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Presentació 
El Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt per al període 2022-2026 és el document marc, 

promogut per l’Ajuntament i la Regidoria d’Infància i  Joventut, per implementar les polítiques 

de joventut i vertebrar els eixos de treball, els programes i els serveis que conformen les 

polítiques de joventut al llarg dels pròxims anys al municipi.  

El Pla Local de Joventut és l’eina de treball que ha de permetre desenvolupar polítiques de 

joventut d’una forma pròxima. Alhora és l’instrument que respon a les circumstàncies i 

necessitats del context.  

Es tracta doncs d’un pla estratègic fonamental a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i 

planificar-los per tal d’oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove del 

municipi. 

El PLJ compta amb dues parts una de diagnosi i l’altre de disseny. La diagnosi suposa una 

anàlisi de la realitat juvenil, és a dir, les principals necessitats i problemàtiques de la població 

jove i l’anàlisi de les polítiques de joventut, on es té en compte el conjunt d’accions adreçades 

a la població jove. La diagnosi finalitza amb unes conclusions i orientacions que guien el 

treball desenvolupat a la segona fase.  

El disseny recull aquells principals reptes detectats a la diagnosi i estableix l’estratègia del 

Servei de Joventut per als pròxims 4 anys, definint els diferents projectes que conformen el 

Pla segons eixos de treball. Alhora s’estableixen els objectius, lideratges, recursos necessaris, 

indicadors d’avaluació, entre altres elements.  

Tant la fase de diagnosi com la fase de disseny han comptat amb una alta participació tècnica 

i juvenil, d’aquesta manera s’ha comptat amb la participació de la població i professionals a 

partir del recull d’enquestes i qüestionaris i espais de debat i treball.  
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El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2020 ha donat cobertura als Plans Locals 

de Joventut, plantejant els objectius i les línies estratègiques de les polítiques de joventut. El 

PNJCat 2020 s’ha desenvolupat a través del treball conjunt entre diferents agents socials, 

institucionals i polítics del territori. Aquest document pren el relleu al PNJCat 2010, aprovat 

pel Parlament de Catalunya el novembre de l’any 2000 i que representa un important salt 

qualitatiu en el desenvolupament històric de les polítiques de joventut a Catalunya. 

Des de principis dels anys 80, les polítiques de joventut a Catalunya estaven centrades, 

fonamentalment, en els àmbits de l’associacionisme, la cultura i l’oci juvenil. Si bé al llarg dels 

anys 90 s’inicia el debat sobre la necessitat d’ampliar els àmbits d’actuació de les polítiques 

encarades als joves, és amb el PNJCat 2010 que es consoliden aquests plantejaments. Es 

tracta, doncs, d’un document innovador, no només a Catalunya, sinó també entre els països 

de la comunitat europea.  

L’any 2021 finalitza la vigència del PNJCat 2020 i actualment s’estan generant les bases per tal 

de crear el nou Pla Nacional de Catalunya. Per tal de donar cobertura a les polítiques de 

joventut durant el 2021 i donada la conjuntura generada per la crisi sanitària de la Covid-19 la 

Generalitat de Catalunya ha impulsat el Pla d’Actuació de Joventut 2021 – Covid.  

 

Segons el mateix document El Pla d’actuació de joventut 2021-COVID, d’acord amb el que 

estableix el Pla nacional de joventut de Catalunya (PNJCat), és l’instrument que concreta les 

prioritats del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut i planteja les 

actuacions per desplegar a mitjà termini. Així doncs, recull els objectius i les mesures 

principals en matèria de joventut que han de dur a terme tots els departaments de la 

Generalitat de Catalunya, és validat pel Consell Rector del PNJCat i l’aprova la Comissió 

Interdepartamental de Polítiques de Joventut. 

El document estableix 5 fites i les línies estratègiques: 
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• FITA 1. DRETS DE LES PERSONES JOVES 

o Èxit educatiu i millora de les condicions i oportunitats educatives 

o Ocupació digna i creixement econòmic sostenible 

o Dret a un habitatge digne 

o Garantia de salut i benestar 

o Accés, consum i producció cultural 

o Dret a la participació  

• FITA 2. INCLUSIÓ SOCIAL PER A TOTES  

o Igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes i LGBTI-fòbiques 

o Aposta per la interculturalitat 

o Abordatge interseccional 

o Oportunitats per a la mobilitat social 

o Capacitats diverses i diversitat funcional 

o Equilibri territorial  

• FITA 3. CONNEXIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL  

o Comunicació digital omnicanal amb les persones joves i per a elles 

o Atenció, acompanyament i serveis omnicanals per a les persones joves i amb 

elles 

o Drets digitals, competències digitals i reducció de la bretxa digital entre les 

persones joves 

o Competències i eines digitals per als i les professionals de joventut 

o Transparència, rendiment de comptes i dades obertes en matèria de joventut 

• FITA 4. BÉ COMÚ I JUSTÍCIA CLIMÀTICA 

o Transformacions en el model productiu, reproductiu i de cures 

o Desenvolupament de ciutats, pobles i comunitats sostenibles i inclusives amb 

les persones joves 

o Consum responsable i sostenible en l’àmbit de joventut 

o Aposta per unes infraestructures de joventut eficients energèticament 

sostenibles 

o Cooperació al desenvolupament (internacional i zona euromediterrània) en 

matèria de joventut 

• FITA 5. RES PÚBLICA JUVENIL 

o Suport al desplegament de les polítiques locals de joventut 

o 5.2. Recerca, avaluació i generació de coneixement en matèria de joventut 

o 5.3. Participació i interlocució en matèria de joventut en l’àmbit internacional 

i de cooperació 

o i de cooperació 
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Durant el 2021-2022 es duen a terme les activitats pre-Congrès de la Joventut i el Congrés de 

la Joventut 2022. El congrés es dirigeix tant a entitats juvenils, persones joves, representats 

polítics, professionals de joventut i persones expertes. Els objectius que s’estableixen són els 

següents:  

• Esdevenir un espai de relació i de trobada entre joves, professionals de joventut, 

referents del món acadèmic i representants polítics de joventut. 

• Enfortir la xarxa i analitzar la situació en què es troben els agents (joves, professionals 

de joventut i càrrecs electes) després de la pandèmia de la COVID-19. 

• Reconèixer la tasca que han fet durant els últims anys tots els agents implicats en les 

polítiques de joventut. 

• Donar veu a les persones joves i posar-les al centre. 

• Repensar les polítiques de joventut i establir les bases del nou Pla nacional de joventut 

de Catalunya (PNJCat). 

Durant el 2022 es durà a terme la redacció del futur de l’Estratègia 2030 que establirà les línies 

i àmbits de treball de les polítiques de joventut per a la pròxima dècada.  
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Diagnosi 
 

Metodologia 

La Diagnosi del Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt s’ha elaborat a partir de diferents fonts 

d’informació. Per un costat s’ha comptat amb informació demogràfica, censal i estadística 

obtinguda a partir d’organismes públics com l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el 

Programa Hermes de la Diputació de Barcelona o altres estadístiques disponibles, el 

Departament d’Educació, INCASÒL, etc.  

 

Durant la diagnosi s’ha realitzat diversos grups de discussió o treball. Aquests grups s’han 

realitzat amb joves dels Instituts, amb tècnics municipals i amb l’equip de govern. Tenint en 

compte la participació en l’enquesta, d’assolit un total de 330 persones, principalment joves, 

però també professionals que treballen amb joves. La participació de dones en el procés ha 

estat del 54%. Les sessions s’han realitzat entre el 22 de maig i el 4 de juliol.  

Taula 1: Sessions realitzades i enquesta jove 

Sessions Participants total % dones Data 

Sessió de Plantejament 4 75% 22/03 

Sessió tècnica 14 64% 7/04 

Sessió Joves Institut Hipàtia 12 33% 13/06 

Sessió Joves Institut de Lliçà 9 66% 16/06 

Sessió Equip de govern 8 38% 4/07 

Enquesta jove 12-20 anys 283 54% 12/05 – 13/06 

Total 330 54% 22/03 – 4/07 

 

L’enquesta jove s’ha dirigit a un total de 283 casos vàlids entre 12 i 20 anys, entre el 12 de maig 

i el 13 de juny. L’enquesta és força proporcional segons gènere i edat, atès que les dones 

representen el 54% a la mostra i al municipi el 48%. Pel que fa a l’edat, a l’enquesta la població 
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de 12 a 15 anys representa el 50% mentre que al municipi representa el 45%. Si s’assumeix 

igualtat de probabilitat en participar en l’enquesta amb un nivell de confiança del 95%, es pot 

establir el marge de l’error en el 5,4%.   

També s’han recollit fitxes de polítiques de joventut, d’accions i projectes dirigits a joves, o 

amb una participació jove destacable. S’ha comptat amb la participació de Joventut, Acció 

Social, Cultura, Educació, Esports, la Biblioteca, el Pla de Prevenció de Drogues, Mobilitat, 

Medi Ambient, Promoció Econòmica i el Servei d’Empresa i Ocupació del Vall de Tenes. 

Aquesta informació ha permès fer un mapa de les polítiques de joventut al municipi i, alhora, 

analitzar el treball transversal existent.  

A continuació es mostra els diferents 10 àmbits d’anàlisis contemplades al pla segons quines 

han estat les fonts de recollida d’informació de la diagnosi, presentades anteriorment.  

Taula 2: Àmbits d’anàlisi segons fonts de recollida d’informació 

 Estadístiques 

públiques 
Enquesta Jove 

Grups de 

discussió 

Polítiques 

de joventut 

Revisió 

Documental 

Formació x  x x x 

Ocupació x x x x  

Habitatge x  x   

Cultura i oci  x x x  

Participació  x x x  

Salut i benestar x x x x  

Igualtat, violències i discr.  x x   

Inclusió social i Cohesió territorial x x x x x 

Comunicació i bretxa digital x x  x x 

Regidoria d’Infància i  Joventut  x  x x 

Font Elaboració pròpia 
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Conclusions 

A continuació se sintetitzen els principals resultats a considerar de la Diagnosi del Pla Local 

de Joventut de Lliçà d’Amunt. Aquests s’aglutinen segons àmbits temàtics abordats i 

serveixen per establir les orientacions. 

Formació 

L’alumnat matriculat a Batxillerat de Lliçà d’Amunt ha augmentat un 31% des del curs 2015-

16. Per altra banda, l’alumnat matriculat a l’ESO, FP i PFI presenta una evolució irregular. Tot 

i l’augment d’alumnat matriculat a batxillerat, la proporció de població de Lliçà d’Amunt amb 

educació superior (27,4%) està lleugerament per sota de les xifres del Vallès Oriental i de 

Catalunya. Pel que fa a les diferències segons sexe en l’educació post-obligatòria, els homes 

han representat la majoria d’alumnat matriculat en els darrers cursos (fins a arribar a ser 1,6 

vegades més que les dones). El fracàs escolar de Lliçà d’Amunt s’ha reduït en els darrers cursos 

fins a arribar al 8,1%, una xifra inferior a la de Catalunya.  

Gràfic 1: Nombre de matriculats educació postobligatòria segons sexe, Lliçà d’Amunt 

 

Font Departament d’Ensenyament; Dades Obertes Catalunya 

Es registra una assignació de places ofertades alta, al Batxillerat i especialment al Grau Mig de 

Sistemes microinformàtics i xarxes. Pel que fa a l'alumnat de Lliçà d’Amunt que es matricula 

a altres municipis, principalment es desplacen a Granollers, seguit de Barcelona. Així mateix, 

es considera que l’oferta post-obligatòria al municipi és limitada, tot i que en els darrers anys 

hi ha hagut un augment de l’oferta, i que aquesta s’engloba en gran part pel Batxillerat. Aquest 

context provoca que gran part del jovent marxi fora del municipi per seguir estudiant.  
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Taula 3: Assignació de places en el procés de preinscripció, ensenyament post-obligatori Lliçà d’Amunt 2021 

Nom ensenyament 
Nombre 

places 

Places ofertades 

inscripció 
Assignacions 

% Places 

ofertades 

% Places 

assignades 

Batxillerat (resta de modalitats) 210 73 52 34,8 71,3 

Sistemes microinformàtics i xarxes 90 55 55 61,1 100 

Font: Dades Obertes, Departament d’Ensenyament 

Pel que fa a l’orientació formativa i laboral, es considera que hi ha un problema de 

desorientació entre el jovent. Certament, es fa palès que ja es realitzen força sessions 

d’orientació (principalment als instituts), però no es coordinen amb altres serveis o agents 

municipals. Alhora l’orientació duta a terme als Instituts no disposa del marge temporal 

suficient per adaptar-se a les necessitats de tot l’alumnat. Així mateix, també es considera 

necessari incidir en el coneixement dels diferents itineraris formatius al que pot optar el jovent 

de Lliçà d’Amunt.  

Alhora es considera important desenvolupar recursos d’acompanyament en el cas de les 

expulsions escolars, i la necessitat de coordinar els projectes d’adaptació curricular amb 

Joventut.  

Les accions desenvolupades al municipi en l’àmbit de la formació són el Servei Comunitari, 

l’Escola de Persones Adultes de la Vall del Tenes, el Programa de Formació i suport a les 

famílies, el Programa per fomentar la igualtat de l’accés a l’educació (PFIDE), el Programa 

d’Activitats Educatives (PAE), Programa d’Activitats Educatives i el Servei Comunitari IES-

Neteja riu Tenes (liderat per Medi Ambient). Aquests projectes tenen incidència sobre el 

sentiment de pertinença, la participació jove, la millora de l’ocupació, la formació, la 

socialització del jovent, la integració, la implicació familiar en la formació del jovent, la 

reinserció sociolaboral, la igualtat d’oportunitats, els hàbits saludables i la consciència 

mediambiental. Generalment, els projectes tenen una valoració molt alta. 

Ocupació 

La taxa d’atur registral entre el jovent (16-34 anys) de Lliçà d’Amunt ha disminuït des del 2016 

fins a arribar als resultats més baixos en els darrers 6 anys. La taxa entre el jovent de 25-34 

anys ha passat del 10% el 2016 a un 7,17% actual i, el jovent de 16-24 anys, ha passat d’un 

14,3% a un 4,79%. Certament, la pandèmia ha significat una pausa en aquesta tendència, però 

les xifres mostren com a l’estiu del 2021 el mercat laboral es va recuperar ràpidament. 

S’observa també com l’atur registral entre el jovent més jove (16-24 anys) oscil·la més, 

aquesta evolució és indicatiu de més precarietat i temporalitat laboral.  
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Gràfic 2: Taxa d’atur registral segons edat, Lliçà d’Amunt 

 

Font Programa Hermes Diputació de Barcelona 

La taxa d’atur no es considera una problemàtica destacada. Tanmateix, es detecta molta 

frustració entre el jovent davant les dificultats en l’accés al mercat laboral. Paral·lelament, el 

21,5% del jovent enquestat afirma estar buscant feina actualment. 

 

La desorientació laboral és una problemàtica molt present entre el jovent. De fet, l’orientació 

i assessorament laboral personalitzat és una de les demandes principals del jovent. Alhora, es 

constata una àmplia desconeixença dels Serveis orientats a millorar l’ocupació jove. Es 

considera que els Serveis arriben a una proporció molt reduïda del jovent. Concretament, 

s’arriba especialment poc, al perfil de joves que no estan dintre el sistema educatiu. 
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Gràfic  1: Coneixença serveis d'ocupació i habitatge 

 

Font: Enquesta jove 

Les accions desenvolupades al municipi en l’àmbit de l’ocupació són el “Millorem l’Ocupació”, 

Joves en Pràctiques, l’Integra Jove 360º, el Programa de pràctiques empresarials, i les visites 

a instituts. Aquests projectes tenen incidència en la igualtat d’oportunitats, la millor ocupació 

jove, la formació, l’orientació acadèmica i laboral, l’emprenedoria, el cooperativisme i el 

sentiment de pertinença. Generalment, els projectes tenen una valoració molt alta. 

Habitatge 

El preu mitjà del lloguer de Lliçà d’Amunt ha crescut notablement des del 2014 fins al 2020, 

passant de 579 € mensuals al 899 €, durant el 2021 la mitjana s’ha situat en els 850 €. Lliçà 

d’Amunt és el 38è municipi de Catalunya (d’un total de 947 municipis) amb el preu de lloguer 

mensual més elevat. 
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Gràfic 3: Evolució del lloguer mitjà contractual anual (euros/mes) Lliçà d’Amunt 

 

Font INCASÒL 

El teixit urbanístic de Lliçà d’Amunt (format per urbanitzacions disperses de cases 

unifamiliars) dificulta l’emancipació del jovent. Les dificultats d’accés a l’habitatge 

provoquen que la majoria del jovent de Lliçà d’Amunt que acabi marxant del municipi.  

Cultura i Oci 

Tant pel que fa a l’oci com a la cultura, la principal necessitat que s’ha recollit és la manca de 

punts de trobada en l'espai públic de Lliçà d’Amunt per a joves o d’un centre urbà. Es 

considera important poder comptar amb un espai de referència pel jovent on trobar-se, 

socialitzar i gaudir d’oci (eix comercial, bars, parcs...) sense ser font de conflictes veïnals. Així 

mateix, també es considera necessari dinamitzar més activitats i sortides culturals i d’oci per 

a joves, atès que el jovent considera que l’oferta cultural i d’oci existent no és suficient.  
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Gràfic  2: Considera que manquen espais de trobada jove en l’espai públic 

 

Font: Enquesta jove 

En preguntar si han fet servir o han participat de diferents serveis culturals i d’oci de Lliçà 

d’Amunt, en destaca l’Espai Jove - El Galliner, seguit pel Casal Jove, la Juguesca de la Festa 

Major i l’espai de Barraques de Festa Major. Concretament, en relació amb l’Espai Jove El 

Galliner, es constata que té una bona acollida entre el jovent (en destaquen les activitats que 

s’ofereixen i l’equip dinamitzador), però que el consideren un espai limitat i que no és una 

referència entre el jovent. 

