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Presentació 

 

Des del Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament de Terrassa un cop el primer any 

d'implementació del PLJ 2017-2021 s'ha treballat en l'avaluació del mateix. S’han realitzat un 

seguit d'actuacions que s'han tingut en compte en la fonamentació del plantejament de 

l'avaluació.  

En aquest document es recull el treball realitzat vers l'avaluació del primer any 

d'implementació del PLJ 2017-2021. Hem partit de la fonamentació que l'avaluació ens ha de 

servir per:  

 Disposar d'eines que permetin millorar la nostra política de joventut 

o Recollir informació 

o Procés d'aprenentatge 

o Generar nou coneixement 

 Incrementar 

o La racionalitat i coherència en la presa de decisions 

o L'eficàcia i eficiència en l'ús dels recursos 

o La transparència i la participació efectiva de les persones joves en les 

institucions 

Des d’aquesta perspectiva s’ha focalitzat en tres àmbits fonamentals:  

1. Avaluació PLJ 2017-21 (indicadors existents) 

2. Donar resposta als i les joves sobre propostes fetes al Fòrum PLJ 2017. Amb la resta de 

serveis s'ha fet un treball a través de reunions de coordinació per tal de donar resposta 

a les propostes recollides en el Fòrum Jove que va tenir lloc en el marc de disseny del 

PLJ, però no s’ha fet un retorn públic d’aquest treball.  

3. Millorar les intervencions en el treball transversal posicionant la perspectiva de les 

polítiques de joventut 

 

El Pla Local de Joventut està configurat per tres eixos: emancipació i autonomia, participació i 

cultura i cohesió i territori. Aquesta avaluació s’ha projectat en el marc d’una avaluació 

contínua en els propers anys, per aquest motiu s’ha volgut també centrar en un dels tres eixos 

del PLJ: Eix emancipació i autonomia. Es preveu en el propers anys treballar més 

exhaustivament en l’avaluació dels altres dos eixos.  

• 2018 - EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA 

• 2019 - COHESIÓ I TERRITORI 

• 2020 - PARTICIPACIÓ I CULTURA  

• 2021 - AVALUACIÓ GLOBAL 
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El Pla Local de Joventut 2017-2021 

El Pla Local de Joventut està configurat per tres eixos: emancipació i autonomia, participació i 

cultura i cohesió i territori.  

 L’estructura del PLJ 

 

• EIX 1 - EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA 

Acompanyar als i a les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, 

oferint la informació, l’orientació i l’assessorament necessaris per garantir que durant 

els processos de presa de decisions puguin comptar amb un recolzament que reforci la 

seva autonomia i independència personal.  

• 4 PROGRAMES: FORMACIÓ, OCUPACIÓ, SALUT, HABITATGE 

PROGRAMA FORMACIÓ: Assessorar i orientar la persona jove en el seu procés 

formatiu, per afavorir la seva autonomia personal i la seva confiança en el 

desenvolupament dels seus projectes vitals. Facilitar l’accés als recursos educatius, 

adequant l’oferta a les necessitats existents, i vetllar perquè aquesta sigui de qualitat 

en tots els nivells del sistema educatiu.  

PROGRAMA OCUPACIÓ: Assessorar i orientar la persona jove en el seu procés 

ocupacional, per afavorir la seva autonomia personal i la seva confiança en el 

desenvolupament dels seus projectes professionals. Promoure la contractació de 

població jove al municipi, incorporant la perspectiva juvenil. Facilitar l’accés a recursos 

que ajudin a les persones joves a millorar les seves condicions d’ocupabilitat, 

augmentant les seves oportunitats en la inserció laboral i la realització del propi 

projecte professional. Potenciar l’actitud emprenedora i l’emprenedoria entre els i les 

joves (economia social, cooperativa, etc.), com a eina per millorar les seves 

oportunitats dins el mercat laboral.  

PROGRAMA HABITATGE: Augmentar el paper de l’Administració com a referent en 

l’accés a l’habitatge jove, creant espais de mediació entre Administració, propietaris i 

joves. Proporcionar recursos que redueixin les dificultats d’accés a l’habitatge.  

