

Casal d'agost: Recurs subvencionat per la Fundació Probites (Grifols) i
gestionat des de Drets Socials. L’objectiu principal és assegurar durant el mes
d’agost un espai de suport a les famílies destinat a infants amb diverses
problemàtiques. Es realitzen tallers, excursions i inclou servei de menjador.

2.5.

Servei d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD)

Aquest servei ofereix assessorament i suport psicològic i jurídic a les dones de Parets.
Es prioritzen els casos de violències masclistes encara que s’atenen altres situacions.
El SIAD contribueix a l’empoderament de les dones i la sensibilització social, amb
especial atenció a la prevenció, detecció precoç i primera atenció de la violència
masclista, en coordinació amb la resta de serveis i institucions que actuen en aquest
àmbit.
Els seus objectius són:
Apropar la informació i els recursos a les dones i als grups de dones del poble.
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Defensar les polítiques d’igualtat de gènere, proposant solucions a problemes
concrets, eliminant les discriminacions i contribuint a la normalització social.
Promocionar i fomentar la presència de les dones en l’àmbit polític, empresarial
i professional i el seu reconeixement públic, mediàtic i social.
Fomentar la participació i promoció social de col·lectius i associacions de dones.
Fomentar l’educació per la igualtat amb projectes de sensibilització i prevenció.

2.6.

Servei d’Atenció Psicològica Infantil i Juvenil (SAPIJ)

Aquest servei funciona des de l’any 1994 i ofereix atenció a tots els infants i joves del
municipi amb edats de 6 a 18 anys necessitats d'assistència psicològica.
L'atenció es presta de forma individual i és sol·licitada pels pares (o un d'ells) de forma
voluntària, siguin o no orientats per altres serveis o institucions.
L'atenció psicològica prestada és un espai de suport, assessorament i/o tractament
psicològic que en cap cas pot substituir la tasca d'altres especialitats psicològiques amb
objectius diferents a l'expressat. En aquest sentit manifestar que no és objecte d'aquest
servei l'estudi psico-social de les famílies per validar o no a algun membre d’aquesta.
Els seus objectius són:
Realitzar tractaments psicològics individuals a infants i joves.
Assessorament als pares (tasca preventiva).
Assessorament al professorat de les escoles municipals.
Les seves funcions són:
•

Elaboració de entrevistes preliminars.

•

Realització de tractaments psicològics a infants i joves.

•

Orientació a pares.

•

Assessorament al professorat de les escoles municipals.

•

Reunions interdisciplinàries amb altres serveis i professionals.

•

Gestió de l’agenda/trucades de visites i reunions.

•

Informe social de la gestió mensual de visites/sessions al SAPIJ.

Els infants de 0 a 6 anys seran derivats al Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç (CDIAP) de Parets del Vallès.
Els nens amb malalties psiquiàtriques seran atesos pel Centre de Salut Mental Infantil
i Juvenil (CSMIJ) de Mollet del Vallès.

2.7.

Servei de Feminisme, LGTBI i Transversalitats

Des d’aquest servei es realitzen accions educatives preventives per a primària i
secundària relacionades amb la prevenció de les relacions abusives, mitjançant obres
de teatre, tallers, concerts específics per a gent jove. Aquestes accions s’engloben dins
la Campanya contra la Violència Masclista o el Març de Dones.
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Des d’octubre de 2020 que es desenvolupa el Punt LGTBI+ Parets. Està ubicat al Casal
de Joves Cal Jardiner i depèn del Servei de Feminisme, LGTBI i Transversalitats. Atén
els dijous de 16h a 20h.
Els seus objectius són:
Generar un espai d’informació i assessorament sobre diversitat sexual, afectiva
i de gènere per a tota la població i per a les persones LGTBI+.
Impulsar actuacions que vagin encaminades a la prevenció i l'eradicació de la
LGTBIfòbia, conjuntament amb agents claus (entitats, col·lectius...).
Crear xarxa amb d’altres Punts LGTBI+, i altres serveis, entitats i recursos que
treballin en l’àmbit dels drets LGTBI+.
L’Ajuntament de Parets del Vallès està adherit a la Xarxa Sai (Servei d'Atenció Integral
LGBTI) de la Generalitat de Catalunya i a la Xarxa de Municipis LGTBI.

2.8.

Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP)

Les accions municipals destinades a la promoció i inserció laboral de les persones es
concentren en el Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP). Aquest és un servei
municipal gratuït adreçat a la ciutadania de Parets del Vallès major de 16 anys que vulgui
informació sobre el mercat laboral o rebre assessorament en la recerca de feina i a les
empreses que necessiten personal per cobrir llocs de treball vacants.
Els serveis directes que ofereix a la ciutadania són:
•

Poder formar part de la borsa de treball, amb beneficis per les empreses que
contractin joves i amb un plus si es indefinit o primer contracte laboral.