Gràfic  3: Coneixença i ús de serveis 

 

Font: Enquesta jove 

Una mancança destacada del municipi és l’oferta inexistent d’oci nocturn. Una mancança 
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amb altres municipis amb més oferta d’oci, com Mataró o Granollers. Alhora el tancament 

d’algunes discoteques de l’entorn ha ocasionat botellots. Davant aquestes situacions s’ha 

intentat limitar els seus efectes adversos: neteja, protecció civil i policia.  

En relació amb la cultura, es destaquen com a principals esdeveniments públics culturals la 

Festa Major, Sant Jordi i les festes de Nadal. L’Ateneu l’Aliança és el principal agent privat que 

ofereix programació i activitats de cultura i oci. Una programació que es realitza eventualment 

amb Joventut, amb Cultura, però sí que hi ha una coordinació més estreta. Tanmateix, el 

jovent considera que, especialment durant la pandèmia, les programacions tant de la Festa 

Major com del Teatre l’Aliança han estat poc enfocades al públic jove.  Per altra banda, les 

sortides d’oci programades de forma mensual pel Servei de Joventut compten amb una 

participació alta, i les franges d’edat varien en funció de l’activitat, però esdevenen una forma 

d’accés a perfils diferenciats. 

Les accions desenvolupades al municipi en l’àmbit de la cultura i l’oci són el Casal Jove de 

juny i juliol, la Dinamització de sortides de Joventut i, per part de cultura,  el projecte Patge 

Reial a la Cavalcada de reis, la Festa Major i el projecte Treballem per la poesia visual. Aquests 

projectes tenen incidència en l’augment de l’oferta d’oci, el sentiment de pertinença, la 

participació jove, la cohesió, la cultura, la sensibilitat literària i musical i la creativitat artística. 

Generalment, els projectes tenen una valoració molt alta. 

Participació i Associacionisme 

La gran majoria del jovent no participa en les activitats del municipi per a joves. Tan sols el 

28,5% participa de les activitats i, d’aquesta xifra, la gran majoria ho ha fet puntualment i de 

forma passiva (sense implicar-se en l’organització). 

La gran part del jovent forma pertany a clubs esportius. Tanmateix, el jovent que participa 

d’una entitat, associació o col·lectiu legalment no constituït és una minoria (un 11,7%). Les 

dones participen significativament menys.  

Gràfic  4: Pertinença a entitats, associacions, grups o clubs esportius 
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Font: Enquesta jove 

Es constata que el teixit associatiu juvenil del municipi es troba en una situació de feblesa. Les 

principals dificultats amb les quals es troba són: el primer lloc, que la majoria d’activitat 

associativa és puntual i sovint vinculat a la Festa Major, i que, per tant, no té continuïtat, en 

segon lloc, que les entitats no compten amb espais propis i, en tercer lloc, que el relleu 

generacional en les associacions està sent difícil especialment després de la pandèmia. Per 

últim, també es considera que hi ha poc vincle entre el jovent de Lliçà d’Amunt i l’Ajuntament.  

Pel que fa a la cultura participativa del jovent, es considera que hi ha una gran proporció de 

jovent passiu, que com a molt consumeix les activitats que s’ofereixen, sense mostrar més 

implicació. Concretament, s’exposa com els pressupostos participatius van anar decaient en 

participació fins que es van aturar, es planteja recuperar el projecte i centrar-lo en el treball 

en els Instituts i les entitats, per tal d’augmentar la cultura participativa al municipi. En 

tractar-se d’un municipi residencial, no existeixen punts de trobada joves, en aquest sentit, 

un dels objectius del Servei de joventut és el de consolidar punts de trobada joves.  

Les accions desenvolupades al municipi en l’àmbit de la participació i l’associacionisme són 

el Niu d’Idees de l’Espai Jove, la Incubadora com evolució dels pressupostos participatius, el 

Conveni amb el Grup d’Esplai de Lliçà d’Amunt, els Cursos de lleure Mancomunats, i per part 

d’Esports, el projecte de suport al teixit associatiu esportiu. Aquests projectes tenen 

incidència en la participació, l’associacionisme i la cohesió, entre altres. Els projectes 

compten amb una valoració alta i molt alta.  

Salut i Benestar 

Una ampla majoria de joves afirmen que al seu entorn hi ha consum d’alcohol, tabac i, de 

forma més accentuada, begudes energètiques. S’assenyala també que el consum de tabac i 

alcohol està molt estès i normalitzat entre el jovent i que hi ha pressions grupals per consumir. 

Així mateix, es considera que el consum primerenc és cada vegada més destacat tot i que 

segueix sense ser una problemàtica important. 

Gràfic  5: Consum de drogues a l’entorn del jovent de Lliçà d’Amunt 
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Pel que fa a la resta d’hàbits saludables del jovent, es destaca positivament la cultura d’esport 

que té el municipi. Tanmateix, s’admet que entre el jovent hi ha poc interès per tenir una bona 

alimentació, així com poca informació al respecte. Tampoc es considera que hi hagi bons 

hàbits de descans, vinculat a l’abús de pantalles i de jocs en línia. 

A la regió sanitària de Barcelona, les receptes facturades vinculades a la salut mental han 

augmentat de forma sostinguda des de 2017. Es destaca el creixement de receptes 

d’antidepressius, antipsicòtics i ansiolítics. 

La salut mental es considera una de les problemàtiques principals del jovent de Lliçà d’Amunt, 

alhora el municipi no disposa de serveis d’atenció. S’afirma que cada vegada es detecten més 

actituds agressives, jovent amb ansietat, trastorns alimentaris i dinàmiques d’assetjament 

escolar que tenen impacte en l’autoestima i personalitat del jovent. Una àmplia majoria del 

jovent enquestat assegura haver patit moments d’ansietat, angoixa, estrès o altres malestars 

psicològics, aquesta majoria s’accentua encara més entre les dones. Així mateix, més d’un terç 

del jovent enquestat assegura haver assistit a un/a psicòleg o psicòloga o que creu que hi 

hauria d’haver anat, però no ho ha fet.  

Gràfic  6: Jovent que ha patit moments d'ansietat, angoixa, estrès o altres malestars de tipus psicològic 

 

Font: Enquesta jove 

En aquest sentit, la pandèmia ha influït tant en aspectes d’hàbits com de salut mental del 

jovent. Si bé és cert que, d’una banda, l’autopercepció de la imatge i l’hàbit de fer esport han 

millorat amb la pandèmia. D’altra banda, el consum de tabac i alcohol o haver patit o 

presenciat menys situacions de violència, i haver patit o presenciat discriminacions, burles o 

assetjament han empitjorat amb la pandèmia.  

L’abús de les xarxes socials i el joc en línia és considerat una problemàtica emergent entre el 

jovent. Les xarxes socials han esdevingut un element molt identitari pel jovent, tant 
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individualment com col·lectivament, que promou l’aïllament social, l’angoixa envers la 

presencialitat i facilita l’assetjament escolar.  

En últim lloc, també es considera necessari comptar amb més formació sobre la sexualitat. 

Concretament, que aquesta vagi més enllà de la perspectiva mèdica i que també posi l’accent 

en l’àmbit relacional i interpersonal de la sexualitat. Així com es considera important 

desenvolupar serveis d’acompanyament en la diversitat sexual.  

Les accions desenvolupades al municipi en l’àmbit de la salut són els projectes de la Iniciació 

Multiesportiva, el conveni de col·laboració amb l’Institut, esdeveniments esportius, el Gimnàs 

Municipal, l’Estiu Esportiu, els tallers i xerrades, l’Estand PPD Oci Nocturn i l’Atenció i 

seguiment de casos. Aquests projectes tenen incidència en la cohesió, els hàbits saludables, 

la igualtat d’oportunitats, el teixit associatiu esportiu, la socialització del jovent, el foment de 

l’esport, el consum de drogues, la sexualitat, l’oci, la inclusió social i l’abús de pantalles. 

Generalment, tenen una valoració molt alta.  

Igualtat de gènere, violències i discriminacions 

Més d’una tercera part del jovent enquestat assegura haver patit o conèixer algú que ha patit 

una situació d'assetjament o d'abús sexual o per raó de gènere. Aquesta xifra augmenta 

significativament entre les dones. La gran majoria del jovent enquestat assegura haver patit 

o conèixer algú que ha patit una situació de bullying o cyberbullying. Unes xifra que s’accentua 

entre les dones. 

Gràfic  7: Presència de comentaris discriminatoris en l'entorn del jovent 

 

Font: Enquesta jove 

Gairebé la meitat del jovent enquestat afirma que en el seu entorn proper hi ha presència de 

comentaris negatius sobre la diversitat funcional i les capacitats intel·lectuals o físiques. 

Pràcticament en la mateixa proporció, s’afirma que hi ha presència de comentaris negatius 

sobre l’aspecte físic, el gènere, la identitat o l’orientació sexual. En menys mesura, un terç del 
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jovent enquestat, s’afirma que hi ha presència de comentaris negatius sobre l’origen, l’ètnia, 

color de pell, religió o nacionalitat.  

Els i les joves detecten un ambient tens al municipi, detectant actes de bullying, LGTBIfòbia i 

masclisme. D’altra banda, consideren que al municipi hi ha relativament pocs episodis de 

racisme o classisme, però que són font de moltes bromes entre el jovent. Una altra de les 

problemàtiques detectades és l’aïllament social, el qual es considera que s’ha agreujat en 

l’escenari postpandèmia.  

Gràfic  8: Jovent que afirma haver patit o conèixer algú que ha patit bullying o cyberbullying 

 

Font: Enquesta jove 

Existeixen diverses campanyes institucionals enfocades a prevenir i sensibilitzar sobre 

masclisme i homofòbia, però es desconeix l’impacte d’aquestes accions. El Punt 

d’Assessorament i d’Informació de la Dona (PADI) ofereix teràpia psicològica per a les dones, 

però no es tracta d’un servei enfocat a joves.  

Inclusió social i Cohesió territorial 

L’Índex de Vulnerabilitat Social tipifica Lliçà d’Amunt com a municipi amb vulnerabilitat social 

baixa en relació amb la demarcació de Barcelona. Les xifres més destacades en comparació a 

la demarcació de Barcelona són: D’una banda, el baix percentatge de població de més de 85 

anys, el baix percentatge de població estrangera de països de renda baixa i mitjana i l’alta taxa 

d’escolarització de jovent amb 17 anys. D’altra banda, però, es destaca l’alta dificultat d’accés 

a l’habitatge. 

Taula 4: Índex de Vulnerabilitat Social (IVSO) 2020, Lliçà d’Amunt 

 Valor Valor tipificat 

Taxa atur registral 12,76 107,98 

Mitjana Base Imposable IRPF 23.696 97,81 
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% població 85 o més 1,98 141,33 

% pobl. Estrangera de països renda baixa i mitjana 2,30 475,73 

Taxa escolarització 17 anys 90,72 113,45 

ÍNDEX VULNERABILITAT SOCIAL  100,04 

 

 

Font: Diputació de Barcelona 

En la mateixa línia, la Renda Familiar Disponible Bruta constata que, en els darrers 10 anys, 

els ingressos de què disposen els residents de Lliçà d’Amunt per destinar-los al consum o a 

l’estalvi s’han situat per sobre del nivell de Catalunya i del Vallès Oriental. Un tercer indicador 

que plasma aquesta situació és la Renta per Persona, on s’observa com totes les seccions 

censals de Lliçà d’Amunt se situen entre els trams més alts de l’escala Estatal (entre 12 i 16 

milers d’euros per persona). 

Amb relació a la cohesió territorial, es considera que les urbanitzacions de la perifèria del 

municipi compten amb pocs serveis i una connexió insuficient. La majoria del jovent 

considera que cal reforçar el transport públic (la freqüència interurbana i periurbana i, 

especialment en hores punta i als caps de setmana) i els carrils bici. 

Pel que fa al transport públic, destaca el Bus Exprés com a més utilitzat, en canvi, la resta de 

busos són molt poc utilitzats. En relació amb el transport, la majoria del jovent enquestat 

utilitza, en primer lloc, el cotxe i, en segon lloc, l’autobús. La meitat del jovent es transporta a 

peu i la bicicleta, la moto, el patinet elèctric o el tren són opcions menys emprades.  

Gràfic  9: Ús habitual de transport 

 

Font: Enquesta jove 
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Les accions desenvolupades al municipi en l’àmbit de la inclusió social i la cohesió territorial 

és el projecte de la Intervenció socioeducativa amb joves menors d’edat en situació de risc 

social. El projecte té incidència en l’igualat d’oportunitats, la formació, l’ocupació i la 

integració del jovent. Compta amb una valoració molt alta. Joventut realitza la dinamització 

als barris que cerca potenciar la cohesió territorial, fomentant l’oferta d’activitats i d’espais i 

equipaments de trobada, les activitats són gratuïtes.  

Comunicació i bretxa digital 

La gran majoria del jovent fa servir habitualment el WhatsApp, l’Instagram, el Tik Tok i el 

YouTube (per aquest ordre d’ús). En canvi, les xarxes socials menys fetes servir són l’Snapchat, 

el Telegram i el Facebook. S’observen diferències estadísticament significatives segons el 

gènere en relació amb l’ús de l’ús del Twitch i del YouTube, que són més masculinitzats.  

Gràfic 4: Ús de xarxes socials segons gènere 

 

Font: Enquesta jove 

La majoria del jovent s’informa de les activitats que es fan per a joves al municipi a través dels 

amics i amigues. Gran part del jovent s’informa a través de les xarxes socials. Quasi un terç del 

jovent ho fa a través de cartells i publicitat als instituts i centres cívics i, per últim, una minoria 

a través de l’“Informa’t”.   
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Gràfic  10: Canals per informar-se sobre les activitats que es fan per a joves al municipi 

 
Font: Enquesta jove 

Joventut té pendent de reprendre les entrevistes a joves destacats del municipi “Les Veus dels 

i les Joves” un espai per parlar, compartir experiències i inquietuds sobre qualsevol temàtica. 

Es pretén que aquest projecte prengui autonomia a través de la implicació jove en el futur. 

D’aquesta manera potencia visibilitat juvenil i la seva participació en el municipi.  

Regidoria d’Infància i  Joventut  

Un 86% dels i les joves coneix l’Espai Jove el Galliner, percentatge que és superior entre les 

dones, aquest volum seria lleugerament inferior a espais joves d’altres municipis amb més 

trajectòria o cohesió territorial. La majoria del jovent ha assistit alguna vegada a l’Espai Jove 

el Galliner, el 57,1%. Tanmateix, que ho facin de forma regular (mensualment o 

setmanalment) tan sols és el 8,1% del jovent. Alhora la majoria de joves consideren que al 

municipi li manquen equipaments municipals per als i les joves. 
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Gràfic  11: Coneixença de l'Espai Jove El Galliner 

 

Font: Enquesta jove 

Gràfic  12: Opinió sobre si manquen equipaments municipals de joventut la municipi 

 

Font: Enquesta jove 

Al seu torn, s’ha realitzat un Estudi de programació de l’Equipament de joventut Espai Jove el 

Galliner amb els objectius de: (1) Definir un programa funcional adient pel nou equipament 

de joventut de Lliçà d’Amunt, (2) estudiar diferents alternatives per a la implantació del nou 

equipament en els tres emplaçaments possibles i valorar-les funcionalment i econòmicament 

i (3) facilitar la presa de decisions municipals. L’estudi planteja dues propostes 

d’emplaçament la Nau de Can Malé i la Masia de Can Godanya i n’analitza les respectives 

virtuts i defectes. L’estudi conclou les següents reflexions:  
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- Actuar a can Godanya depèn de projectes urbanístics a 5 anys vista. A can Malé s’hi 

pot actuar immediatament. 

- La zona de can Godanya ja és freqüentada pels joves del municipi. A can Malé cal 

atreure’ls. 

- Can Godanya és de més fàcil accés pels joves que can Malé. 

- A la nau de can Malé el programa funcional es pot desenvolupar en una sola 

planta, mentre que a la masia de can Godanya, ha de ser en dues plantes. 

- Adequar la nau de can Malé és més econòmic que adequar la masia de can 

Godanya. 

 

Com a polítiques que s’impulsen d’una forma transversal, implicant diversos àmbits de 

treball, cal destacar els Punts d’informació i Dinamització en els Centres d’Educació 

Secundària (PIDCES) i el Punt d’Informació Juvenil (PIJ), aquests projectes cerquen fomentar 

la vinculació de Joventut amb la població jove, informar-los sobre aspectes rellevants, difusió 

i vinculació amb projectes municipals.  Els projectes compten amb una valoració Alta o Molt 

alta. Cal destacar la consolidació del PIDCES i el PIJ. Per altra banda, hi ha hagut 

intermitències en la figura de la persona informadora del PIJ i incorporació recent del Medi 

obert.   

El Servei de Joventut obté una puntuació notable en els indicadors de joventut obtenint 

resultats alts en les diverses dimensions: polítiques adreçades a joves, planificació 

estratègica, treball transversal, recursos, comunicació i estructura de les polítiques de 

joventut.  

Pel que fa al treball transversal entre els diferents agents que desenvolupen polítiques de 

joventut al municipi. Cal destacar el pes de Joventut, Acció Social, Educació i la Mancomunitat 
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de la Vall de Tenes les quals treballen intensivament entre elles, alhora que treball també amb 

altres agents.   
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Orientacions 

A continuació es recullen les orientacions, aquestes són recomanacions que l’equip redactor 

de la Diagnosi del Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt ha realitzat a partir de l’anàlisi de la 

realitat juvenil i l’anàlisi de les polítiques de joventut. Les recomanacions es basen en la 

relació entre necessitats detectades i polítiques disponibles, aquestes recomanacions poden 

sorgir de propostes recollides durant el treball de camp que són coherents amb els resultats 

obtinguts a la Diagnosi, o propostes elaborades per l’equip redactor fruit de l’anàlisi de 

resultats i coneixement sobre la realitat i polítiques de joventut en l’àmbit local. 