PROGRAMA SALUT: Apropar a la població jove recursos, programes i serveis existents 

en matèria de salut. Augmentar l’adquisició de coneixements i hàbits saludables que 

contribueixin en la reducció de conductes de risc associades a la salut dels joves en 

diferents àmbits: salut física i mental, afectiva i sexual, laboral, social, alimentària, etc.  

 

• EIX 2 - PARTICIPACIÓ I CULTURA  

Fomentar i dotar d’eines i recursos als i a les joves perquè s’impliquin voluntàriament 

en la construcció de la seva comunitat i del seu entorn social, ja sigui a través 

d’entitats i grups de persones o de manera individual. Es tracta de desenvolupar 

activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o 

de creixement personal o comunitari, que serveixin per reforçar la responsabilitat 

social i el pensament crític dels individus.  
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• 2 PROGRAMES: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURA, PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURA: Possibilitar l’expressió de les capacitats 

creatives i artístiques del jovent de Terrassa. Afavorir el desenvolupament de l’actitud 

crítica dels i de les joves a través de les pràctiques artístiques. Augmentar l’accés i el 

consum cultural crític dels i de les joves. Promoure la visibilització de l’univers juvenil i 

la seva visió del món a la ciutadania. Fomentar l’establiment d’una xarxa de relacions 

entre institucions, entitats, col·lectius, artistes i altres agents de l’àmbit artístic i 

cultural. Donar suport a projectes i processos de producció/creació artística 

desenvolupats per joves del municipi.  

PROGRAMA PARTICIPACIÓ: Promoure l’associacionisme juvenil i les diverses maneres 

de participació i organització col·lectiva, sigui com a entitats o col·lectius, o a títol 

personal, com a forma de participació activa. Facilitar canals, eines, infraestructures i 

espais per fomentar la participació juvenil. Apropar l’Administració als i a les joves i 

potenciar la seva interlocució amb les plataformes representatives dels moviments 

juvenils de la ciutat. Repensar els usos dels edificis municipals valorant estratègies per 

recuperar els que estan inutilitzats, incrementar l’ús per part de la població juvenil dels 

existents i revisar la normativa actual dels usos dels equipaments públics perquè 

s’adeqüi a les noves formes de participació. Incloure la perspectiva juvenil en els usos 

de l’espai públic, en el seu disseny i en la normativa que en regula els usos.  

 

• EIX 3 - COHESIÓ I TERRITORI 

Garantir i fomentar l’equitat entre tots els i les joves de la ciutat per evitar situacions 

de desigualtat social per raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant 

especialment perquè no es donin desequilibris territorials o situacions de desigualtat 

entre joves de diferents barris o districtes de la ciutat.  

• 2 PROGRAMES: ACCIÓ AL TERRITORI, COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROGRAMA ACCIÓ AL TERRITORI: Desenvolupar projectes sota el principi de 

proximitat i descentralització, adaptant aquestes accions a les realitats específiques de 

cada territori. Promoure entre els i les joves actituds més crítiques i compromeses amb 

la seva realitat territorial.  

PROGRAMA COHESIÓ I DRETS SOCIALS: Conèixer i reconèixer necessitats, inquietuds i 

potencialitats de les persones adolescents i joves de Terrassa, atenent a les diversitats 

juvenils existents. Promoure entre les persones joves la igualtat de drets i deures i el 

respecte per la diversitat per raó de sexe, d’edat, d’origen, de classe social o de 

capacitats diverses.  
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L’evolució del PLJ durant el seu primer any d’implementació 

En el marc d’aquest 3 eixos i 8 programes es van dissenyar un total de 57 actuacions. Aquestes 

actuacions, tal i com es recull més endavant quan es descriuen els resultats de l’avaluació del 

disseny, presenten diferents nivells de planificació estratègica (projectes i actuacions). Per 

exemple es troben al mateix nivell un projecte consolidat com és Entre Joves i l’actuació 3x3 de 

bàsquet nocturn. Caldria treballar per a l’establiment de projectes que responguin en el seu 

conjunt tant a les necessitats detectades com als objectius del PLJ, tal i com hem pogut 

comprovar que es dóna en el grau d’ajust de les diferents actuacions que s’han dissenyat.  