•

Rebre assessorament en la recerca d’ocupació.

•

Disposar de l’espai de recerca de feina (club de feina), actualment per la
pandèmia limitat a demanar hora prèvia.

•

L’espai virtual d’ofertes, és una pàgina web on les persones poden presentar les
seves candidatures a totes les ofertes gestionades per l’SLOP.

•

Fer formació subvencionada per l’Ajuntament.

•

Plans d’Ocupació Local (PPOO), on es prioritzen situacions sòcio-econòmiques
de vulnerabilitat.

Com a punt a destacar son les subvencions que reben les empreses per a contractar a
persones aturades del municipi de Parets, amb un plus per ser:
o

entre 16 i 29 anys o,

o

la primera contractació laboral o,

o

un contracte indefinit.

Des de l’SLOP, també es gestionen cursos de formació professionalitzadora i
transversal amb l’objectiu de potenciar l’ocupació i millorar l’ocupabilitat de les
persones.
Actualment la formació es fa en alguns casos online per la situació sociosanitària que
estem vivint i de forma presencials en tres centres de formació, que són:
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•

Cal Jardiner, masia rehabilitada, disposa de dues aules de caràcter polivalent.

•

Centre de Recursos Empresarials La Marineta, una antiga masia medieval
rehabilitada per l'Ajuntament de Parets, amb quatre sales polivalents molt grans.

•

Cooperativa, centre on disposa de dues sales polivalents.

Tant la Generalitat, com la Diputació, com l’Ajuntament de Parets del Vallès, han intentat
potenciar l’ocupació, entre d’altres maneres, a través de plans d’ocupació. L’any 2020
s’han beneficiat 34 persones mitjançant els plans d’ocupació, prioritzant les situacions
personals de vulnerabilitat.
S’ha arribat a acords amb empreses de Parets, per a que facin el procés de selecció a
través de l’SLOP, prioritzant els residents del municipi.
Respecte a les línies d’actuació específiques amb el col·lectiu de joves, la tasca de
l’SLOP és entra en l’orientació educativa/laboral i sempre es realitza conjuntament amb
la persona jove.

Servei d’Assessorament d’Emprenedoria
Actualment i des de fa poc funciona des de l’àrea de promoció econòmica s’ofereix:

•

Assessorament jurídic - laboral

•

Autoocupació i emprenedoria (punt PAE).

Programa QuEme: Actualment i des de fa uns anys es treballa a les escoles la motivació
cap a l’emprenedoria, fent que els infants creïn en equip una cooperativa fictícia i des
de l’ajuntament és fa un reconeixement aquesta tasca educativa i creativa.
Per apropar als comerciants al veïnat i col·laborar amb les diferents activitats que es
realitzen al poble, actualment des de l’Àrea de Desenvolupament Local, hi ha un tècnic
de comerç que facilita i engloba totes les demanades d’aquest col·lectiu. A través
d’aquesta nova figura de tècnic de comerç des de l’SLOP s’han pogut gestionar noves
ofertes laborals, facilitant la inserció laboral als demandants de feina del poble.

2.9.

Oficina Local d’Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge és un servei públic gratuït que l’Ajuntament ofereix com a
punt d’informació i promoció i gestió de serveis i tràmits relacionats amb l’habitatge.
És el resultat d'un conveni signat al mes de juny de 2008 entre l'Ajuntament de Parets
del Vallès i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El projecte compta amb el suport de
la Diputació de Barcelona i forma part de la xarxa d’oficines locals d’habitatges de la
Generalitat de Catalunya.
Els seus objectius són:
Fer efectiu l’accés a un habitatge digne a les necessitats familiars, en unes
condicions econòmiques proporcionals als ingressos de la llar.
Promoure la cohesió social en matèria d’habitatge, evitant els fenòmens de
discriminació, exclusió, segregació o assetjament sobre els col·lectius més
vulnerables.
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Impulsar la conservació i rehabilitació dels habitatges, així com a la seva
utilització adequada, tot garantint la seva qualitat i adequació a les normatives i
criteris de seguretat i sostenibilitat, ja sigui ambiental o social.
Catàleg de serveis de la Borsa de Lloguer Social:
Funcions d’informació, que inclouen:
•

L’assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que
inclouen la mediació per al lloguer social, i l’acompanyament durant la vigència
del contracte de lloguer.