 
Formació 

 

• Generar una borsa de càpsules formatives enfocades a població jove adreçades a reforçar 

la formació acadèmica i habilitats laborals.  

• Formar un espai de treball transversal en l’àmbit educatiu que abordi aspectes com: 

l’adaptació curricular, l’èxit escolar, transicions educatives, retorn al sistema educatiu, etc. 

Amb la participació dels serveis municipals, supramunicipals i comunitat educativa.  

• Crear un projecte d’orientació formativa i acompanyament integral, coordinat de forma 

transversal amb serveis municipals, agents territorials i comunitat educativa.  

• Protocol d'actuació davant la suspensió d'assistència, intervenció sobre l’alumne i la 

família.  

 

 

 
Ocupació 

 

• Accions comunicatives multicanal per donar a conèixer els recursos municipals de l’àmbit 

d’ocupació. 

• Reordenació dels perfils atesos per cada servei municipal o supramunicipal existent, evitant 

les duplicitats i generar informació que detalli els recursos existents i itineraris/protocols de 

derivació. 

• Definir una estratègia i accions per atendre joves que no es troben al sistema educatiu i 

poden ser usuàries dels serveis laborals: a partir de referents en clubs esportius, referents 

juvenils, derivació entre serveis, campanyes informatives, etc.  

 

 

 
Habitatge 

 

• Definir criteris d’accés jove als Habitatges de Protecció Oficial o ajuts a l’habitatge.  
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Cultura i oci 

 

• Augmentar l’oferta de programació regular i estable d’activitats culturals i d’oci en el 

municipi, generant espais de trobada i referents de cultura i oci dins del municipi.  

• Augmentar la programació conjunta amb l’Ateneu l’Aliança específicament enfocada 

a joves.  

• Establir espais de coordinació amb el Servei de Cultura. 

 

 

 
Participació 

 

• Seguir potenciant i ampliar els projectes de foment de la cultura participativa no 

organitzada, a través de formats flexibles i àgils on els recursos municipals fomentin 

la participació i implicació juvenil en temes d’interès.  

• Seguir potenciant i ampliar formacions a les entitats juvenils sobre aspectes com: 

relleu generacional, gestió de l’assemblearisme, comunicació, etc.  

• Crear taula d’entitats juvenils, on s’abordin necessitats compartides, es recullin 

iniciatives o propostes.  

 

 

 
Salut 

 

• Disposar d’una figura professional d’atenció i acompanyament a la salut emocional i 

mental. 

• Dissenyar recursos d’atenció o prevenció i reducció de riscos en els àmbits de les 

pantalles, begudes energètiques, hàbits alimentaris, la salut sexual, relacions 

sexoafectives, identitats i orientació sexual i de gènere.  

 

 

 
Igualtat de gènere, violències i discriminacions 

 

• Oferir formacions a professionals per detectar i abordar l’assetjament escolar especialment 

a través de les xarxes.  

• Campanyes de sensibilització, tallers o projectes als entorns educatius sobre convivència i 

per combatre les discriminacions.  
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Inclusió social i cohesió territorial 

 

• Potenciar els carrils bici al municipi.  

• Potenciar la connexió amb transport públic a municipis amb alta demanda com Barcelona 

i Granollers.  

• Seguir potenciant punts de trobada per a joves en els parcs i places del municipi amb 

dinamització d’activitats.  

 

 

 
Comunicació 

 

• Potenciar la comunicació virtual a través de les xarxes socials amb més ús juvenil, 

augmentant la freqüència de publicació i la diversitat de temàtiques. 

• Disposar d’un espai web pel Servei de Joventut amb accés a recursos indexats, notícies, 

canals de comunicació i altra informació rellevant.   

• Potenciar la comunicació física a través de cartelleria, tríptics o fulls impresos informatius. 

• Definir una figura i dedicació setmanal per a la comunicació jove.  

• Elaborar un Pla de comunicació del Servei de Joventut.  

• Crear un projecte de referents juvenils per a la comunicació bilateral entre joventut i la 

població jove, principalment l’alumnat.  

 

 

 
Espai Jove i Regidoria d’Infància i  Joventut 

 

• Crear un espai juvenil que pugui compaginar usos de: punt de trobada, espai de lleure, sales 

polivalents, sala per actes de cultura i oci, espai de consulta, assessories i atenció, etc.  

• Recollida d’indicadors sobre l’execució del Pla Local de Joventut i els projectes que se’n 

deriven, per a l’avaluació de polítiques públiques.  
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Disseny 
 

El disseny del Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt és la fase on, un cop analitzada la realitat 

juvenil i les polítiques de joventut al municipi a la diagnosi, es duen a terme les tasques per tal 

de reestructurar les polítiques juvenils que donin resposta a les necessitats detectades. 

Durant el disseny es realitza un procés de treball intern amb el Servei municipal de Joventut 

per tal de definir les prioritats de Servei i les seves estratègies. Alhora es treballa amb altres 

departaments, per tal d’abordar aquells aspectes que sobrepassen les competències del 

Programa de joventut.   

Metodologia 

Per iniciar el disseny del Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt, el 3 d’octubre de 2022 es va 

dur a terme la Sessió de plantejament amb la Comissió de seguiment del PLJ on es van establir 

quines de les orientacions de la diagnosi es podien assumir com a reptes a resoldre duran el 

disseny del PLJ.  

A partir dels reptes plantejats s’han dut a terme un total de 5 sessions: una sessió de marc 

estratègic, una sessió de disseny tècnica general, una sessió de disseny tècnica específica de 

salut, una sessió de disseny una jove i una sessió de disseny amb l’oposició.  

Taula 5: Treball de camp i participants del disseny 

Treball de camp Participants 

Sessió de marc estratègic 5 

Sessió de disseny tècnic general 12 

Sessió de disseny tècnica de salut 5 

Sessió Jove  8 

Sessió Política Oposició 1 

Total 31 

 

Durant aquestes reunions prepositives s’han abordat reptes vinculats als àmbits de 

l’habitatge, l’ocupació, la formació, la participació i l’associacionisme, la salut, el benestar, els 

esports i les instal·lacions esportives, els hàbits saludables, la cultura, l’oci i les activitats de 

lleure i dinamització, així com la inclusió social, les discriminacions i la cohesió territorial.  

Per tal d’abordar les 29 orientacions que plantejava les conclusions de la diagnosi s’ha seguit 

una metodologia pròpia que té en compte la priorització que Joventut fa de les orientacions, 

i els agents que tenen competències municipals en els àmbits plantejats.  

En primer lloc, Joventut valora si l’orientació és prioritària o assumible a mitjà termini, si no 

ho és es desestima l’orientació. Les orientacions prioritzades passen a ser considerades reptes 

a resoldre, per tal de facilitar el treball amb altres agents. Si el repte és prioritari es valora si 

aquest fa referència a una competència de Joventut o d’un altre departament, si és 

competència de Joventut, de forma interna es resolt de quina forma es pot donar resposta al 

repte, si és competència d’un altre departament es planeja una reunió amb el o els agents 
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responsables. Aquesta reunió s’enfoca a valorar si la necessitat plantejada pel repte és 

compartida i es detecten els recursos existents i les formes de donar resposta al repte.  

D’aquesta manera cada un dels reptes es pot resoldre de quatre formes diferents:  

- La readaptació d’un projecte, metodologia o l’ampliació de pressupostos: en el cas 

que ja existeixin polítiques actives, però aquestes no siguin efectives amb la 

problemàtica detectada.  

- El disseny d’un projecte o programa específic (la creació de polítiques joves): si no 

existeixen polítiques actives i hi ha recursos per desenvolupar noves polítiques.  

- El redimensionament de la intervenció establint línies de treball a mitjà termini o 

cercant col·laboracions o finançament: si no existeixen polítiques actives i no hi ha 

recursos per desenvolupar la política de la forma que es planteja entre els agents.  

- Desistiment de l’orientació: Si 

Joventut considera que l’orientació 

no és prioritària o assumible a mitjà 

termini, si l’agent clau no comparteix 

que l’orientació sigui una necessitat, 

o si no existeixen recursos ni 

possibilitat de redimensionar els 

recursos previstos.  

En els següents apartats es mostren els 

principals resultats i acords obtinguts a les 

sessions de disseny tècnic i en el recull de 

propostes joves.  
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Missió del PLJ 

La Missió del Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt és esdevenir el marc estratègic de 
planificació de les polítiques adreçades a la població jove del municipi. A través d’aquest Pla 

es pretén reforçar l’estructura i el posicionament de la Regidoria d’Infància i  Joventut així 
com prioritzar les línies de treball, identificar problemes i necessitats, i planificar els projectes 

que vagin adreçats a empoderar, formar, acompanyar, capacitar i, al cap i a la fi, a guiar els 
projectes de vida i la trajectòria vital de la població jove. Aquests objectius s’han d’assolir a 
través d’un acompanyament municipal integral, per tal que el jovent pugui gaudir de 

processos d’emancipació i creixement dignes, autònoms i lliures de discriminacions. 

A banda, el Pla ha de facilitar el paper protagonista dels i les joves com a persones implicades 

i compromeses amb el municipi i el conjunt de la societat, perquè esdevinguin agents de canvi 
i transformació social, generant espais per la co-creació i expressió. 

A nivell d'organització, el Pla Local de Joventut, com a full de ruta, evidencia el compromís i 
la complicitat de tot el consistori, i visualitza el treball transversal entre agents municipals, 
supramunicipals i les entitats pròpies del municipi.  

A nivell operatiu, el PLJ apropa el coneixement de la realitat juvenil del nostre territori, 

evidencia la voluntat d’adaptar polítiques a les necessitats juvenils, fomenta la participació 

del jovent en la definició de polítiques, implica el treball amb el teixit associatiu i pretén 

enfortir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.  

Visió del PLJ 

El Pla Local de Joventut ha de consolidar el seu paper com a referent en el desplegament de 

les polítiques de Joventut al municipi entre la població jove i amb agents que despleguen 

accions adreçades a aquest col·lectiu. D’aquesta manera, ha de continuar impulsant el treball 

transversal en les polítiques de Joventut amb la resta de serveis municipals i agents al 

territori. Així doncs, la Visió del Servei de Joventut és estructurar el desplegament de les 

polítiques adreçades a la població jove del municipi, així com esdevenir el referent d’aquestes 

polítiques i el principal interlocutor entre població jove, administració pública i agents del 

territori. Alhora el Servei de Joventut té la visió d’abordar les necessitats juvenils vinculades 

a la formació, ocupació, assessorament, participació, cultura, oci, igualtat i equitat, salut de 

les persones joves. 

D’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per l’Assemblea General 

de les Nacions Unides en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, la Visió del Pla Local 

de Joventut és esdevenir una eina que garanteixi les següents consideracions entre la 

població juvenil del municipi: l’erradicació de la pobresa, el foment de la salut i el benestar, 

l’educació de qualitat, la igualtat de gènere, la reducció de l’atur i la millora de les condicions 

laborals, la reducció de les desigualtats, el foment de les ciutats inclusives, segures, resilients 

i sostenibles,  la mitigació del canvi climàtic i els seus efectes i una societat pacífica i inclusiva. 
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Sessions de disseny 

A continuació s’indiquen les propostes rebudes en les diferents sessions de disseny del Pla 

Local de Joventut.  

Sessió Tècnica general 

A partir dels reptes plantejats s’ha dut a terme una sessió de disseny tècnic, realitzada el 9 de 

novembre de 2022, amb l’objectiu d’obtenir propostes aplicables a curt o mitjà termini. Els 

serveis municipals assistents a la reunió van ser: tècnica del Servei de Joventut, 

dinamitzadora de l’Espai Jove El Galliner, Servei d’Ensenyament, Servei de Promoció 

Econòmica, el Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes, docents de l’Institut Hipàtia, 

Serveis Esportius, Serveis d’Atenció a les Persones, Serveis Urbans i Territori. 

A continuació es mencionen les principals propostes establertes a la sessió de disseny tècnic 

amb representants d’altres programes o serveis. Aquests acords suposen propostes que estan 

subjectes a possibles revisions i reconsideracions durant el procés de disseny del PLJ. 

Educació 

Mencions Propostes 

1 Consell Educatiu Municipal. 

1 Ampliar la participació tècnica de la taula que atén les problemàtiques 
d’assistència escolar.  

1 Ampliar recursos per fer front a la suspensió assistencial. 

1 Fer un Pla d’Acompanyament de transició l’alumnat i famílies de l’INS Hipàtia 
Alexandria a altres centres educatius.  

1 Promoure el seguiment i acompanyament del jovent al sortir del sistema 

educatiu. 

1 Desenvolupar un Pla Educatiu d’Entorn. 

1 Coordinar el Servei de Joventut amb l’EAP (Equip d’Atenció Psicopedagògic).  

1 Elaborar un Pla Estratègic de la Vall del Tenes sobre on ubicar els estudis post-

obligatoris. 

1 Comptar amb la figura de TIS (Tècnic/a d’Inserció Social) per fer front a 
l’absentisme escolar.  

 

Ocupació 

1 Millorar la coordinació entre el Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes i els 

departaments municipals.  

2 Desenvolupar campanyes de difusió dels serveis d’orientació acadèmica i laboral. 

1 Destinar un espai específic al web municipal explicant els serveis formatius i 
laborals municipals orientats al jovent.  

1 Promocionar els serveis d’Ocupació als espais d’oci i cultura juvenils.  
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Esports 

1 Oferir cursos de monitoratge esportiu. 

1 Coordinar-se amb Joventut i Salut.  

1 Dissenyar recursos per relacionar els bons hàbits amb l’esport.  

1 Desenvolupar un servei de monitoratge al gimnàs destinat a jovent amb patologies 
o problemàtiques de salut.  

 

Participació 

1 Crear un Consell Municipal de Joventut format per actors representatius de tots els 
àmbits socials. 

1 Avaluar les necessitats formatives del teixit associatiu i facilitar el vincle amb els 
actors que puguin oferir aquestes formacions.  

 

Cultura i Oci 

1 Desenvolupar un servei de beques culturals i d’oci pel jovent en situació de 
vulnerabilitat. 

1 Formalitzar un espai de coordinació estable entre Joventut i  l’Ateneu Aliança. 

2 Ampliar i diversificar l’oferta cultural i d’oci. 

1 Ampliar l’oferta cultural i d’oci fora del municipi en el recurs SIS (Servei d’Inserció 
Social). 

1 Ampliar l’oferta d’oci nocturn.  

 

Igualtat 

1 Millorar la coordinació entre Serveis Socials i Joventut. 

1 Definir i consolidar les actuacions dels Punts Liles. 

1 Comptar amb una figura tècnica de referència.  

1 Ampliar l’acció del Servei d’Igualtat més enllà de les dates assenyalades (8-M i 25-
N). 

1 Protocol enfront qualsevol tipus d’agressió i abús a joves. 

1 Acompanyar al grup feminista de l’Institut Hipàtia Alexandria 
 

 

Sessió tècnica de salut 

A partir dels reptes plantejats s’ha dut a terme una sessió de disseny tècnic, realitzada el 9 de 

novembre de 2022, amb l’objectiu d’obtenir propostes aplicables a curt o mitjà termini. Els 

serveis municipals assistents a la reunió van ser: Serveis de la Salut Pública, el tècnic 

responsable del Programa de Prevenció de Drogues i els Serveis Esportius. 

A continuació es mencionen les principals propostes establertes a la sessió de disseny tècnic 

amb representants d’altres programes o serveis. Aquests acords suposen propostes que estan 

subjectes a possibles revisions i reconsideracions durant el procés de disseny del PLJ. 
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Salut 

1 Comptar amb un/a psicòleg/a municipal per atendre al jovent.  

3 Grup de coordinació de Salut jove.  

1 Desenvolupar la prescripció social: Prescriure activitats esportives o associatives.  

1 Desenvolupar un mapa de recursos de salut jove municipals i comarcals.  

1 Augmentar la prevenció de drogues i la prevenció de riscos en els botellons.  

1 Dissenyar recursos per treballar els hàbits alimentaris (posar èmfasi en les begudes 

energètiques) i l’abús de pantalles. Fer-ho coordinadament amb l’EAP.   

1 Mantenir la Prevenció de Drogues.  

1 Treballar amb les famílies l’abús de les pantalles.  

1 Tallers de sexualitat i relacions sexoafectives 

1 Sessions obertes de suport psicològic jove 

 

 

Sessió Jove 

A partir dels reptes plantejats s’ha dut a terme una sessió de disseny jove, realitzada el 16 de 

novembre de 2022, amb l’objectiu d’obtenir propostes aplicables a curt o mitjà termini. A la 

sessió hi van participar un total de 8 joves (8 nois).  

A continuació, es mencionen les principals propostes establertes durant la sessió de disseny 

jove. Aquests propostes i suggeriments estan subjectes a possibles revisions i 

reconsideracions durant el procés de disseny del PLJ.  

Educació  

Mencions  Propostes  
1 Proporcionar un servei d’orientació acadèmica accessible a tot el jovent de 

Lliçà d’Amunt.  
  

Ocupació  
1  Potenciar la Mancomunitat de la Vall del Tenes per tenir més capacitat 

d’incidència en: ocupació, formació, habitatge, socialització del jovent....  
  
Habitatge  

1  Desenvolupar ajudes i subvencions per a l’accés a l’habitatge de joves.  

  
Participació i associacionisme 

1  Treballar conjuntament amb el teixit associatiu del poble (implicar-se i no 

contraprogramar). 
1 Habilitar un local adequat per l’Esplai (renovar l’espai actual per limitacions de 

l’edifici que ja està envellit).  
1 Dur a terme processos participatius sobre temàtiques d’interès jove, com ara 

els concerts de la Festa Major.  
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1 Dinamitzar un espai de coordinació d’entitats joves.  
1 Donar suport al teixit associatiu amb la difusió de les seves activitats.  
1 Simplificar i agilitzar els processos burocràtics als quals s’enfronten les 

entitats.  
  