En el seu primer any d’implementació el PLJ 2017-2021, fruit de l’impuls d’un intens treball 

transversal del Servei de Joventut per donar resposta tant a les necessitats detectades, les 

propostes fetes pels i les joves al I Fòrum Jove, com als objectius del PLJ, s’han incorporat 13 

accions noves al PLJ. La majoria d’aquestes 13 actuacions, s’han tingut en compte en 

l’avaluació que hem realitzat; depenent del moment de la seva incorporació al PLJ i dels 

indicadors disponibles en el moment de l’avaluació.  

D’aquesta manera s’han desenvolupat 67 actuacions en el marc del Pla Local de Joventut, 

durant el seu primer any d’implementació.  

 Disseny i implementació de 13 accions noves 

 3 accions que ja no es realitzaran el 2018 

 2017- 57 actuacions 

 2018- 67 actuacions 

 

En les pàgines següents recollim els indicadors que s’han incorporat en l’avaluació del primer 

any d’implementació del PLJ. En aquest informe d’avaluació es presenten les dades recollides 

ja que, al ser el primer any d’avaluació, no ens permet realitzar una comparativa evolutiva. A 

l’annex 5 es troba l’avaluació dels indicadors de l’Eix 1: Autonomia, objecte central del procés 

d’avaluació realitzat en aquest primer any d’implementació del Pla.  
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Eix 1-Emancipació i Autonomia 

Servei Indicadors 

2017 

Accions 1r tr 2n tr 3r tr 4t tr 

EA1. Servei d’Informació Juvenil Joventut i Lleure Infantil 

Nombre total de persones ateses D: 5089  H: 3153   

Nº total de consultes ateses  12627 

Nº d’activitats del SIJ 7 . 9 8 

Nº persones assistents a les activitats del SIJ. 72 . 121 70 

Nº dinàmiques i activitats a grups diversos 15 

Nº participants en les dinàmiques 181 

EA2.Mobilitat Internacional Joventut i Lleure Infantil 
Nº Total de persones ateses 618 

Nº de participants en estades al estranger 87 

EA3. Mostra d’Ensenyament Joventut i Lleure Infantil  

Nº total de visites 1905 

Nº de visites en grup (Instituts , entitats i altres 
grups) 

1527 

Nº de visites per lliure 92 

Nombre de visites per lliure al SIJ 286 

EA4. En Trajecte Joventut i Lleure Infantil 

Nº de participants al projecte 32 32 . . 

Nº d’activitats segons tipologia: formatives, 
lúdiques, culturals i esportives 

F=22, L=8, C= 6, 
E=4 

. . 

Intervencions realitzades conjuntament amb 
altres agents de la ciutat: Entitats, 

programes i serveis municipals 
11 . . 

Repercussió: nombre de matriculacions a estudis . 22 . . 

Nombre de derivacions a d’altres serveis abans 
de finalitzar el procés 

. 7 . . 

EA5. Pla de Formació en el Lleure Joventut i Lleure Infantil 

Nº de formacions programades anualment  1 9 2 2 

Nº de participants a les formacions 25 132 45 46 

Nº d’entitats participants de les activitats  3 16 8 4 

Nº de beques concedides anualment 0 12 . 34 
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Nº de joves becats de formació inclosa en el Pla 
de Formació en el lleure 

0 2 . 18 

AE6. ERASMUS + 
Servei 

d’Educació 
Nombre de beques adjudicades . . . 12 

EA7. Programes de formació i inserció 
(PFI). 