•

L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge, l’acompanyament en la
cerca d’habitatge i també durant la vigència del contracte de lloguer.

Funcions de mediació, que inclouen:
•

La captació d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu
assequible.

•

La mediació entre les persones propietàries i llogateres.

•

El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part del programa
de mediació.

•

El seguiment i el control dels pagaments dels lloguers.

2.10. Casal de Cultura Can Butjosa
El Casal de Cultura Can Butjosa ofereix una programació estable de cursos i tallers tant
per a infants com per a joves i adults. Disposa de diferents aules per a la realització
d'aquests tallers (aula de pintura, ceràmica, cuina,...), espais polivalents on es poden
dur a terme diferents tipus d'activitats tant artístiques i culturals, de lleure o educatives
(teatre, aula d'audiovisuals, amfiteatre exterior,...). També hi ha dues aules de TIC d'ús
públic i gratuït, amb 8 ordinadors cadascuna (una per a infants i l'altre per a joves i
adults).
El Casal funciona com a "hotel d'entitats", on part del teixit associacionista de Parets fa
ús dels espais tant per a la realització de cursos i seminaris, activitats de caps de
setmana, com per a reunions o com a punt de trobada.
Pel que fa a la participació i utilització del servei per part de la població jove de Parets,
principalment en fan ús de l'aula d'informàtica, ja sigui per a tasques relacionades amb
els estudis, recerca de feina o com a lleure, relacionat amb el món de les xarxes socials.
El jardí i les parts exteriors també són un punt de trobada per a alguns grups de joves.
En relació a les activitats adreçades a la població "adolescent", no es fan accions
dirigides a aquest col·lectiu, ja que el Casal de joves Cal Jardiner ofereix una
programació estable, continuada i amb una àmplia oferta d'activitats, cursos i tallers.
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2.11. Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa
La Biblioteca Can Butjosa està orientada al llibre i al foment de la lectura. Per la seva
especialització en LIJ (literatura infantil i juvenil) disposa d’un fons de gran qualitat a
l’abast de tothom. Ofereix als joves un espai de creixement i desenvolupament personal,
i a partir dels llibres i de la lectura (còmics, revistes, contes,...) que es poden trobar,
l’usuari/a pot veure ateses i cobertes les seves necessitats educatives, informatives i
lúdiques.
La biblioteca disposa d’una sala amb taules amples amb sistema de connexió d’aparells,
que està disponible en tot l’horari d’atenció al públic per venir a estudiar i fer treballs, i
es realitzen activitats diferents pels joves de Parets.
La biblioteca forma part del programa Parets Gira Fulls, especialment pensat per
sensibilitzar vers la lectura a tot el municipi. Aquest programa, en el qual hi participen
tots els centres d’ensenyament, permet obrir possibilitats d’acció coordinades entre la
biblioteca i qualsevol centre vinculat als joves.

2.12. Biblioteca Can Rajoler
La Biblioteca Can Rajoler de Parets del Vallès és un centre local d’informació amb la
missió de facilitar l’accés lliure i gratuït al coneixement, a la cultura, a la informació i al
lleure als seus usuaris i proporcionar-los les eines bàsiques per al seu desenvolupament
cultural. Disposa d’un fons de més de 33.000 documents format per llibres, música,
cinema i documents electrònics. La biblioteca forma part de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de Barcelona i actualment compta amb més 5.000 usuaris.
La biblioteca ofereix el servei de préstec, assessorament i recerca d’informació, servei
d’accés a Internet i ofimàtica, accés al wifi, sala d’estudi, formació d’usuaris, préstec
interbibliotecari, serveis virtuals, etc.
La biblioteca vol esdevenir un puntal en el foment de la lectura al municipi i un referent
cultural de proximitat, alhora que vol ser un lloc de trobada i convivència de la comunitat.
Per aquest motiu organitza activitats de dinamització cultural per a tots els públics com
són l’hora del conte, xerrades, exposicions, clubs de lectura, etc.
A través dels seus recursos i serveis atén les necessitats d’informació i dóna suport a la
formació i processos educatius dels joves. Igualment la biblioteca vol fomentar la lectura
i el consum cultural d’aquest col·lectiu i, en general, de tots els col·lectius que formen
part de la població de Parets del Vallès.
Es considera necessari difondre l’equipament i donar-lo a conèixer entre els joves per
tal de trencar la imatge que equipara la biblioteca amb estudi, silenci, etc. I fer-los saber
de tots els recursos informatius i material de consum cultural (DVD, CD, còmics,
activitats culturals, etc.) que hi poden trobar.
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