Cultura i Oci  

1  Protegir el patrimoni històric de Lliçà d’Amunt.  
1  Donar suport organitzatiu a La Juguesca.  
1 Descentralitzar els esdeveniments culturals i d’oci als barris del municipi. 
1  Augmentar l’oferta d’oci alternatiu.  
1  Potenciar l’oci i la cultura locals.  

  
 

Igualtat  

1  Proporcionar tallers i xerrades per millorar les relacions socials i resoldre 
conflictes.  

1  Habilitar ajudes i subvencions per garantir l’accés de jovent en situació de 

vulnerabilitat a la cultura i l’oci.  
  
Salut  

3  Millorar l’atenció sanitària del CAP. 
1  Dinamitzar activitats joves per combatre l’aïllament i altres problemàtiques de 

salut mental.  
1  Garantir una figura de suport emocional als instituts.  
1  Potenciar el programa Salut-Escola.  

  

 Servei de Joventut  

4 Comptar amb un Espai Jove més gran i adequat.  
1 Millorar la coordinació amb la resta de Serveis de l’Ajuntament.  
1 Millorar el vincle entre l’Ajuntament i el jovent de Lliçà d’Amunt. 
3 Fer una difusió més atractiva pel jovent.  

 

  

 Mobilitat  
1  Millorar la comunicació entre barris.  
1  Descentralitzar els serveis als barris del municipi.  
1 Augmentar la freqüència dels busos.  

 

Justícia climàtica  

1  Protegir el patrimoni natural de Lliçà d’Amunt.  
 

Sessió Política Oposició 

A partir dels reptes plantejats s’ha dut a terme una sessió de disseny política amb l’oposició, 

realitzada el 30 de novembre de 2022, amb l’objectiu d’obtenir propostes aplicables a curt o 
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mitjà termini. Els grups polítics de l’oposició assistents a la reunió va ser Ciutadans. 

Tanmateix, no es van recollir propostes. Així mateix, un representant jove del grup de Lliçà 

d'Amunt En Comú Podem va participar en la Sessió Jove.  
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Síntesi propostes fetes 

A continuació es presenten totes les propostes fetes al llarg de les Sessions de Disseny 

agrupades i sintetitzades.  

Mencions Educació 
Sessió 
Jove 

Sessió 
Tècnica 

Sessió 
Oposició 

1 
Proporcionar un servei d’orientació acadèmica accessible a tot el 
jovent de Lliçà d’Amunt. 

x   

1 Consell Educatiu Municipal.  x  

1 Ampliar la participació tècnica de la taula que atén les problemàtiques 
d’assistència escolar.  

 x  

1 Ampliar recursos per fer front a la suspensió assistencial.  x  

1 Fer un Pla d’Acompanyament de transició l’alumnat i famílies de l’INS 
Hipàtia Alexandria a altres centres educatius.  

 x  

1 Promoure el seguiment i acompanyament del jovent al sortir del 
sistema educatiu. 

 x  

1 Desenvolupar un Pla Educatiu d’Entorn.  x  

1 Coordinar el Servei de Joventut amb l’EAP (Equip d’Atenció 
Psicopedagògic).  

 x  

1 Elaborar un Pla Estratègic de la Vall den Tenes sobre on ubicar els 
estudis post-obligatoris. 

 x  

1 Comptar amb la figura de TIS (Tècnic/a d’Inserció Social) per fer front a 
l’absentisme escolar.  

 x  

Mencions Ocupació 
Sessió 
Jove 

Sessió 
Tècnica 

Sessió 
Oposició 

1 

Potenciar la Mancomunitat de la Vall del Tenes per tenir més capacitat 
d’incidència en: ocupació, formació, habitatge, socialització del 
jovent.... 

x   

1 Millorar la coordinació entre el Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes i 
els departaments municipals.  

 x  

2 Desenvolupar campanyes de difusió dels serveis d’orientació 
acadèmica i laboral. 

 xx  

1 Destinar un espai específic al web municipal explicant els serveis 
formatius i laborals municipals orientats al jovent.  

 x  

1 Promocionar els serveis d’Ocupació als espais d’oci i cultura juvenils.   x  

Mencions Habitatge 
Sessió 
Jove 

Sessió 
Tècnica 

Sessió 
Oposició 

1  Desenvolupar ajudes i subvencions per a l’accés a l’habitatge de joves.  x   

Mencions Participació i associacionisme 
Sessió 
Jove 

Sessió 
Tècnica 

Sessió 
Oposició 

1  Treballar conjuntament amb el teixit associatiu del poble (implicar-se i 
no contraprogramar). 

x 
 

  

1 Habilitar un local adequat per l’Esplai.  x   

1 Dur a terme processos participatius sobre temàtiques d’interès jove, 
com ara els concerts de la Festa Major.  

x   

1 Dinamitzar un espai de coordinació d’entitats joves.  x   

1 Donar suport al teixit associatiu amb la difusió de les seves activitats.  x   
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1 Simplificar i agilitzar els processos burocràtics als quals s’enfronten les 
entitats.  

x 
  

1 Crear un Consell Municipal de Joventut format per actors 
representatius de tots els àmbits socials. 

 
x  

1 Avaluar les necessitats formatives del teixit associatiu i facilitar el 
vincle amb els actors que puguin oferir aquestes formacions.  

 
x  

Mencions Cultura i oci 
Sessió 
Jove 

Sessió 
Tècnica 

Sessió 
Oposició 

1 Protegir el patrimoni històric de Lliçà d’Amunt.  x   

1  Donar suport organitzatiu a La Juguesca.  x   

1 Descentralitzar els esdeveniments culturals i d’oci als barris del 
municipi. 

x   

1  Augmentar l’oferta d’oci alternatiu.  x   

1  Potenciar l’oci i la cultura locals.  x   

1 Desenvolupar un servei de beques culturals i d’oci pel jovent en 
situació de vulnerabilitat. 

 x  

1 Formalitzar un espai de coordinació estable entre Joventut i  l’Ateneu 
Aliança. 

 x  

2 Ampliar i diversificar l’oferta cultural i d’oci.  xx  

1 Ampliar l’oferta cultural i d’oci fora del municipi en el recurs SIS (Servei 
d’Inserció Social). 

 x  

1 Ampliar l’oferta d’oci nocturn.   x  

Mencions Igualtat 
Sessió 
Jove 

Sessió 
Tècnica 

Sessió 
Oposició 

1  Proporcionar tallers i xerrades per millorar les relacions socials i 
resoldre conflictes.  

x   

1  Habilitar ajudes i subvencions per garantir l’accés de jovent en 
situació de vulnerabilitat a la cultura i l’oci.  

x   

1 Millorar la coordinació entre Serveis Socials i Joventut.  x  

1 Definir i consolidar les actuacions dels Punts Liles.  x  

1 Comptar amb una figura tècnica de referència.   x  

1 Ampliar l’acció del Servei d’Igualtat més enllà de les dates 
assenyalades (8-M i 25-N). 

 x  

1 Protocol enfront qualsevol tipus d’agressió i abús a joves.  x  

1 Acompanyar al grup feminista de l’Institut Hipàtia Alexandria.  x  

Mencions Salut 
Sessió 
Jove 

Sessió 
Tècnica 

Sessió 
Oposició 

3 Millorar l’atenció sanitària del CAP. xxx   

1 Dinamitzar activitats joves per combatre l’aïllament i altres 
problemàtiques de salut mental.  

x   

1 Garantir una figura de suport emocional als instituts.  x   

1 Potenciar el programa Salut-Escola.  x   

1 Comptar amb un/a psicòleg/a municipal per atendre al jovent.   x  

3 Grup de coordinació de Salut jove.   xxx  
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1 Desenvolupar la prescripció social: Prescriure activitats esportives o 
associatives.  

 x  

2 Desenvolupar un mapa de recursos de salut jove municipals i 
comarcals.  

 xx  

1 Augmentar la prevenció de drogues i la prevenció de riscos en els 
botellons.  

 x  

1 Dissenyar recursos per treballar els hàbits alimentaris (posar èmfasi en 
les begudes energètiques) i l’abús de pantalles. Fer-ho 
coordinadament amb l’EAP.   

 x  

1 Mantenir la Prevenció de Drogues.   x  

1 Treballar amb les famílies l’abús de les pantalles.   x  

1 Tallers de sexualitat i relacions sexoafectives  x  

1 Sessions obertes de suport psicològic jove.  x  

Mencions Servei de Joventut 
Sessió 
Jove 

Sessió 
Tècnica 

Sessió 
Oposició 

4 Comptar amb un Espai Jove més gran i adequat. xxxx   

1 Millorar la coordinació amb la resta de Serveis de l’Ajuntament. x   

1 Millorar el vincle entre l’Ajuntament i el jovent de Lliçà d’Amunt. x   

1 Fer una difusió més atractiva pel jovent. x   

Mencions Mobilitat 
Sessió 
Jove 

Sessió 
Tècnica 

Sessió 
Oposició 

1 Millorar la comunicació entre barris. x   

1 Descentralitzar els serveis als barris del municipi. x   

1 Augmentar la freqüència dels busos. x   

Mencions Justícia Climàtica 
Sessió 
Jove 

Sessió 
Tècnica 

Sessió 
Oposició 

1 Protegir el patrimoni natural de Lliçà d’Amunt. x   

Mencions Esports 
Sessió 
Jove 

Sessió 
Tècnica 

Sessió 
Oposició 

1 Oferir cursos de monitoratge esportiu.  x  

1 Coordinar-se amb Joventut i Salut.   x  

1 Dissenyar recursos per relacionar els bons hàbits amb l’esport.   x  

1 Desenvolupar un servei de monitoratge al gimnàs destinat a jovent 
amb patologies o problemàtiques de salut.  

 x  
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Marc Estratègic 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

De la mateixa manera que el Pla d’Actuació Municipal recull 

els Objectius de Desenvolupament Sostenible vinculats, el Pla 

Local de Joventut també defineix els ODS que es vinculen a 

partir de la seva acció i de la vinculació amb el PAM. A 

continuació es descriuen els diferents ODS contemplats:  

- ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món en totes les seves 

formes: Aquest ODS ens commina a erradicar la pobresa extrema i 

reduir la proporció de persones de totes les edats que viuen en la 

pobresa garantint un accés universal a recursos i a serveis bàsics 

com l’habitatge, l’energia, l’assistència sanitària o les tecnologies, 

així com també fomentar la resiliència de les persones pobres i vulnerables davant les situacions de 

crisi o desastres. 

- ODS 3. Salut i benestar: Es tracta de protegir la vida humana i aconseguir una qualitat de vida 

millor per a tothom. Aquest ODS ens commina a prevenir i combatre les malalties transmissibles, noves 

i emergents, i totes les que, sense ser transmissibles, causen la major part de la mortalitat prematura, 

des del càncer fins a les afeccions coronàries. Cal enfortir, també, les mesures per al control del tabac, 

així com intensificar la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives. Així mateix, ens 

demana treballar per disminuir substancialment les morts i malalties causades per productes químics 

i per la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl, així com els accidents de trànsit. 

- ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats 

d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom: Es tracta de proporcionar a tothom accés a l’educació, 

la formació i el ple desenvolupament del seu potencial. Aquest ODS demana garantir l’accés a serveis 

d’atenció i desenvolupament en la primera infància i a un ensenyament preescolar de qualitat. També 

s’ha de potenciar que tothom acabi l’ensenyament primari i secundari, que haurà de ser gratuït, 

equitatiu i de qualitat, i accedir a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, incloent-hi 

l’ensenyament universitari. 

- ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes: Es tracta 

d’erradicar la violència i la discriminació contra les dones, així com d’assegurar que tenen les mateixes 

oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida. Això vol dir acabar amb totes les formes de 

violència contra les dones, inclosa l’explotació sexual. Aquest ODS també ens impulsa a treballar per a 

la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral i a combatre la discriminació salarial, així com promoure 

la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Cal treballar pel reconeixement i el repartiment de 

les cures i del treball a l’esfera familiar. Finalment, també s’ha de vetllar per la participació plena i 

efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats en el lideratge de la vida pública. 

- ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i 

productiva i el treball digne per a tothom: Es tracta de crear llocs de treball dignes i oportunitats 

econòmiques per a tothom. Aquest objectiu ens commina a promoure les activitats productives, el 

turisme sostenible, l’ocupació digna, la creativitat i la innovació, l’emprenedoria i les microempreses i 

pimes. Demana d’incrementar la productivitat mitjançant la diversificació, la modernització 

tecnològica i la innovació. Però també requereix avançar cap a una economia més desmaterialitzada i 

circular, i assumir determinats compromisos socials, amb l’ocupació de qualitat, amb la seguretat en 

la feina i amb la inserció laboral, pensant sobretot en les persones joves. L’ús dels recursos, tant en la 

producció com en el consum, haurà de ser cada cop més eficient, i caldrà procurar desvincular el 

creixement econòmic de la degradació del medi ambient. 
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- ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països: Aquest ODS ens commina a no deixar ningú 

enrere, principi transversal en tota l’Agenda 2030. La reducció de les desigualtats exigeix un canvi 

transformador. Cal redoblar els esforços per erradicar la pobresa extrema i la fam, i invertir més en 

salut, educació, protecció social i ocupació decent, especialment a favor de la gent jove, les persones 

migrants i altres col·lectius vulnerables. Aquest objectiu aborda la inclusió social, econòmica i política 

de totes les persones forjant vincles i trencant barreres d’edat, gènere, classe, capacitats, llengua, 

origen o orientació sexual. 

- ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 

resilients i sostenibles: Es tracta de situar les ciutats al centre  del desenvolupament sostenible en un 

món cada vegada més urbanitzat. Les ciutats han d’esdevenir capdavanteres en la generació de 

sistemes humans perdurables i de qualitat i han de garantir la seguretat i els mínims d’una vida digna 

per a tota la ciutadania: un habitatge en condicions assequibles, els serveis bàsics, l’educació i la 

sanitat, però també la mobilitat (amb una bona planificació), espais verds de qualitat i una vida 

comunitària activa. Les ciutats han de planificar el seu desenvolupament d’una forma sostenible i 

participativa, vetllant per la protecció del patrimoni cultural i natural, assegurant la integració 

territorial i aportant respostes integrals i resilients als riscos derivats del canvi climàtic i altres possibles 

desastres o crisis. 

- ODS 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest: El 

canvi climàtic és el repte ambiental més rellevant a què ha de fer front la humanitat al segle XXI i cap 

país en pot restar al marge.  

- ODS 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest: L’ODS 

13 ens commina a prendre mesures per combatre el canvi climàtic, centrades en la reducció 

d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que es vagi establint al Conveni marc de 

les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Això comporta integrar les accions contra el canvi climàtic 

en totes les polítiques públiques (de l’economia a la salut, passant per tots els àmbits de govern), 

implementar mesures d’adaptació als efectes del canvi climàtic, desenvolupar plans de prevenció i 

d’actuació davant fenòmens extrems, i educar intensament la ciutadania perquè actuï en conseqüència 

i aprengui a protegir-se de forma autònoma en situacions crítiques. 

- ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament 

sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, 

responsables i inclusives a tots els nivells: L’ODS 16 remarca que el benestar de les persones, la 

prosperitat de les societats, l’equitat de la ciutadania i el desenvolupament sostenible només es poden 

assolir en un marc de pau i de respecte als drets fonamentals. Una fita clau és reduir la incidència dels 

delictes i dels actes violents de qualsevol tipus, erradicant completament els que afectin els infants. 

Això passa per intensificar la lluita contra el crim, especialment el terrorisme i la delinqüència 

organitzada que trafica amb armes, diners i persones. Aquest ODS també ens diu que s’ha d’aprofundir 

en l’enfortiment de les institucions públiques: han de ser eficaces, responsables i transparents, 

plenament compromeses amb la lluita contra la corrupció i afavoridores d’una democràcia inclusiva, 

participativa i representativa. Aquestes institucions han de protegir les llibertats fonamentals i garantir 

un accés universal a la justícia, en condicions d’igualtat. 
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En darrer lloc, s’incorpora l’ODS 17 

d’aliança pels objectius,  aquest implica 

els mitjans necessaris per assolir la resta 

d’objectius. En l’àmbit local se centra en 

l’alineació amb els ODS contemplats al 

Pla d’Acció Municipal.  
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Eixos estratègics 

El Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt 2022-2025 s’estructura a partir de sis eixos 

estratègics, que incorporen els diferents programes i projectes que s’executaran en els 

pròxims quatre anys. Els sis eixos s’organitzen per àmbits temàtics tenint en compte les línies 

estratègiques del Pla d’Actuació de Joventut 2021-COVID de la Direcció General de Joventut 

de la Generalitat de Catalunya. Els eixos que el Pla desplega és l’Eix 1 de Formació, ocupació i 

assessorament,  l’Eix 2 de Participació, cultura i oci, l’Eix 3 d’Igualtat i equitat, l’Eix 4 de Salut, 

l’Eix 5 del Servei de Joventut i l’Eix 6 de Justícia Climàtica. 
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L’Eix de formació, ocupació i assessorament inclou els programes de: Assessorament i 

acompanyament, Formació i ocupació i Formació post-obligatòria. Engloba tant projectes 

encarats a acompanyar i orientar al jovent al llarg de la seva trajectòria acadèmica i laboral; 

com projectes més directes d’inserció al mercat de treball i d’oferta de curos de formació. Es 

destinen esforços a garantir la igualtat d’oportunitats del jovent del municipi, implicant als 

agents del municipi, com el mateix jovent, el teixit empresarial, els instituts, les famílies i les 

institucions pertinents.  

Àmbits de treball: OCUPACIÓ, EDUCACIÓ i ACCIÓ SOCIAL 

Objectius estratègics: 

• OE1: Acompanyar de forma integral al jovent al llarg de tot el procés educatiu i el 

procés d’incorporació al món laboral, tenint en compte els diversos perfils i 

necessitats de les persones joves.  

• OE2: Potenciar l’èxit educatiu, reducció de l’abandonament prematur dels estudis. 