Servei 
d’Educació 

Nombre de programes PFI's 12 12 . 12 

nombre d'usuaris joves 221 221 . 219 

Nombre de noies 65 65 . 85 

EA8. Jornada d’Orientació en Formació 

Professional i Estudis Universitaris 
Jornada d'Orientació en Cicles Formatius 
de GM i PFI 

Servei 
d’Educació 

Centres participants 19/13 

Nº xerrades de la jornada 48/23 

Alumnes participants a la jornades (jornada FP i 
jornada de Graus) 

878/474 

EA9. La Maleta de les Famílies 
Servei 

d’Educació 

Nombre de centres participants 
6 

Instituts 
2 Biblios 

6 
Instituts 
2 Biblio 

. 
4 

Instituts 
2 Biblio 

nombre usuaris que han participat 224 22 . 34 

EA10. Tutories d’Acompanyament 

Servei 
d’Educació, Serv. 
Socials i Servei 

de Joventut 

Número d’alumnes amb seguiment del programa 433 433 . 443 

Nombre de noies, respecte al nombre total 198 198 . 225 

EA11. Espai Recerca Línia B Joves    NO S'HA EXECUTAT . . . . 

EA12. Campanyes: “Voluntariat per la 
llengua" i " I tu, jugues en català?" 

Servei de Normalització 
Lingüística 

Nº Aprenents 22 22 . 22 

Nº Voluntaris 8 8 . 0 

Nº Entitats 2 2 2 2 

Nº participants de la Terregada . 120 . . 

Nº Participants en la "Nit del Joc" 120 100 100 100 

EA13.Fomentar el Voluntariat en 
Projectes Solidaris a altres 
Països (Cooperació 
internacional) 

Servei de Solidaritat i 
Cooperació 

Nº de joves sol·licitants d’informació 2 5 0 2 

Nº de joves participants en projectes de 
cooperació internacional 

0 20* 0 0 

EA14. Aula d’automatització i robòtica 
Servei Innovació i 

Universitats 

Nº d’alumnes participants . 
25-

homes 
2-dones 

. . 

Grau de satisfacció alumnat . 9 . . 

EA15. Estudi projecte campus d'estiu   NO S'HA EXECUTAT . . . . 
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EA16. Mostra del coneixement 
Servei Innovació i 

Universitats 

Nombre d’activitats 17 15 . 14 

Nº persones assistents 

447-
homes 
575-
dones 

257-
homes 
370-
dones 

. 

296-
homes 
474-
dones 

Grau de satisfacció del professorat 9,46 8,58 . 8,75 

O
 C

 U
 P

 A
 C

 I Ó
 

EA17. Servei d’Atenció a la Garantía 
Juvenil 

Joventut i Lleure 
Infantil 

Nº de joves atesos 2521 

Nº de joves inscrits 1251 

Nº de joves vinculats algun projecte 753 

Nº d’insercions al món laboral 941 

Nº de sessions informatives 14 

Nº de participacions en les sessions informatives 141 

EA18. Espai Impuls (Districte Jove) 
Joventut i Lleure 

Infantil 

Nombre de participants totals (classificats en 
participants inscrits i no inscrits) 

83 86 . 106 

Impulsos per Tipologies: Vitals V, Professional P, 
Educació E, salut S, jurídic J, Laboral L. 

V:42 
P: 10 
E: 41 
S: 8 
J:4 

L:19 

V:46 
P: 10 
E: 35 
S: 8 
J:6 

L:12 

. 

V:41 
P: 12 
E: 49 
S: 4 
J: 5 
L:32 

EA19. Programa Terrassa Cooperativa 
Servei 

d’Emprenedoria 

Nombre de participants 40 

Nombre accions per a escoles o joves 3 

EA20. Tallers d’Emprenedoria per 
als i les Joves 

Servei 
d’Emprenedoria 

Nombre de Tallers 4 

Nº de participants 219 

Sexe 109H/ 155D 

EA21. Casa d’Oficis 
Foment de 
Terrassa 

Nombre de joves participants 16 16 15 13 

EA22.Fem Ocupació 
Foment de 
Terrassa 

Nombre de joves participants 58 58 58 58 

EA23.Joves per l’Ocupació 
Foment de 
Terrassa 

Nombre de joves participants 60 58 58 58 

EA24. Potenciació del Servei per a 
Joves del Servei Local 
d’Ocupació de Terrassa 
(slot) 

Foment de 
Terrassa 

Nombre de joves participants 28 88 227 308 
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EA25.Tastet d’Oficis 
Foment de 
Terrassa 

Nombre de joves participants 46 28 . 55 

EA26.Programa YUZZ 
Servei 

d’Innovació i 
Universitats 

Candidatures avaluades 21 . . . 

S
A
L
U

T
  

EA27. 3x3 de Bàsquet Nocturn 
Festa Major 

Servei d’Esports Nombre d’equips participants i categories . . 12/5 . 

EA28. Salut i Escola als Centres 
Educatius de la Ciutat 

Servei de Salut 
Nº de centres participants del programa, total de 

centres de secundària 
22/28 

EA29. Promoció de la Salut als 
Centres Educatius de la 
Ciutat 

Servei de Salut 

Nº de centres participants:Sida, Sexualitat, 
Alimentació 

Sida:2 
Sex:7 
Alim:1 

Sida:13 
Sex:4 
Alim:4 

Sida:1 
Sex:0 
Alim:0 

Sida:15 
Sex:4 
Alim:5 

Nº total d’alumnes participants 651 1818 79 1872 

 

 

 

 

 
Participació i Cultura 

Servei Indicadors 

2017 

 

Accions 1r tr 2n tr 3r tr 4t tr 

C
R

E
A

C
IÓ

 

C
U

L
T

U
R

A
L

 I 

A
R

T
ÍS

T
IC

A
 

PC1. BaumannLab 

Joventut i Lleure 
Infantil  

Nº de convocatòries de beques. Baumann Lab 
1 . . 4 

Nº de formacions i assistents Baumann Lab 
2 / 25 12 / 189 . 4 / 25 

Nº d’activitats programades i assistents en la 
Descomunal 1 / 50 2 / 188 . 2 / 140 

PC2. Bucs d'Assaig 
Joventut i Lleure 

Infantil  

Nº de persones que utilitzen els bucs 934 978 533 665 

Nº de formacions i assistents als Bucs . . 10 / 49 . 

Nº d’activitats de visibilització dels grups dels 
bucs i nombre d’assistents 

1 / 20 2 / 150 2 / 65 . 

Nº de formacions programades i assistents al 
TAM! 

. . . 4 / 90 
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Nº de grups que actuen a la marató de concerts i 
assistència TAM! 

. . . 10 / 500 

PC3. Aquí Pots! 
Joventut i Lleure 

Infantil  
Nombre de parets que s’ofereixen 17 . . . 

PC4. Terrassa Arts  Servei de Cultura 

Nº Visitants Art Terrassa, Terrassa comissionat; 
Sala Muncunill 

8545 6960 4265 7419 

Nº alumnes participants i escoles 1573-63 314-13 . 734-29 

PC6. Filmoteca Jove Servei de Cultura 

Nº de participants         

Nº sessions         

PC7. Cultura Musical Servei de Cultura 

Nº de concerts 8 6 68 14 

Nº d'activitats 12 10 78 24 

Nº d’assistència 741 586 7880 1230 

PC8. Visites i itineraris culturals a 
la ciutat de terrassa 

Servei de Cultura Nº de participants 1205 1771 62 673 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
 

PC9. Suport a les entitats de lleure 
Joventut i Lleure 

Infantil 

Nº d’entitats que realitzen activitats de lleure 
educatiu 

21 21 14 21 

Nº d’infants que participen a les activitats de 
lleure educatiu 

1690 1690 1360 1690 

Nº de subvencions atorgades per a la realització 
d’activitats de lleure educatiu 

0 39 0 0 

Nº de convenis de cessió d’equipaments signats 
amb entitats de lleure educatiu 

10 

Nº de Plenaris de Lleure duts a terme 1 0 0 1 

Nº d'entitats participants als Plenaris de Lleure 13 0 0 11 

PC10. Formació de delegats/ades i 
subdelegats/ades 

Joventut i Lleure 
Infantil 

Nº total de participants . . . 380 

nombre de noies participants . . . 209 

Nº de centres participants a les jornades . . . 14 

PC11. Espais -juvenils trobada 
(Districte Jove) 