• OE3: Oferir informació i orientació de qualitat a les persones joves. 

• OE4: Facilitar l’accés al mercat de treball millorant les competències bàsiques per la 

cerca de feina. 

L’Eix Formació, ocupació i assessorament incorpora els següents Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides:  

ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 

oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 

 

 

ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, 

l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom . 

 

 

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països. 
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L’Eix de participació, cultura i oci inclou els programes: Implica’t, Col·laborem, Dinamització i 

associacionisme, Dinamització, oci i cultura, Dinamització de barris i Intervenció amb joves en 

espais de socialització. Aquest Eix vertebra polítiques que desenvolupen la capacitat 

d’incidència de les persones joves, referenciant-les com a agents de canvi social individual i 

col·lectiu. Al seu torn, també es treballa des del foment de la cultura associativa, l’oci, la 

creació cultural i artística i el sentiment de pertinença al municipi.  

Àmbits de treball: CULTURA, ESPORTS, ACCIÓ SOCIAL I EDUCACIÓ 

Objectius estratègics: 

• OE5: Generar una participació juvenil crítica, implicada, i transformadora.  

• OE6: Facilitar les activitats i desenvolupament de les entitats juvenils. 

• OE7: Fomentar el sentiment de pertinença amb el municipi.  

• OE8: Potenciar la creació cultural i artística entre els i les joves. 

• OE9: Crear un vincle amb i entre la població jove per facilitar la socialització així com 

la intervenció en la població jove.  

L’Eix Participació, cultura i oci incorpora els següents Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de les Nacions Unides:  

ODS 16. Promoure societats pacífiques i desenvolupar institucions 

eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.  
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L’Eix d’igualtat i equitat inclou els programes: Igualtat, Inclusió social i Mobilitat. Aquest Eix 

pretén avançar cap a l’equitat i la igualtat d’oportunitats del jovent des d’una perspectiva 

interseccional que doni resposta a les desigualtats socials (gènere, classe social, edat, origen, 

cultura...). Així mateix, també treballa per la cohesió territorial i una mobilitat sostenible.  

Àmbits de treball: IGUALTAT, ACCIÓ SOCIAL, EDUCACIÓ I MOBILITAT.  

Objectius estratègics: 

• OE10: Promoure la igualtat d’oportunitats de les i els joves al marge de les seves 

condicions de classe, origen, identitat de gènere o edat. 

• OE11: Sensibilitzar la ciutadania en matèria de feminisme, abordar de forma integral 

les violències masclistes i pal·liar les desigualtats i discriminacions de gènere. 

• OE12: Vetllar per la cohesió territorial i la mobilitat sostenible.  

L’Eix Igualtat i equitat incorpora els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible de 

les Nacions Unides:  

ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i 

nenes. 

 

 

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països. 
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L’Eix de salut  inclou els programes de: PPD (Pla de Prevenció de Drogues), Salut emocional, 

Sexe Jove i Dinamització esports. Aquest Eix pretén incidir sobre la salut integral dels i les 

joves, passant pel foment dels hàbits saludables, per l’atenció a la salut emocional i mental,  

la promoció de l’esport i la prevenció de riscos de consum i sexualitat.  

Àmbits de treball: SALUT, ESPORTS, ACCIÓ SOCIAL.  

Objectius estratègics: 

• OE13: Fomentar la pràctica esportiva de forma inclusiva entre el jovent.  

• OE14: Reduir el consum de risc i prevenir addiccions.  

• OE15: Promoció dels hàbits saludables i pal·liar les problemàtiques de salut mental. 

L’Eix Salut incorpora els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 

Unides: 

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les 

persones de totes les edats.  
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L’Eix de Servei de Joventut inclou els programes de: Comunicació, Casal de Joves, Espai 

Públic i Equipaments i Serveis. Són projectes encarats principalment a reforçar l’estructura 

del Servei de Joventut, incloent-hi l’Espai Jove El Galliner, l’acció comunicativa i el vincle amb 

el jovent de Lliçà d’Amunt. Es posa l’accent en el treball en xarxa i la transversalitat per tal de 

garantir una millor cobertura i atenció a la població jove.  

Àmbits de treball: JOVENTUT i COMUNICACIÓ 

Objectius estratègics: 

• OE16: Oferir activitats d’oci i lleure al conjunt de la població jove. 

• OE17: Garantir la comunicació efectiva entre la població jove i la seva participació 

activa. 

• OE18: Millorar la coordinació i col·laboració entre àrees per tal de generar una oferta 

adequada de serveis dirigits a joves. 

• OE19: Augmentar la referencialitat de l’Espai de Joves El Galliner.  

 

L’Eix Servei de Joventut incorpora els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible de 

les Nacions Unides:  

ODS 16. Promoure societats pacífiques i desenvolupar institucions 

eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.  
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L’Eix de justícia climàtica inclou el programa Lliçà Verd. Aquest Eix pretén incidir en la defensa 

del medi ambient i la sostenibilitat, apostant tant per la conscienciació com per l’acció 

directa. Així mateix, també inclou projectes que tenen impacte sobre la salut integral dels i les 

joves, una vida sana i saludable, la promoció dels hàbits saludables i la prevenció de riscos. 

Àmbits de treball: MEDI AMBIENT, SALUT I COMUNICACIÓ 

Objectius estratègics: 

• OE20: Avançar cap a la sostenibilitat dels equipaments públics i sensibilitzar la 

població envers la protecció del medi ambient.  

L’Eix Justícia Climàtica incorpora els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible de 

les Nacions Unides:  

ODS 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els 

efectes d’aquest. 

 

 

ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes 

terrestres.  
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Treball transversal 

El Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt s’estructura a partir d’eixos, programes i projectes. 

Cada projecte està liderat per un servei municipal determinat (ja sigui el Servei de Joventut o 

un altre servei). Alhora, s’indica el grau de treball transversal existent de cada projecte.  

Per tal de definir els rols i lideratges dels diversos projectes del Pla, s’han establert 5 nivells de 

treball transversal en el Pla Local de Joventut. La participació d’altres serveis en els projectes 

de Joventut pot adoptar diferents formes: aportació de recursos humans, econòmics, 

infraestructurals o altres tipus de suports.  

 

 

 

 

- Nivell 1 – Lideratge únic de Joventut:  Joventut impulsa el projecte sense el suport 

explícit d’un altre servei.  

- Nivell 2 - Lideratge de joventut amb participació d'un altre servei: Per a l’òptima 

execució del projecte es requereix la participació d’un altre servei. Aquesta 

participació pot establir-se com una coordinació o seguiment puntual o com una 

participació més estable.  

- Nivell 3 - Coorganització entre serveis: Per a l’òptima execució del projecte es 

requereix la participació d’un altre servei. El projecte està co-liderat i la 

participació és simètrica entre les dues o més parts.  

- Nivell 4 - Lideratge d'un altre servei amb la participació de Joventut o d’un altre 

servei: Joventut participa de forma parcial en el projecte o bé un altre servei 

municipal participa de forma parcial en un projecte. A les fitxes dels projectes no 

es recullen indicadors vinculats als recursos, agents o canals de comunicació. El 

projecte no s’avalua des de Joventut.  

- Nivell 5 - Lideratge únic d'un altre servei:  Joventut no participa en l’execució del 

projecte. A les fitxes dels projectes no es recullen indicadors vinculats als 

recursos, agents o canals de comunicació. El projecte no s’avalua des de 

joventut.  

     

Lideratge únic 

de Joventut 

Lideratge de 
Joventut amb 
participació 

d’un altre servei 

Coorganització 
entre serveis 

Lideratge d’un altre 
servei amb la 

participació de 
Joventut o d’un 

altre servei 

Lideratge únic 
d’un altre 

servei 
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Estructura del Pla 

 

 

Programa Projecte Lideratge 
Treball 

transversal 

1.1 

Assessorament i 

Acompanyament 

1.1.1 Punts d’informació i Dinamització en els Centres 

d’Educació Secundària (PIDCES) 
Joventut 2 

1.1.2 Programa d’Activitats Educatives (PAE) 
Acció Social i 

Educació 
3 

1.1.3 Millorem l’Ocupació 
Promoció 

Econòmica 
5 

1.1.4 Integra Jove 360º 

Servei d'Empresa i 

Ocupació de la 

Vall del Tenes 

5 

1.1.5 Visites del SEOVT a Instituts 

Servei d'Empresa i 

Ocupació de la 

Vall del Tenes 

5 

1.2 Formació i 

Ocupació 

1.2.1 Programa Formació i Suport a les famílies 
Acció Social i 

Educació 
5 

1.2.2 Joves en Pràctiques (SOC) 
Promoció 

Econòmica 
5 

1.2.3 Programa de Pràctiques empresarials 

Servei d'Empresa i 

Ocupació de la 

Vall del Tenes 

5 

1.2.4 Cursos de Lleure Joventut 3 

1.2.5 Cursos de monitoratge esportiu Esports 5 

1.3 Formació Post 

- Obligatòria 

1.3.1 CFGS Administració de Sistemes Informàtics en 

xarxa (Ciberseguretat) 
Educació 5 

1.3.2 CFGM Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure Educació 5 

1.3.3 Itinerari Formatiu Específic (IFE) Educació 5 

1.3.4 CFGM Sistemes Microinformàtics i xarxes Educació 5 

1.3.5 Escola de Persones Adultes de la Vall del Tenes 

Mancomunitat de 

la Vall del Tenes i 

Educació 

5 

1.3.6 PFI-PTT d’auxiliar de cuina i serveis de restauració 
Acció Social i 

Educació 
5 
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Programa Projecte Lideratge 
Treball 

transversal 

2.1 Implica't 

2.1.1 Voluntariat actes de Nadal Cultura 4 

2.1.2 La Incubadora Joventut 1 

2.1.3 Niu d'Idees Joventut 1 

2.2 Col·laborem 

2.2.1 Nit de Terror Joventut 1 

2.2.2 Casal Estiu Joventut 3 

2.2.3 Servei Comunitari 
Acció Social i 

Educació 
4 

2.2.4 Conveni Grup Esplai de Lliçà Joventut 1 

2.3 Dinamització i 

associacionisme 

2.3.1 Foment i suport del teixit associatiu juvenil Joventut 1 

2.3.2 Suport al teixit associatiu esportiu Esports 5 

2.3.3 Suport del teixit cultural Cultura 5 

2.3.4 Taula entitats juvenils i cultruals Joventut 2 

2.4 Dinamització, 

oci i cultura 

2.4.1 Sortida Jove Joventut 1 

2.4.2 Parc de Nadal Joventut 1 

2.4.3 Activitats Galliner Joventut 1 

2.4.4 Festa Major Cultura 3 

2.4.5 Club de Lectura Jove Cultura 5 

2.4.6 Treballem la poesia visual Cultura 5 

2.5 Dinamització 

de barris 
2.5.1 Punt de Trobada Jove Joventut 1 

2.6 Intervenció 

amb joves, espais 

de socialització 

2.6.1 Casal Jove Joventut 1 
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Programa Projecte Lideratge 
Treball 

transversal 

3.1 Igualtat 
3.1.1 PADI Acció Social 5 

3.1.2 Municipi Feminista Acció Social 5 

3.2 Incluisó social 

3.2.1 Programa per fomentar la igualtat de l‘accés a 

l‘educació (PFIDE) 

Acció Social i 

Educació 
3 

3.2.2 Intervenció socioeducativa amb joves menors d’edat en 

situació de risc socia: Espai Creix 

Acció Social i 

Educació 
5 

3.3 Mobilitat 
3.3.1 Seguiment i millora de les línies de transport urbans i 

interurbans 
Mobilitat 5 
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Programa Projecte Lideratge 
Treball 

transversal 

4.1 PPD 

4.1.1 Tallers i xerrades 
Programa de Prevenció de 

Drogues de la Vall del Tenes 
5 

4.1.2 Estand PPD Oci nocturn 
Programa de Prevenció de 

Drogues de la Vall del Tenes 
5 

4.1.3 Atenció i Seguiment de casos 
Programa de Prevenció de 

Drogues de la Vall del Tenes 
5 

4.2 Salut 

emocional 

4.2.1  Espai de cures: informació, 

acompanyament i derivació en matèria de 

salut mental 

Joventut 5 

4.3 Sexe jove 4.3.1  Parlem de sexe Joventut 3 

4.4 Dinamització 

esports 

4.4.1 Iniciació Multiesportiva Esports 5 

4.4.2 Conveni de col·laboració amb l’Institut Esports 5 

4.4.3 Esdeveniments esportius Esports 5 

4.4.4 Gimnàs municipal Esports 5 

4.4.5 Estiu Esportiu Esports 4 

4.4.6 Servei Monitoratge Joves Esports 5 

4.5 Taula de Salut 

Jove Vall del 

Tenes 

4.5.1 Grup motor de treball 

Joventut, PPD, 

Mancomunitat de la Vall del 

Tenes, ABS.  

3 
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Programa Projecte Lideratge 
Treball 

transversal 

5.1 Equipament 

de Joventut - 

Espai Jove El 

Galliner 

5.1.1 Punt de Trobada Jove Joventut 1 

5.1.2 Tallers i activitats Joventut 1 

5.1.3 Punt d’Informació Juvenil (PIJ) Joventut 1 

5.1.4 Disseny i Execució d’un nou equipament de Joventut Joventut 1 

5.2 Comunicació i 

joves 2.0 

5.2.1 Les Veus dels i les joves Joventut 2 

5.2.2 Agenda Jove Joventut 2 

5.3 Treball 

Transversal 
5.3.1 Taula tècnica de coordinació 

Regidoria de 

Serveis 

Personals i 

serveis 

tècnics 

3 
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Programa Projecte Lideratge 
Treball 

transversal 

6.1 Lliçà Verd 

6.1.1 Tallers de promoció de la salut, medi natural, 

residus i energies renovables 
Medi Ambient i Salut 5 

6.1.2 Neteja riu Tenes Medi Ambient i Salut 5 

6.1.3 Apadrina el bosc de Palaudàries Medi Ambient i Salut 5 

6.1.4 Superaciona't Medi Ambient i Salut 5 

6.1.5 Lets's Clean Up Europe Medi Ambient i Salut 5 
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Projectes del Pla 

Eix 1 – Formació, ocupació i assessorament 

 

 

Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.1 Assessorament i Acompanyament 

Projecte 1.1.1 
PUNTS D’INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ EN ELS CENTRES 

D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PIDCES) 
 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 2 

Objectiu Estratègic 

OE1: Acompanyar de forma integral al jovent al llarg de tot el procés educatiu i el 

procés d’incorporació al món laboral, tenint en compte els diversos perfils i 

necessitats de les persones joves.  

Descripció 

Desenvolupat a les hores del pati dels centres educatius. Espai d’atenció presencial 

que posa a l’abast de les joves recursos informatius d’interès i accions que 

promouen la participació. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 12 a 18 anys 

 

Agents  
Dinamitzadora Juvenil,  Instituts, altres serveis o agents que participen (PPD, Medi 

Obert, etc) 

Mecanismes de Coord. Reunió a principi de curs. Reunions periòdiques durant el curs.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.1 Assessorament i Acompanyament 

Projecte 1.1.2 PROGRAMA D’ACTIVITATS EDUCATIVES (PAE) 

 

Lideratge Acció Social i Educació 

Grau Treball Transv. 3 

Objectiu Estratègic 
OE2: Potenciar l’èxit educatiu, reducció de l’abandonament prematur dels 

estudis. 

Descripció 

Activitats que abasten tots els cicles educatius i una important diversitat de 

temàtiques: ciències, cultura, patrimoni, medi ambient, salut, educació en valors, 

educació vial... amb l’objectiu d’impulsar el municipi com a agent educatiu. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Alumnat de Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius, PFI, IFE i Escola d’Adults 

 

Agents  Totes les regidories de l’Ajuntament. Mancomunitat de la Vall del Tenes.  

Mecanismes de Coord. Trobades de tècnics. Fitxes activitats.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.1 Assessorament i Acompanyament 

Projecte 1.1.3 MILLOREM L’OCUPACIÓ 

 

Lideratge Promoció Econòmica 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 
OE4: Facilitar l’accés al mercat de treball millorant les competències bàsiques per 

la cerca de feina. 

Descripció 

 

Es crea l’any 2014 amb l’objectiu de disposar d’un pla estratègic municipal per 

fomentar la formació, l’ocupació i l’emprenedoria dels i les joves d’entre 16 i 35 

anys residents a Lliçà d’Amunt. S’ofereix assessorament acadèmic i laboral 

personalitzat, suport a la inserció laboral, tallers formatius als instituts i PFI a través 

del PAE, cursos segons subvenció i demanda, plans d’ocupació, programes de 

pràctiques i convenis amb empreses, entre d’altres. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 16 a 35 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.1 Assessorament i Acompanyament 

Projecte 1.1.4 INTEGRA JOVE 360º 

 

Lideratge Servei d'Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic OE3: Oferir informació i orientació de qualitat a les persones joves. 

Descripció 

 

Programa de suport personalitzat en la recerca de feina per a joves. 

Acompanyament sociolaboral i emocional en la integració al món laboral, donant 

eines i recursos per reconduir i assolir els seus objectius laborals i formatius. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 16 a 29 anys 

 

Agents  Mancomunitat de la Vall del Tenes 

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.1 Assessorament i Acompanyament 

Projecte 1.1.5 VISITES DEL SEOVT A INSTITUTS 

 

Lideratge Servei d'Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

OE3: Oferir informació i orientació de qualitat a les persones joves. OE4: Facilitar 

l’accés al mercat de treball millorant les competències bàsiques per la cerca de 

feina. 

Descripció 

 

Es realitzen tallers als instituts a demanda des de l’àrea d’ocupació on s’explica i es 

treballen aspectes relacionats amb la recerca de feina i la millora de l’ocupabilitat 

dels joves. A més, es programen sessions informatives per sensibilitzar als joves de 

què contemplin l'emprenedoria com una sortida professional i informar-los dels 

ajuts de què disposen per a engegar una empresa. També s'ofereix formació de 

conceptes bàsics d'emprenedoria (com analitzar si el projecte és viable) i de 

cooperativisme. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Alumnat d’Instituts i Cicles Formatius 

 

Agents  Mancomunitat de la Vall del Tenes, Instituts.  