  Nº d’usuaris participants activitats ordinàries 630 780 . 653 

Joventut i Lleure Nº d’activitats organitzades 86 136 . 83 
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Infantil 
Nº d’activitats organitzades amb els i les joves 23 50 . 24 

Tipologia d’activitats. Formatives: F, 
Esportives:E, Culturals:C, lúdiques:L 

F:33 
E:14 
C:18 
L:21 

F:30, 
E:31 
C:30 
L:45 

. 
F:31 
E:17 
E:17 
C:12 
L:23 

Joves participants usuaris de Serveis Socials  117 99 . 111 

PC12. Campus Multiesportiu Servei d’Esports 

Nº de participants . . 16 . 

Avaluació de satisfacció . . . . 

PC13. Plans de Promoció 
Esportiva a Escoles i 
Instituts 

Servei d’Esports 
Grau de satisfacció en les diferents activitats 

ofertes 
4/5 4/5 4/5 4/5 

PC14. Suport al Servei de Joventut 
en la Participació en 
Projectes Europeus 

Servei de 
Relacions 
Europees 

Nombre de convocatòries informades 0 1 0 0 

 

 

 

 

Eix 3-Cohesió i 

Territori 

Servei Indicadors 

2017 

 

Accions 1r tr 2n tr 3r tr 4t tr 

A
C

C
I
Ó

 A
L
 

T
E
R

R
I
T
O

R
I
 

CT1. Casals d’Estiu 
Joventut i Lleure 

Infantil 

Nº de casals d’estiu (inclusius, per a joves i per a capacitats diverses) . . 22 . 

Nº d’entitats organitzadores . . 17 . 

Nº d’infants que participen . . 1934 . 

Nº d’infants amb necessitats de suport específic (NSE) i necessitats educatives . . 159 . 

Nº de contractacions . . 254 . 

Nº de monitors/ores especialitzats contractats per atendre infants amb NSE/NNEE . . 53 . 

CT2. Punt Jove a l’ 
Institut 

Joventut i Lleure 
Infantil 

Nº de punts d’informació 73 47 · 47 

Nº de consultes al pati 
D:364 
H:260 

D:275    
H:179 

· 
D:331 
H:243 
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Nº de dinamitzacions al pati i l’aula    (inclosos passaclasses) 313 

Nº de joves dinamitzacions pati i aula (inclosos passaclasses) 6943 

Nº de dinàmiques 87 43 · · 

Nº de joves participants dinàmiques 2062 1079 · · 

CT3. Districte Jove 
Joventut i Lleure 

Infantil  

Nº d’usuaris participants activitats ordinàries 999 1210 . 850 

Nº d’activitats amb agents del territori 45 51 . 51 

Prospeccions a l'espai públic 65 79 . 91 

Intervencions als instituts 20 15 . 18 

Coordinacions amb agents del territori 89 110 . 89 

Derivacions a altres serveis 44 140 . 83 

CT4. Esportiu Ca 
n’Anglada 

Serveis Socials 

Nº de participants 74 

Nº de noies 4 

CT5. Pla de Barris la 
Maurina 

Pla de Barris 

Nº  d’activitats realitzades anualment 10 

Nº de joves involucrats 283 

CT6. Medi Obert 
 

Servei de 
Joventut 

Nº total participants medi obert 93 218 . 290 

Nombre de noies 25 39 . 85 
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C
O

H
E
S

I
Ó

 I
  D

R
E
T
S

 S
O

C
I
A

L
S

 

CT7. Atenció als infants i 
als 
joves dins el Pla Local 
d’Atenció a les capacitats 
diverses i a l’accessibilitat 
(2017-2021) 