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.2 Formació i ocupació 

Projecte 1.2.1 PROGRAMA FORMACIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES 

 

Lideratge Acció Social i Educació 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

OE1: Acompanyar de forma integral al jovent al llarg de tot el procés educatiu i el 

procés d’incorporació al món laboral, tenint en compte els diversos perfils i 

necessitats de les persones joves. 

Descripció 

 

Activitats per enfortir la funció educativa i la participació de les famílies en els 

processos educatius dels fills/es i acompanyar-les en aquest procés. Es concreta en 

tallers, xerrades i espais de debat educatiu. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Jovent i famílies 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.2 Formació i ocupació 

Projecte 1.2.2 JOVES EN PRÀCTIQUES (SOC) 

 

Lideratge Promoció Econòmica 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 
OE4: Facilitar l’accés al mercat de treball millorant les competències bàsiques per 

la cerca de feina. 

Descripció 

 

Des de 2017 es sol·licita aquest programa per joves de 16 a 29 anys, habitualment 

amb la contractació de 3 persones durant 6 mesos, vinculada a la finalització d’una 

formació reglada. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 16 a 29 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.2 Formació i ocupació 

Projecte 1.2.3 PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EMPRESARIALS 

 

Lideratge Servei d'Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 
OE4: Facilitar l’accés al mercat de treball millorant les competències bàsiques per 

la cerca de feina. 

Descripció 

 

Programa que contempla la connexió entre les empreses que busquen personal de 

pràctiques i estudiants que busquen empreses per realitzar les seves pràctiques 

formatives. L’objectiu és facilitar l’accés al món laboral als joves, de la mà 

d’empreses del territori i que, d’altra banda, l’empresa tingui persones amb talent, 

que puguin formar. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Alumnat 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.2 Formació i ocupació 

Projecte 1.2.4 CURSOS DE LLEURE 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 3 

Objectiu Estratègic 

OE2: Potenciar l’èxit educatiu, reducció de l’abandonament prematur dels estudis. 

OE4: Facilitar l’accés al mercat de treball millorant les competències bàsiques per 

la cerca de feina. 

Descripció 

 

Cursos de formació en el lleure de monitors/es i directors/es. Els i les joves de 18 a 

30 anys tenen preferència i preu reduït. Els cursos s’organitzen des de la 

Mancomunitat de la Vall de Tenes.  

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 18 a 30 anys 

 

Agents  
Mancomunitat de la Vall del Tenes, Tècnics i tècniques  referents dels 4 municipis, 

escola de lleure, PIJ.  

Mecanismes de Coord. Reunions i espai en xarxa 

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.2 Formació i ocupació 

Projecte 1.2.5 CURSOS DE MONITORATGE ESPORTIU 

 

Lideratge Esports 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

OE2: Potenciar l’èxit educatiu, reducció de l’abandonament prematur dels estudis. 

OE4: Facilitar l’accés al mercat de treball millorant les competències bàsiques per 

la cerca de feina. 

Descripció Cursos de formació de monitors/es esportius. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 18 a 30 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord. Reunions i espai en xarxa 

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.3 Formació Post - Obligatòria 

Projecte 1.3.1 
CFGS ADMINITRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 

(CIBERSEGURETAT) 
 

Lideratge Educació 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

OE2: Potenciar l’èxit educatiu, reducció de l’abandonament prematur dels estudis. 

OE4: Facilitar l’accés al mercat de treball millorant les competències bàsiques per 

la cerca de feina. 

Descripció 

 

Aquests estudis post obligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir 

els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del 

sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per 

ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions. 

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.  
 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població major de 16 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.3 Formació Post - Obligatòria 

Projecte 1.3.2 CFGM GUIA EN EL MEDI NATURAL I TEMPS DE LLEURE 

 

Lideratge Educació 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

OE2: Potenciar l’èxit educatiu, reducció de l’abandonament prematur dels estudis. 

OE4: Facilitar l’accés al mercat de treball millorant les competències bàsiques per 

la cerca de feina. 

Descripció 

 

Aquest cicle situa a l’estudiant com a Tècnic/a en organitzar itineraris i guiar grups 

per entorns naturals de baixa i mitja muntanya, medi aquàtic i instal·lacions d’oci i 

aventura, progressant a peu, amb cordes, amb bicicletes, amb embarcacions i a 

cavall, així com dinamitzar activitats de temps lliure, adaptant-ho tot als 

participants, respectant el medi ambient i garantint la qualitat i la seguretat. 

Possibilitat d’obtenir el títol en MONITOR DE LLEURE.  

Juntament amb aquesta titulació s’habilita la inscripció al ROPEC.  

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.    

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població major de 16 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.3 Formació Post - Obligatòria 

Projecte 1.3.3 ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC (IFE) 

 

Lideratge Educació 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

OE1: Acompanyar de forma integral al jovent al llarg de tot el procés educatiu i el 

procés d’incorporació al món laboral, tenint en compte els diversos perfils i 

necessitats de les persones joves. OE2: Potenciar l’èxit educatiu, reducció de 

l’abandonament prematur dels estudis. 

Descripció 

 

Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals que 

s'adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una 

discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l'objectiu d'oferir atenció 

educativa, a l'etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les 

capacitats i habilitats pròpies.  

La finalitat d'aquests ensenyaments és que els i les alumnes incrementin 

l'autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la 

transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.  

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 16 a 20 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.3 Formació Post - Obligatòria 

Projecte 1.3.4 CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 

 

Lideratge Educació 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

OE2: Potenciar l’èxit educatiu, reducció de l’abandonament prematur dels estudis. 

OE4: Facilitar l’accés al mercat de treball millorant les competències bàsiques per 

la cerca de feina. 

Descripció 

 

Aquests estudis post obligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes 

fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport 

als usuaris i usuàries. Té una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre 

educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos 

acadèmics. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població major de 16 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.3 Formació Post - Obligatòria 

Projecte 1.3.5 ESCOLA DE PERSONES ADULTES DE LA VALL DEL TENES 

 

Lideratge Educació i Mancomunitat de la Vall del Tenes 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

OE2: Potenciar l’èxit educatiu, reducció de l’abandonament prematur dels estudis. 

OE4: Facilitar l’accés al mercat de treball millorant les competències bàsiques per 

la cerca de feina. 

Descripció 
S’atén a les necessitats educatives de la població a partir d’una atenció 

individualitzada, treballant dues vessants: la part educativa i la part social. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població major de 18 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 1 Formació, ocupació i assessorament 

Programa 1.3 Formació Post - Obligatòria 

Projecte 1.3.6 PFI-PTT D’AUXILIAR DE CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ 

 

Lideratge Acció Social i Educació 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

OE2: Potenciar l’èxit educatiu, reducció de l’abandonament prematur dels estudis. 

OE4: Facilitar l’accés al mercat de treball millorant les competències bàsiques per 

la cerca de feina. 

Descripció 

PFI de la modalitat d’auxiliar de cuina i serveis de restauració amb la finalitat de 

reinserir al món acadèmic i/o laboral, aquella gent jove entre 16 i 21 anys que ha 

abandonat el sistema acadèmic i no treballa. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 16 a 21 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 - Participació, cultura i oci 

 

 

Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.1 Implica't 

Projecte 2.1.1 VOLUNTARIAT ACTES DE NADAL 

 

Lideratge Cultura 

Grau Treball Transv. 4 

Objectiu Estratègic 
OE5: Generar una participació juvenil crítica, implicada, i transformadora. OE7: 

Fomentar el sentiment de pertinença amb el municipi.  

Descripció 

La Regidoria de Cultura organitza moltes de les activitats de Nadal i 

fa una crida als i les joves del municipi a participar-hi com a 

voluntaris en diferents actes: carrosses, patges reials, mercats, 

activitats,  lúdiques, etc. 
 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població major de 16 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.1 Implica't 

Projecte 2.1.1 LA INCUBADORA 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 1 

Objectiu Estratègic OE5: Generar una participació juvenil crítica, implicada, i transformadora. 

Descripció 

 

Projecte evolucionat dels pressupostos participatius. Convocatòria semestral, 

dinàmica i oberta per tal que joves puguin accedir a part del pressupost de 

joventut: fent propostes de joventut a partir de les temàtiques establertes per 

joventut. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 12 a 30 anys 

 

Agents  Dinamitzadores, Joves, Regidor/a 

Mecanismes de Coord. Trobades joves, reunió d’equip, comissions 

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.1 Implica't 

Projecte 2.1.1 NIU D'IDEES 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 1 

Objectiu Estratègic OE5: Generar una participació juvenil crítica, implicada, i transformadora.  

Descripció 

 

Espai de presentació i desenvolupament de propostes a l’Espai jove. Accions 

impulsades pels i les joves o amb acompanyament. Amb una planificació oberta i 

flexible. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 12 a 17 anys 

 

Agents  Dinamitzadores; Joves.  

Mecanismes de Coord. Trobades joves, reunió d’equip, comissions 

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.2 Col·laborem 

Projecte 2.2.1 NIT DE TERROR 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 1 

Objectiu Estratègic 
OE5: Generar una participació juvenil crítica, implicada, i transformadora. OE16: 

Oferir activitats d’oci i lleure al conjunt de la població jove. 

Descripció 

Activitat impulsada per una entitat del municipi i en col·laboració estreta amb la 

Regidoria d’Infància i  Joventut. Es treballa amb un grup de joves voluntaris i amb 

el servei comunitari de l0INS Lliçà i s'ofereix una activitat lúdica als i les joves del 

municipi. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Joves de més 12 

 

Agents  
A.J TriCric, joves voluntaris, servei comunitari, INS Lliçà, policia local, protecció 

civil, brigada, altres empreses externes (llum i maquillatge).  

Mecanismes de Coord. Reunió amb joves, reunió equip joventut 

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.2 Col·laborem 

Projecte 2.2.2 CASAL ESTIU 

 

Lideratge Joventut i Grup Esplai de Lliçà d’Amunt 

Grau Treball Transv. 3 

Objectiu Estratègic 

 

OE16: Oferir activitats d’oci i lleure al conjunt de la població jove. OE10: Promoure 

la igualtat d’oportunitats de les i els joves al marge de les seves condicions de 

classe, origen, identitat de gènere o edat. 

Descripció 

 

Activitat de Lleure  organitzada per la Regidoria d’Infància i Joventut de Lliçà 

d'Amunt i pel Grup Esplai de Lliçà d'Amunt i recollida en conveni amb l'entitat. És 

un servei als infants i les famílies de Lliçà d'Amunt en època d'estiu. Tot i que no és 

una activitat per a joves, sí és una activitat promoguda i executada per una entitat 

de joves del municipi. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Infants i adolescents de 3 a 12 anys 

 

Agents  
Grup Esplai de Lliçà d’Amunt, Regidoria Joventut, Regidoria Esports, Acció Social, 

Educació, Escoles Municipals, RRHH.  

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.2 Col·laborem 

Projecte 2.2.3 SERVEI COMUNITARI 

 

Lideratge Acció Social i Educació 

Grau Treball Transv. 4 

Objectiu Estratègic 
OE5: Generar una participació juvenil crítica, implicada, i transformadora. OE7: 

Fomentar el sentiment de pertinença amb el municipi. 

Descripció 

Es facilita a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO el fet d’experimentar i protagonitzar accions 

de compromís cívic aprenent, així, l’exercici actiu de la ciutadania i posar en joc els 

seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Alumnat de 3r i 4t d’ESO 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.2 Col·laborem 

Projecte 2.2.4 CONVENI GRUP ESPLAI DE LLIÇÀ 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 1 

Objectiu Estratègic OE6: Facilitar les activitats i desenvolupament de les entitats juvenils. 

Descripció 

Conveni de col·laboració amb l’esplai que dota de recursos materials i econòmics 

per tal que el Grup dugui a terme la seva activitat quinzenal i altres activitats. 

Facilita un espai per l’activitat i formació del monitoratge. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 12 a 29 anys 

 

Agents  Grup Esplai Lliçà d’Amunt, Regidoria d’Infància i  Joventut 

Mecanismes de Coord. Reunions trimestrals i seguiment durant el curs.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.3 Dinamització i associacionisme 

Projecte 2.3.1 FOMENT I SUPORT DEL TEIXIT ASSOCIATIU JUVENIL 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 1 

Objectiu Estratègic OE6: Facilitar les activitats i desenvolupament de les entitats juvenils. 

Descripció 

Donar a conèixer les entitats juvenils del municipi, acompanyar-les en els seus 

processos i possibilitar la formació d'altres grups i entitats juvenils amb xerrades, 

formacions i activitats. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Grups i col·lectius de joves de +16 i entitats juvenils 

 

Agents  Entitats i col·lectius joves, dinamitzadores, entitats i/o emprese.  

Mecanismes de Coord. Trobades, xarxes  socials.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.3 Dinamització i associacionisme 

Projecte 2.3.2 SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU ESPORTIU 

 

Lideratge Esports 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

 

OE6: Facilitar les activitats i desenvolupament de les entitats juvenils. OE11: 

Fomentar la pràctica esportiva de forma inclusiva entre el jovent. 

 

Descripció 

Ajudat al teixit associatiu del poble per poder donar servei d’activitat esportiva 

federativa (o no) de qualitat, mitjançant personal propi, equipaments esportius, 

ajuts econòmics, assessorament, etc. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Entitats esportives. Població de 12 a 29 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.3 Dinamització i associacionisme 

Projecte 2.3.3 SUPORT DEL TEIXIT CULTURAL 

 

Lideratge Cultura 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

 

OE6: Facilitar les activitats i desenvolupament de les entitats juvenils. OE7: 

Fomentar el sentiment de pertinença amb el municipi. OE8: Potenciar la creació 

cultural i artística entre els i les joves.  

Descripció 
Ajudar al teixit associatiu del municipi en les seves activitats culturals. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Entitats culturals.  

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.3 Dinamització i associacionisme 

Projecte 2.3.4 TAULA ENTITATS JUVENILS I CULTURALS 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 2 

Objectiu Estratègic 

 

OE6: Facilitar les activitats i desenvolupament de les entitats juvenils. OE7: 

Fomentar el sentiment de pertinença amb el municipi. OE8: Potenciar la creació 

cultural i artística entre els i les joves.  

Descripció 

La taula es crea amb la intenció de poder establir xarxes de col·laboració per 

diferents esdeveniments així com per compartir altres qüestions que puguin ser 

necessàries i que possibilitin nous espais.  

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Entitats juvenils i culturals, ciutadania.  

 

Agents  Entitats juvenils, entitats culturals, dinamitzadores, tècnica de Joventut.  

Mecanismes de Coord. Trobades trimestrals.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.4 Dinamització, oci i cultura 

Projecte 2.4.1 SORTIDA JOVE 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 1 

Objectiu Estratègic 

 

OE16: Oferir activitats d’oci i lleure al conjunt de la població jove. OE7: Fomentar 

el sentiment de pertinença amb el municipi.  

Descripció 

Sortides a petició dels i les joves de l’espai jove. Oportunitat d’oci i lleure a preus 

assequibles prioritzant joves de menys edat (menys mobilitat). També s’organitzen 

activitats per adults ocasionalment. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 14 a 17 anys 

 

Agents  Dinamitzadores,  joves, empreses externes de serveis, medi obert.  

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.4 Dinamització, oci i cultura 

Projecte 2.4.2 PARC DE NADAL 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 1 

Objectiu Estratègic 
 

OE16: Oferir activitats d’oci i lleure al conjunt de la població jove. 

Descripció 

Activitats lúdiques i d'oci per a infants i adolescents en període de vacances de 

nadal. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària 3 a 12 anys 

 

Agents  
Regidoria d’Infància i  Joventut, Regidoria d’Esports, Regidoria de Cultura, empresa 

de serveis.  

Mecanismes de Coord. Reunió de preparació i d’avaluació un cop finalitzat.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.4 Dinamització, oci i cultura 

Projecte 2.4.3 ACTIVITATS GALLINER 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 1 

Objectiu Estratègic 

 

OE7: Fomentar el sentiment de pertinença amb el municipi. OE16: Oferir activitats 

d’oci i lleure al conjunt de la població jove. OE9: Crear un vincle amb i entre la 

població jove per facilitar la socialització així com la intervenció en la població jove.  

 

Descripció 

Oferta d'activitats que s'organitzen  a l'Espai Jove El Galliner que engloben tallers 

de manualitats, artístics, gastronòmics, lúdics, etc. Es diferencia de l'espai de 

trobada i de relació i poden ser propostes dels mateixos joves. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Adolescent i joves de 12 a 29 

 

Agents  Dinamitzadores, joves, talleristes.  

Mecanismes de Coord. Trobades amb els joves i amb els talleristes.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.4 Dinamització, oci i cultura 

Projecte 2.4.4 FESTA MAJOR 

 

Lideratge 
Cultura, La Juguesca, Regidories de Serveis Personals, Protecció Civil, Brigada, 

Policia Local, Mobilitat, Entitats Municipals 

Grau Treball Transv. 3 

Objectiu Estratègic 
OE7: Fomentar el sentiment de pertinença amb el municipi. OE16: Oferir activitats 

d’oci i lleure al conjunt de la població jove. 

Descripció 

Programació de diverses activitats dirigides a tota la població, inclosos el jovent 

(sobretot, a l’espai de l’Embarracat, on es porten a terme els concerts). També 

participa molt jovent a La Juguesca que, malgrat que no s’organitza directament 

des de l’Ajuntament, el finançament és municipal. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Tota la població 

 

Agents  
Regidoria de Cultura, Regidoria d’Esports, Regidoria d’Infància i  Joventut, 

Regidoria Mobilitat, Protecció Civil, Policia Local, Brigada, entitats,  La Juguesca.  

Mecanismes de Coord. Trobades d’entitats, de tècnics.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.4 Dinamització, oci i cultura 

Projecte 2.4.5 CLUB DE LECTURA JOVE 

 

Lideratge Cultura 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 
 

OE8: Potenciar la creació cultural i artística entre els i les joves. 

Descripció 
Es fomenta la lectura d'una manera lúdica i compartida. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Joves 12 a 16 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.4 Dinamització, oci i cultura 

Projecte 2.4.6 TREBALLEM LA POESIA VISUAL 

 

Lideratge Cultura 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic OE8: Potenciar la creació cultural i artística entre els i les joves. 

Descripció 

 

Sessió dinàmica, amb una part explicativa i de divulgació i una part pràctica i 

d’experimentació. Els objectius són donar a conèixer la Poesia visual com a forma 

d’expressió artística i experimentar amb la creació poètica mitjançant recursos 

visuals. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Alumnat de 3r i 4t d’ESO 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.5 Dinamització de barris 

Projecte 2.5.1 PUNT DE TROBADA JOVE 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 1 

Objectiu Estratègic 

 

OE9: Crear un vincle amb i entre la població jove per facilitar la socialització així 

com la intervenció en la població jove. OE10: Promoure la igualtat d’oportunitats 

de les i els joves al marge de les seves condicions de classe, origen, identitat de 

gènere o edat. 

Descripció 

 

El projecte busca facilitar espais o equipaments de trobada més propers per als i 

les joves. Fomentar l’oferta d’activitats als barris a través de les necessitats i la seva 

participació. Suposen activitats gratuïtes fomentant la participació i integració. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 12 a 29 anys 

 

Agents  
Joves, dinamitzadores, educadores medi obert, Regidoria Acció Social, Regidoria 

Joventut, Regidoria Participació Ciutadana.  

Mecanismes de Coord. Reunions amb dinamitzadores, educadores  medi obert, joves.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 2 Projectes de vida i emancipacions 

Programa 2.6 Intervenció amb joves, espais de socialització 

Projecte 2.6.1 CASAL JOVE 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 1 

Objectiu Estratègic 

 

OE16: Oferir activitats d’oci i lleure al conjunt de la població jove. OE10: Promoure 

la igualtat d’oportunitats de les i els joves al marge de les seves condicions de 

classe, origen, identitat de gènere o edat. 

Descripció 

 

Espai de lleure durant juny i juliol, on es treballen altres valors i s’acompanya al 

jovent en les necessitats i demandes detectades, també és un espai de convivència 

i creixement individual i grupal. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 14 a 17 anys 

 

Agents  
Dinamitzadora/directora, educadores socials, PPD, instituts, monitors/es, RRHH, 

Regidoria d’Esports.  

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 3 - Igualtat i equitat 

 

 

 

Eix 3 Igualtat i equitat 

Programa 3.1 Igualtat 

Projecte 3.1.1 PADI 

 

Lideratge Acció Social 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

OE11: Sensibilitzar la ciutadania en matèria de feminisme, abordar de forma 

integral les violències masclistes i pal·liar les desigualtats i discriminacions de 

gènere. 

Descripció 
Punt d'assessorament  a dones sobre igualtat d'oportunitats. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Dones + 18 anys.  

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 3 Igualtat i equitat 

Programa 3.1 Igualtat 

Projecte 3.1.2 MUNICIPI FEMINISTA 

 

Lideratge Acció Social i Educació 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

OE11: Sensibilitzar la ciutadania en matèria de feminisme, abordar de forma 

integral les violències masclistes i pal·liar les desigualtats i discriminacions de 

gènere. 

Descripció 

Campanya per designar municipis feministes i acordar una línia d'acció per acabar 

amb les desigualtats de gènere i per viure en un entorn lliure de masclismes. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Tota la ciutadania 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 

  



Pla Local de Joventut  - Lliçà d’Amunt 2022-2025 

 

  98 

 

Eix 3 Igualtat i equitat 

Programa 3.2 Inclusió social 

Projecte 3.2.1 
PROGRAMA PER FOMENTAR LA IGUALTAT DE L‘ACCÉS A 

L‘EDUCACIÓ (PFIDE) 
 

Lideratge Acció Social i Educació 

Grau Treball Transv.  

Objectiu Estratègic 
OE10: Promoure la igualtat d’oportunitats de les i els joves al marge de les seves 

condicions de classe, origen, identitat de gènere o edat. 

Descripció 

Sistema d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text, fungibles i el material didàctic 

vinculat, i llicències, per tal de fomentar la igualtat d’oportunitats dels infants a 

l’accés a l’educació. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Alumnat de Primària i Secundària 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 3 Igualtat i equitat 

Programa 3.2 Inclusió social 

Projecte 3.2.2 
INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB JOVES MENORS D’EDAT EN 

SITUACIÓ DE RISC SOCIAL: ESPAI CREIX 
 

Lideratge Acció Social i Educació 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

 

OE1: Acompanyar de forma integral al jovent al llarg de tot el procés educatiu i el 

procés d’incorporació al món laboral, tenint en compte els diversos perfils i 

necessitats de les persones joves.  

Descripció 

Sistema d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text, fungibles i el material didàctic 

vinculat, i llicències, per tal de fomentar la igualtat d’oportunitats dels infants a 

l’accés a l’educació. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Alumnat de Primària i Secundària 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 3 Igualtat i equitat 

Programa 3.3 Mobilitat 

Projecte 3.3.1 
Seguiment i millora de les línies de transport 

urbans e interurbans. 
 

Lideratge Mobilitat 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 
 

OE12: Vetllar per la cohesió territorial i la mobilitat sostenible.  

Descripció 

Seguiment e Inclusió de les noves necessitats detectades en matèria de transport i 

connexió entre barris i ciutats. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Tota la ciutadania 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 4 - Salut 

 

 

Eix 4 Salut 

Programa 4.1 PPD 

PROJECTE 4.1.1 TALLERS I XERRADES 

 

Lideratge Programa de Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic OE14: Reduir el consum de risc i prevenir addiccions.  

Descripció 
Tallers de drogues i promoció de la salut a tots els centres educatius de Lliçà i de la 

Vall del Tenes. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Alumnat de 6è primària fins a Batxillerat/GM/GS 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 4 Salut 

Programa 4.1 PPD 

PROJECTE 4.1.2 ESTAND PPD OCI NOCTURN 

 

Lideratge Programa de Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic OE14: Reduir el consum de risc i prevenir addiccions. 

Descripció 
Parada informativa sobre drogues i promoció de la salut durant les principals nits 

de Festa Major, a l’espai on més assistència jove hi pot haver. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Adolescents i jovent 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 4 Salut 

Programa 4.1 PPD 

PROJECTE 4.1.3 ATENCIÓ I SEGUIMENT DE CASOS 

 

Lideratge Programa de Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic OE14: Reduir el consum de risc i prevenir addiccions. 

Descripció 
Des de diferents recursos es deriva al PPD adolescents i joves amb consums o 

conductes vinculades al consum. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Adolescents i jovent 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 4 Salut 

Programa 4.2 Salut Emocional 

PROJECTE 4.2.1 
ESPAI DE CURES: INFORMACIÓ, ACOMPANYAMENT I DERIVACIÓ 

EN MATÈRIA DE SALUT MENTAL 

 

Lideratge Joventut i Taula de Salut 

Grau Treball Transv. 3 

Objectiu Estratègic 
OE15: Promoció dels hàbits saludables i pal·liar les problemàtiques de salut 

mental. 

Descripció 

Espai on poder xerrar i informar-se sobre temes de salut emocional i salut mental, 

principalment a l'Espai Jove El Galliner ii també a altres punts de trobada joves, així 

com al PIJ i al PIDCES.  Es  treballarà de forma transversal amb altres figures 

professionals que tinguin joves als seus serveis i  que puguin acompanyar-los i/o 

derivar segons necessitats detectades. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària 12 a 29  

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 4 Salut 

Programa 4.3 Sexe jove 

PROJECTE 4.3.1 PARLEM DE SEXE 

 

Lideratge Joventut i Taula de Salut 

Grau Treball Transv. 3 

Objectiu Estratègic 
OE15: Promoció dels hàbits saludables i pal·liar les problemàtiques de salut 

mental. 

Descripció 

Espai on poder xerrar i informar-se sobre temes de salut afectiva i sexual, 

principalment a l'Espai Jove El Galliner ii també a altres punts de trobada joves, així 

com al PIJ i al PIDCES. Es  treballarà de forma transversal amb altres figures 

professionals que tinguin joves als seus serveis i  que puguin acompanyar-los i/o 

derivar segons necessitats detectades. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària 12 a 29 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 4 Salut 

Programa 4.4 Dinamització esports 

PROJECTE 4.4.1 INICIACIÓ MULTIESPORTIVA 

 

Lideratge Esports 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 
 

OE13: Fomentar la pràctica esportiva de forma inclusiva entre el jovent.  

Descripció 
Activitats multiesportives d’iniciació a l’esport. Servei gratuït a la pista 

poliesportiva de Palaudalba (Palaudaries) durant el curs escolar. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 4 a 14 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 4 Salut 

Programa 4.4 Dinamització esports 

PROJECTE 4.4.2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT 

 

Lideratge Esports 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

 

OE13: Fomentar la pràctica esportiva de forma inclusiva entre el jovent. OE6: 

Facilitar les activitats i desenvolupament de les entitats juvenils. 

Descripció 
Conveni d’ús del pavelló de l’Institut per donar suport a les entitats municipal i tenir 

més espai d’ús esportiu. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població major de 4 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 4 Salut 

Programa 4.4 Dinamització esports 

PROJECTE 4.4.3 ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 

 

Lideratge Esports 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic OE13: Fomentar la pràctica esportiva de forma inclusiva entre el jovent. 

Descripció 
Esdeveniments esportius puntuals com caminades o bicicletades pròpies de 

l’Ajuntament i també aquelles que coorganitza aquest amb altres entitats 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Conjunt de la població 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 4 Salut 

Programa 4.4 Dinamització esports 

PROJECTE 4.4.4 GIMNÀS MUNICIPAL 

 

Lideratge Esports 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic OE13: Fomentar la pràctica esportiva de forma inclusiva entre el jovent. 

Descripció Servei de sala de musculació, activitats dirigides i sauna. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població major de 16 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 4 Salut 

Programa 4.4 Dinamització esports 

PROJECTE 4.4.5 ESTIU ESPORTIU 

 

Lideratge Esports 

Grau Treball Transv. 4 

Objectiu Estratègic 

 

OE13: Fomentar la pràctica esportiva de forma inclusiva entre el jovent. OE10: 

Promoure la igualtat d’oportunitats de les i els joves al marge de les seves 

condicions de classe, origen, identitat de gènere o edat. 

Descripció 

 

Servei de casal esportiu durant l’estiu (juliol) a un preu molt econòmic per 

socialitzar aquesta activitat. S’ofereixen activitats esportives als diferents 

equipaments esportius del municipi com el pavelló, camp de futbol, piscina 

municipal, etc. És una oportunitat per provar altres esports que els nens/es no 

estan acostumats i relacionar-se amb joves d’altres instituts del poble. 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 3 a 17 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 4 Salut 

Programa 4.4 Dinamització esports 

PROJECTE 4.4.6 SERVEI MONITORATGE JOVES 

 

Lideratge Esports 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic OE13: Fomentar la pràctica esportiva de forma inclusiva entre el jovent.  

Descripció 

Servei de monitoratge específic per a joves per al foment d’una pràctica esportiva 

saludable  i que es puguin prevenir conductes de risc  associades a trastorns 

diversos (alimentaris i/o altres).  

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població major de 16 anys 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 4 Salut 

Programa 4.5 TAULA DE SALUT JOVE VALL DEL TENES 

PROJECTE 4.5.1 GRUP MOTOR DE TREBALL 

 

Lideratge Joventut, PPD, Mancomunitat de la Vall del Tenes, ABS.  

Grau Treball Transv. 3 

Objectiu Estratègic 
OE15: Promoció dels hàbits saludables i pal·liar les problemàtiques de salut 

mental. 

Descripció 

Espai de treball transversal per poder ordenar els diferents serveis i accions de la 

mancomunitat i de la comarca en matèria de salut, així com per recollir dades i fer 

una diagnosi de la realitat en aquest àmbit amb la intenció de visualitzar les 

mancances més importants i donar cobertura amb accions i projectes amb la 

participació de diferents professionals i de forma interdisciplinar.  

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària 12 a 29  

 

Agents  Professionals de Joventut, professionals de salut, professionals de l’Educació.  

Mecanismes de Coord. Reunions periòdiques de treball.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 5 - Servei de Joventut 

 

 

 

Eix 5 Servei de joventut 

Programa 5.1 Equipament de Joventut - Espai Jove El Galliner 

PROJECTE 5.1.1 PUNT DE TROBADA JOVE 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 1 

Objectiu Estratègic 

 

OE9: Crear un vincle amb i entre la població jove per facilitar la socialització així 

com la intervenció en la població jove. OE19: Augmentar la referencialitat de 

l’Espai de Joves El Galliner. 

Descripció 
Espai de relació on els joves poden trobar-se i  gaudir d’un temps de lleure i d’oci 

de forma lliure. Hi ha sofà, altaveus de música, jocs de taula i altres elements.  

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Adolescents i joves 12 a 29 

 

Agents  Dinamitzadores, joves, medi obert. 

Mecanismes de Coord. Reunions equip Joventut, trobada amb joves.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 5 Servei de joventut 

Programa 5.1 Equipament de Joventut - Espai Jove El Galliner 

Projecte 5.1.2 TALLERS I ACTIVITATS 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 1 

Objectiu Estratègic 

 

OE5: Generar una participació juvenil crítica, implicada, i transformadora. OE19: 

Augmentar la referencialitat de l’Espai de Joves El Galliner. 

Descripció 

Oferta d'activitats que s'organitzen  a l'Espai Jove El Galliner que engloben tallers 

de manualitats, artístics, gastronòmics, lúdics, etc. Es diferencia de l'espai de 

trobada i de relació i poden ser propostes dels mateixos joves.   

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària 12 a 20 anys 

 

Agents  Dinamitzadores, joves, medi obert.   

Mecanismes de Coord. Reunions equip Joventut, trobada amb joves.    

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 5 Servei de joventut 

Programa 5.1 Equipament de Joventut - Espai Jove El Galliner 

PROJECTE 5.1.3 PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 1 

Objectiu Estratègic 

 

OE3: Oferir informació i orientació de qualitat a les persones joves. OE19: 

Augmentar la referencialitat de l’Espai de Joves El Galliner. 

Descripció 

Espai de consulta i acompanyament en diversos temes que puguin ser d’interès 

dels i les joves. Aquest espai està ubicat dintre de l’equipament i és atès pel mateix 

personal.  

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 12 a 29 anys 

 

Agents  Dinamitzadores /informadores juvenils,  oficines joves, Consell Comarcal.  

Mecanismes de Coord. 
Reunions comarcals, amb altres professionals, amb oficina jove i amb altres serveis 

depenent de les consultes.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 5 Servei de joventut 

Programa 5.1 Equipament de Joventut - Espai Jove El Galliner 

PROJECTE 5.1.4 DISSENY I EXECUCIÓ D’UN NOU EQUIPAMENT DE JOVENTUT 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 1 

Objectiu Estratègic 

 

OE3: Oferir informació i orientació de qualitat a les persones joves. OE19: 

Augmentar la referencialitat de l’Espai de Joves El Galliner. 

Descripció 
Disseny i execució d’un nou equipament de Joventut que s’ubicaria  l’espai de “Ca 

La  Miquela”.  

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 12 a 29 anys 

 

Agents  
Arquitecte Municipal, Tècnica de Joventut, Dinamitzadores Juvenils, Joves del 

municipi.  

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 5 Servei de joventut 

Programa 5.2 Comunicació i joves 2.0 

PROJECTE 5.2.1 LES VEUS DELS I LES JOVES 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 2 

Objectiu Estratègic 

 

OE17 : Garantir la comunicació efectiva entre la població jove i la seva participació 

activa. 

Descripció 

 

Espai d’entrevistes a joves del municipi on poden parlar, compartir experiències i 

inquietuds sobre qualsevol temàtica de manera àgil i senzilla. Es busca entrevistar 

a joves del municipi que destaquin per algun motiu, més endavant es buscaran 

joves que vulguin portar a terme les entrevistes i elabora continguts i fer-se càrrec 

de l’espai. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Població de 16 a 29 anys 

 

Agents  Regidoria de Comunicació,  dinamitzadora, joves.  

Mecanismes de Coord. Trobades amb els diferents joves participants i amb comunicació.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 5 Servei de joventut 

Programa 5.2 Comunicació i joves 2.0 

PROJECTE 5.2.2 AGENDA JOVE 

 

Lideratge Joventut 

Grau Treball Transv. 2 

Objectiu Estratègic 

OE17 : Garantir la comunicació efectiva entre la població jove i la seva participació 

activa. OE18: Millorar la coordinació i col·laboració entre àrees per tal de generar 

una oferta adequada de serveis dirigits a joves. 

Descripció 

Publicacions  al butlletí municipal d'informació sobre activitats  diverses que 

s'ofereixen des de Joventut  i que engloben els diferents espais de trobada i altres 

serveis. 

 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària 12 a 29 anys 

 

Agents  Dinamitzadora, Regidoria de Comunicació.  

Mecanismes de Coord. Reunió equip de Joventut, reunió amb Comunicació.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 5 Servei de joventut 

Programa 5.3 Treball transversal 

PROJECTE 5.3.3 TAULA TÈCNICA DE COORDINACIÓ  

 

Lideratge Regidories de Serveis Personals i serveis tècnics.  

Grau Treball Transv. 3 

Objectiu Estratègic 

 

OE6: Facilitar les activitats i desenvolupament de les entitats juvenils. OE7: 

Fomentar el sentiment de pertinença amb el municipi. OE8: Potenciar la creació 

cultural i artística entre els i les joves.  