Oficina de 
Capacitats 
diverses 

Nº d'accions del PLCDIA adreçades a joves 6 

CT8. Acollida 
Servei de 
Ciutadania 

Nº de persones inscrites al mòdul C de coneixement de la societat catalana 165 

Nº de persones inscrites al mòdul B de coneixements laborals 153 

Nº de persones inscrites al mòdul A1 de català 121 

Nº d’accions d’orientació (assessorament i informació) telefòniques ateses 152 

Nº de sol·licituds d’accés al Servei de Primera Acollida tramitades a la DGI 112 

Nº de sol·licituds de Certificats d’Acollida tramitats a la DGI 18 

CT9. Convivència en la 
Diversitat 

Servei de 
Ciutadania 

Nº d'espais d’interacció entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals 
diverses 

8 

Nº de persones joves que participen en els espais d’interacció entre persones de 
diferents orígens i sensibilitats culturals diverses (desglossat per sexe): 83 (23 
homes i 60 dones) 

83 (23 homes i 60 dones) 

Nº de sessions formatives i de sensibilització de la convivència en la diversitat 
26 

Nº de persones que participen en les sessions formatives i de sensibilització de la 
convivència en la diversitat 

289 (130 homes i 159 dones) 

Nº d'activitats de sensibilització i difusió de la convivència en la diversitat  
6 

Nº de persones jovesque participen en les activitats de sensibilització i difusió de la 
convivència en la diversitat 

111(44 homes i 67 dones) 

CT10. Activitats de 
promoció dels 
Drets Humans i la 
llibertat 
de creences 

Servei de 
Ciutadania  

Nombre participants Formació en Diversitat Religiosa per a personal de l’Ajuntament 
43 (15 Homes, 28 dones) 

Nombre joves a la Mostra cinema espiritual 31 (14 Homes, 17 dones) 

Dia Drets dels Infants (20-11) 
165 (79 homes, 86 dones) 

Participants Dia dels Drets Humans (10-12) 
8 (homes 3, dones 5) 
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CT11. Tallers de 
sensibilització 

Servei Polítiques 
de Gènere 

Nº de persones participants, desagregades per sexe 

473  
(257 

noies+ 
216 
nois) 

182  
(78 

noies+ 
104 nois) 

. 

241  
(109 
noies 
+ 132 
nois) 

   Nº de centres que participen, desagregats per titularitat pública/ concertada  
9 (5 
p+  
4 c) 

1concertat  . 
4 (3 c 
 + 1 
p) 

CT12. Servei d’informació 
i atenció 
a les dones 

Servei Polítiques 
de Gènere 

Nº de dones joves ateses al SIAD 56 42 25 43 

Nº de dones joves ateses per tipologia 
Acollida:A, Juridic:J, Psicologia:P, diversitat sexual: D, Laboral:L 

A:16 
J:14 
P:18 
D:4 
L:14 

A:15 
J:18 
P:19 
D:1 
L:9 

A:9 
J:14 
P:14 
D:0 
L:4 

A:17 
J:20 
P:20 
D:0 
L:5 

CT13. Atenció Individual Serveis Socials 

Nombre de joves atesos per districte. 

D1: 205 
D2: 548 
D3: 424 
D4: 388 
D5: 337 
D6: 531 
S/I:23 

Nombre total de joves atesos 2456 

CT14. Desplegament 
Pacte Dasig 

Regidoria 
LGTBIQ 

Joves atesos 6 7 1 5 

Formacions/Professionals municipals formats . .   2/11 
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Avaluació PLJ 2018 

 

Com hem presentat en la introducció d’aquest informe, l’avaluació realitzada durant el primer 

any d’implementació del PLJ s’ha focalitzat en un dels tres eixos configuradors del Pla: l’Eix 

d’Emancipació i Autonomia. Projectant d’aquesta manera una avaluació que integra anualment 

la focalització en un dels eixos del Pla i una avaluació global en el darrer any d’implementació 

del mateix.  