Descripció 
La taula tècnica ha de servir com espai de coordinació i col·laboració i com a mitjà 

de treball tranversal entre totes les regidories de l’Ajuntament 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Ciutadania 

 

Agents  Regidories de Serveis Personals i serveis tècnics. 

Mecanismes de Coord. Trobades trimestrals.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 6 – Justícia Climàtica 

 

 

 

Eix 6 Justícia Climàtica 

Programa 6.1 Lliçà Verd 

PROJECTE 6.1.1 
TALLERS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT, MEDI NATURAL, RESIDUS 

I ENERGIES RENOVABLES. 

 

Lideratge Medi Ambient i Salut 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

 

OE15: Promoció dels hàbits saludables i pal·liar les problemàtiques de salut 

mental. OE20: Avançar cap a la sostenibilitat dels equipaments públics i 

sensibilitzar la població envers la protecció del medi ambient.  

Descripció Tallers de promoció de la salut, medi natural, residus i energies renovables. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Alumnat d’instituts 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 6 Justícia Climàtica 

Programa 6.1 Lliçà Verd 

PROJECTE 6.1.2 NETEJA RIU TENES 

 

Lideratge Medi Ambient i Salut 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

 

OE20: Avançar cap a la sostenibilitat dels equipaments públics i sensibilitzar la 

població envers la protecció del medi ambient. OE7: Fomentar el sentiment de 

pertinença amb el municipi.  

Descripció 

Es tracta d’un servei comunitari orientat a conèixer la importància de l’ecosistema 

fluvial i a retirar la brossa que apareix en aquest medi, per abocaments incívics i per 

crescudes del riu que arrosseguen material. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Alumnat d’instituts 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 6 Servei de joventut 

Programa 6.1 Lliçà Verd 

PROJECTE 6.1.3 APADRINA EL BOSC DE PALAUDÀRIES 

 

Lideratge Medi Ambient i Salut 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 
OE20: Avançar cap a la sostenibilitat dels equipaments públics i sensibilitzar la 

població envers la protecció del medi ambient. 

Descripció 

Es tracta d’un servei comunitari orientat a conèixer la importància de l’ecosistema 

de l'espai de bosc de Paludàries i de retirar la brossa que apareix en aquest medi, 

per abocaments incívics 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Instituts 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 6 Justícia Climàtica 

Programa 6.1 Lliçà Verd 

PROJECTE 6.1.4 SUPERACCIONA'T 

 

Lideratge Media Ambient i Comunicació 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 
OE20: Avançar cap a la sostenibilitat dels equipaments públics i sensibilitzar la 

població envers la protecció del medi ambient. 

Descripció 

Campanya de sensibilització sobre el reciclatge de residus. 

 

 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Tota la ciutadania 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Eix 6 Justícia Climàtica 

Programa 6.1 Lliçà Verd 

PROJECTE 6.1.5 LETS'S CLEAN UP EUROPE 

 

Lideratge Media Ambient i Salut 

Grau Treball Transv. 5 

Objectiu Estratègic 

OE15: Promoció dels hàbits saludables i pal·liar les problemàtiques de salut 

mental. OE20: Avançar cap a la sostenibilitat dels equipaments públics i 

sensibilitzar la població envers la protecció del medi ambient. 

Descripció 
Acció de sensibilització mediambiental per promoure ala recollida comunitària  de  

residus llençats a espais com boscos, riu, etc. 

 

Calendari d’execució 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 

2023 2024 2025 2026 

 

Població beneficiària Tota la ciutadania 

 

Agents   

Mecanismes de Coord.  

 

Retornar Eixos estratègics del Pla 
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Sistematització 

La sistematització del Pla Local de Joventut és l’apartat on s’obté una visió global del Pla a 

partir dels seus indicadors clau, com poden ser: l’edat de les persones beneficiàries, el 

lideratge de projectes, el nivell de treball transversal o els objectius estratègics.  

El gràfic que es mostra a continuació indica la mitjana de l’edat mínima i màxima de les 

persones beneficiàries dels diferents projectes agrupats per Programa. Aquestes edats 

mostren el principal col·lectiu objectiu, tot i que aquest pot variar atès que alguns projectes 

tenen múltiples aproximacions. Alhora s’ha establert com a mínim i màxim els 12 i 29 anys. 

Cal tenir en compte, per tant, que alguns projectes estan adreçats al conjunt de la població o 

també a la infància, adolescència, famílies, entitats o professorat.  

Gràfic  13: Programes segons l’edat mitjana de les persones beneficiàries dels projectes corresponents 

 

Font: Elaboració pròpia 

La següent taula mostra els principals objectius estratègics del PLJ vinculats als programes. 

Aquests tenen una correspondència amb els programes vinculats, és a dir, la majoria 

d’objectius estratègics es circumscriuen en un mateix Eix, tot i que n’hi ha alguns de 

transversals.    
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Taula 6: Objectius Estratègics segons Programes i Eixos 

Eixos Programes 
Objectius 

Estratègics 

1. Formació, ocupació i 
assessorament 

1.1 Assessorament i Acompanyament 1-3-4-5 

1.2 Formació i ocupació 1-3-4-5 

1.3 Formació Post - Obligatòria  1-3-5 

2. Participació, cultura i 
oci 

2.1 Implica't 6-8 

2.2 Col·laborem 2-6-7-8-10 

2.3 Dinamització i associacionisme 5-6-7-8-9 

2.4 Dinamització, oci i cultura 8-9-10-12 

2.5 Dinamització de barris 2-12 

2.6 Intervenció amb joves, espais de socialització 10-2 

3. Igualtat i equitat 

3.1 Igualtat 13 

3.2 Inclusió social 1-2 

3.3 Mobilitat 14 

4. Salut 

4.1 PPD 15 

4.2 Salut emocional 16 

4.3 Sexe jove 16 

4.4 Dinamització esports 1-11-17 

4.5 Taula de Salut Vall del Tenes 15 

5. Servei de joventut 

5.1 Equipament de Joventut - Espai Jove El Galliner 3-4-12-19 

5.2 Comunicació i joves 2.0 17 

5.1 Treball Transversal  6-7-8 

6. Justícia Climàtica 6.1 Lliçà Verd 8-18-19 
Font: Elaboració pròpia 

Els Objectius Estratègics llistats són els següents:  

• OE1: Acompanyar de forma integral al jovent al llarg de tot el procés educatiu i el 

procés d’incorporació al món laboral, tenint en compte els diversos perfils i 

necessitats de les persones joves.  

• OE2: Potenciar l’èxit educatiu, reducció de l’abandonament prematur dels estudis. 

• OE3: Oferir informació i orientació de qualitat a les persones joves. 

• OE4: Facilitar l’accés al mercat de treball millorant les competències bàsiques per la 

cerca de feina. 

• OE5: Generar una participació juvenil crítica, implicada, i transformadora.  

• OE6: Facilitar les activitats i desenvolupament de les entitats juvenils. 

• OE7: Fomentar el sentiment de pertinença amb el municipi.  

• OE8: Potenciar la creació cultural i artística entre els i les joves. 

• OE9: Crear un vincle amb i entre la població jove per facilitar la socialització així com 

la intervenció en la població jove.  
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• OE10: Promoure la igualtat d’oportunitats de les i els joves al marge de les seves 

condicions de classe, origen, identitat de gènere o edat. 

• OE11: Sensibilitzar la ciutadania en matèria de feminisme, abordar de forma integral 

les violències masclistes i pal·liar les desigualtats i discriminacions de gènere. 

• OE12: Vetllar per la cohesió territorial i la mobilitat sostenible.  

• OE13: Fomentar la pràctica esportiva de forma inclusiva entre el jovent.  

• OE14: Reduir el consum de risc i prevenir addiccions.  

• OE15: Promoció dels hàbits saludables i pal·liar les problemàtiques de salut mental. 

• OE16: Oferir activitats d’oci i lleure al conjunt de la població jove. 

• OE17: Garantir la comunicació efectiva entre la població jove i la seva participació 

activa. 

• OE18: Millorar la coordinació i col·laboració entre àrees per tal de generar una oferta 

adequada de serveis dirigits a joves. 

• OE19: Augmentar la referencialitat de l’Espai de Joves El Galliner.  

• OE20: Avançar cap a la sostenibilitat dels equipaments públics i sensibilitzar la 

població envers la protecció del medi ambient.  

 

El Disseny del PLJ estableix 5 nivells de treball transversal per als diferents projectes. Els 

nivells oscil·len entre l’1, on el lideratge és únic de joventut, passant pel 3, on existeix una 

coorganització entre serveis, fins al 5, nivell en què un altre servei lidera el projecte.  

La següent taula mostra el nombre de projectes de cada programa classificats segons el grau 

de treball transversal. D’aquesta manera, es pot veure que els projectes de l’Eix 1 – Formació, 

ocupació i assessorament es caracteritzen per tenir un lideratge força elevat de serveis 

externs a Joventut i, en gran part, sense la participació o co-organització de Joventut. Els Eixos 

3 – Igualtat i equitat, 4 – Salut i 6 – Justícia Climàtica també tenen graus de treball transversals 

similars, és a dir, amb poc lideratge de Joventut. En canvi, pel que fa als programes de l’Eix 2 

– Participació, cultura i oci i de l’Eix 5 – Servei de Joventut, aquests estan liderats 

principalment per Joventut.  



Pla Local de Joventut  - Lliçà d’Amunt 2022-2025 

 

  128 

 

Taula 7: Nombre de projectes segons el Grau de Treball Transversal 

 

Font: Elaboració pròpia 
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El següent gràfic mostra els diferents programes segons els seus principals lideratges, és a dir, 

els programes segons l’agent principal. Malgrat que el Servei de Joventut sigui un dels 

principals impulsors de les polítiques d’aquest àmbit, liderant 24 projectes, destaquen el rol 

d’Educació, Acció Social, Esports i la Manconumnitat de la Vall del Tenes: tots quatre serveis 

lideren 10, 9, 8 i 8 projectes del PLJ respectivament,  principalment dins l’Eix 1 – Formació, 

ocupació i assessorament, però també a l’Eix 3 – Igualtat i Equitat i un projecte a l’Eix 2 - 

Participació, cultura i oci. En darrer lloc, hi trobem la Policia Local, Protecció Civil, la Brigada 

Municipal, Serveis Personals i Comunicació.   

Malgrat aquesta preponderància del lideratge de Joventut i, en segon lloc, d’Educació, Acció 

Social, Esports i la Mancomunitat de la Vall del Tenes existeixen 8 projectes que tenen un 

lideratge enterament compartit entre Joventut i un altre servei. Així doncs, serveis i agents 

com el Teixit associatiu, els Serveis Personals, la Policia Local, Protecció Civil, la Brigada 

Municipal, Mobilitat i Salut, tenen rols de coordinació en nombrosos projectes co-liderats per 

Joventut. 

Gràfic  14: Nombre de programes liderats per agent 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Avaluació 

A continuació s’indiquen els principis i indicadors d’avaluació per al Pla Local de Joventut de 

Lliçà d’Amunt. 

L’avaluació de les polítiques públiques és imprescindible per la millora contínua de les 

administracions públiques. Alhora, suposa l’única forma de generar coneixement sobre 

l’efecte d’aquestes polítiques sobre la realitat i necessitats socials per les quals van ser 

dissenyades.  

Segons Ivàlua1 existeixen diferents tipus d’avaluacions: de necessitats, de disseny de la 

implementació, d’impacte o eficiència:  

• Avaluació de necessitats: identifica si la magnitud de la necessitat o problema social 

justifica  l’existència de la política pública.  

• Avaluació del disseny: identifica si la teoria del canvi està correctament definida, és a 

dir:  

o S’identifiquen els problemes a abordar (Desorientació i desconeixement jove 
sobre aspectes clau com l’ocupació, formació, salut, oci, etc.) 

o S’estableixen els recursos necessaris per abordar intervenir sobre la 
problemàtica. (Informador/a juvenil, oficina d’atenció, recursos digitals o 
físics sobre diversos temes d’interès) . 

o Es defineixen les activitats que intervindran sobre la problemàtica mitjançant 

els recursos disponibles. (Horari d’atenció al públic jove a través del Punt 
d’Informació i Atenció Juvenil) 

o Es concreten els productes resultats de les activitats (Nombre de joves atesos, 
derivacions fetes, etc.) 

o S’identifiquen els impactes esperats sobre la població o la problemàtica (el 
nombre de joves desorientats o sense coneixement sobre diferents aspectes 
clau es redueix, existeix un major coneixement sobre aspectes formatius, 
laborals, de salut, oci, etc.). 

• Avaluació de la implementació: identifica si la posada en pràctica de la política 
s’ajusta als factors imprevistos, especificitats contextuals o què fa la política en 
referència al disseny.  

• Avaluació d’impacte: identifica si la intervenció realment està causant els efectes 

esperats sobre la població o problemàtica.  

• Avaluació d’eficiència: identifica l’eficiència de la intervenció, posant en relació costos 

i impactes.  

Atès que de certa manera la diagnosi i disseny del PLJ correspon amb l’avaluació de 

necessitats i l’avaluació de disseny, i per avaluar l’impacte i eficiència és necessari comptar 

amb polítiques consolidades; l’avaluació de la implementació és l’única factible d’abordar en 

el moment de redacció del Pla.   

D’aquesta manera per a l’avaluació del PLJ es proposen una sèrie d’indicadors comuns 

vinculats al seguiment de l’execució dels seus projectes. Aquesta indicadors comuns 

permeten:  

                                                                    
1 Ivàlua (2009) Guia pràctica 1 - Com iniciar una avaluació: oportunitat, viabilitat i preguntes d’avaluació. 
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• Escalabilitat: Tots els projectes, programes i eixos són comparables, atès que estan 

mesurats pels mateixos indicadors.  

• Anàlisi cronològic: Al tractar-se dels mateixos indicadors es pot fer un seguiment 

temporal (principalment plantejat de forma anual) de la implementació dels diferents 

projectes, programes o eixos.  

A continuació, es presenta un exemple i es fa una proposta d’indicadors de seguiment que 

es proposen per l’avaluació del PLJ de Lliçà d’Amunt:  

 

Grup Indicador 
Exemple de 

resposta 

Tipus de 

resposta 
Opcions de resposta 

Estructura 

id del projecte 1.1.1 id - 

Projecte Aula d’estudi text - 

Programa 
Suport a 

l’estudi 
text - 

Eix 
Transicions 

Juvenils 
text - 

Any 2023 numèrica  

Grau treball transversal 

1 - Lideratge 

únic de 

Joventut 

categòrica 

1 - Lideratge únic de Joventut; 2 - Lideratge de joventut amb 

participació d'un altre servei; 3 - Coorganització entre serveis; 

4 - Lideratge d'un altre servei amb la participació de Joventut; 

5 - Lideratge únic d'un altre Servei  

Lideratge Joventut  Tots els agents que lideren projectes 

Valoracions 

generals 

Punts forts 

La 

participació 

ha estat 

alta… 

text - 

Punts febles 
Ha faltat 

poder… 
text - 

Reptes i propostes 
L'any vinent 

s'ha de… 
text - 

Valoració general 0-10 7 numèrica 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 

Grau d'execució Execució alta categòrica 
Executat totalment; Execució alta; Execució baixa; No 

executat 

Recursos 

Valoració recursos humans 4 numèrica 0;1;2;3;4;5 

Valoració recursos econòmics 5 numèrica 0;1;2;3;4;5 

Valoració espai 2 numèrica 0;1;2;3;4;5 

Beneficiàries 

Grau valoració tècnica 3 numèric 0;1;2;3;4;5 

Grau Valoració participants 4 numèric 0;1;2;3;4;5 

Total participants 510 numèric - 

Nombre Dones  250 numèric - 

Nombre Homes 240 numèric - 

Nombre No binari 10 numèric - 
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Alhora per cada un dels Objectius Estratègics presentats en el disseny del Pla Local de 

Joventut, es proposa avaluar el seu assoliment a partir dels diferents escenaris:  

• Assoliment màxim (4 punts): L’Objectiu Estratègic s’ha assolit plenament sense cap 
limitació o impediment tècnic, de recursos, d’accés i aprofitament de la població 

beneficiària o d’altre tipus.  

• Assoliment alt (3 punts): Tot i que s’ha pogut assolir de forma general l’Objectiu 

Estratègic, s’han detectat certes limitacions tècniques, de recursos, d’accés i 
aprofitament de la població beneficiària o d’altre tipus.  

• Assoliment mitjà (2 punts): L’Objectiu estratègic s’ha assolit de forma parcial, tot i que 
es considera que s’ha aconseguit dur a terme certes accions, han aparegut limitacions 
i impediments tècnics, de recursos, d’accés i aprofitament de la població beneficiària 

o d’altre tipus, que han afectat de forma considerable la consecució de l’Objectiu.  

• Assoliment baix (1 punt): No s’ha aconseguit assolir l’Objectiu Estratègic, les accions 
que s’han dut a terme han estat insuficients. 

• Assoliment nul (0 punts): No s’ha dut a terme cap acció o projecte que es pugui 

vincular amb l’Objectiu Estratègic.  

Aquests indicadors han de poder-se recollir de forma anual. Alhora també de forma anual, 

s’han d’explotar els resultats i generar informes, obtenint estadístiques per cada projecte. De 

forma agrupada també s’han d’obtenir resultats en variables com l’eix, el programa o el 

lideratge, entre altres. L’anàlisi de resultats ha de permetre la presa de decisions basada en 

dades, per tal de millorar l’execució i impacte de les polítiques de joventut.  

Els resultats s’han de presentar a l’equip de Joventut i preferentment també als agents que 

participen en les polítiques de joventut. Alhora com exercici de transparència i rendició de 

comptes és important traslladar els resultats més rellevants a la ciutadania, per exemple el 

grau d’execució de projectes, les persones ateses segons gènere, els Objectius Estratègics 

segons assoliment, etc.  

Imatge 1: Exemple de presentació dels resultats 
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