Els resultats que es presenten a continuació són la síntesi del procés d’avaluació realitzat. Es pot 

consultar tota la informació relacionada amb els resultats obtinguts en el marc d’aquest procés 

als annexos d’aquest informe, amb l’excepció dels resultats del procés dut a terme per a la 

construcció col·lectiva de la visió d’emancipació i autonomia, en la que ha participat tot l’equip 

de Joventut. Hem considerat important recollir en aquestes pàgines de resultats la visió que els i 

les professionals del Servei de Joventut han elaborat d’una forma participada en la definició 

d’aquest eix focalitzat en l’avaluació d’enguany. Per donar una resposta integral a les 

necessitats dels i les joves de Terrassa, en el desplegament del treball transversal de les 

polítiques d’emancipació juvenil, calen establir i definir conceptualitzacions que, molt sovint, es 

donen per descomptat. Considerem que la definició d’aquestes visions i perspectives es 

fonamental per a un desplegament òptim del treball transversal.  

 

Per tal de realitzar la present avaluació del PLJ de Terrassa s’han desenvolupat diferents 

actuacions i s’han utilitzat diferents fonts d’informació a continuació es detallen, projectant una 

avaluació participada: 

- Sessió de plantejament (4 de desembre de  2017) 

- Definició d’emancipació i autonomia per part de l’equip íntegre de joventut 

- Propostes realitzades al I Fòrum Jove de Terrassa (7 d’octubre de 2016) 

- Pla Local de Joventut 2017-2021 

- Sessió tècnica transversal (27 de febrer de 2018) 

- II Fòrum Jove (12 d’abril de 2018) amb la participació d’una cincuantena de joves 

- Enquesta Jove, 232 casos vàlids (entre el 9 de març i el 2 de maig de 2018) 

- Indicadors d’avaluació de les actuacions de l’Eix 1 (2017) 

 

S’ha avaluat l’Eix 1 ‘Emancipació i Autonomia’, configurat pels programes:  

 Formació,  

 Ocupació,  

 Salut i  

 Habitatge  
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Resultats: Definició d’emancipació i autonomia, construcció col·lectiva 

A partir de les opinions aportades per part de l’equip de Joventut de l’Ajuntament de Terrassa 

s’ha establert quina és la construcció col·lectiva de la terminologia ‘d’emancipació i autonomia’, 

les paraules claus que les defineixen, els punts forts o actuacions destacades, els punts febles i 

les actuacions a les quals es fa referència, els valors vinculats a l’emancipació i autonomia i per 

últim la percepció que es té des de la resta de serveis del treball en l’emancipació i autonomia.  
 

A continuació, es presenten els principals resultats d’aquesta construcció col·lectiva de la 

definició de l’Acompanyament pel Servei de Joventut i Lleure.  

1. Paraules clau que s’inclouen en l’emancipació i l’autonomia, des de la perspectiva de les 

polítiques/accions de Joventut i Lleure: 

En el següent núvol de paraules es pot copsar, d’una forma visual, 

quins són els principals conceptes que es vinculen amb l’àmbit de 

l’emancipació i l’autonomia. En aquest sentit, observem que el 

terme ‘Acompanyament’ ha estat, amb diferència, el més 

destacat, seguit d’altres com ‘Formació’; ‘Autogestió’; ‘Presa de 

decisions’; ‘Assessorament’; ‘Informació’; ‘Empoderament’; 

‘Reconeixement’; ‘Orientació’; ‘Creixement’; ‘Treball’; ‘Habitatge’; 

i ‘Autonomia’, entre d’altres.  

 

2. Punts forts en el treball per a l’emancipació i autonomia 

des del Servei de Joventut i Lleure: 

Pel que fa als principals punts forts relatius al treball per a l’emancipació i l’autonomia que 

es desenvolupen des del Servei de Joventut i Lleure, els/les diferents professionals 

participants, destaquen els següents: 

 Els recursos informatius que es posen a disposició dels i les joves: es destaca que es 

tracta d’un ventall ampli de recursos informatius, i que la informació es troba 

actualitzada i és de qualitat.  

 El fet que es tracta d’un servei obert a tothom, accessible, directe, proper, gratuït i 

de referència.  

 L’oferta de recursos d’orientació i assessorament:  en aquest sentit, es destaquen 

especialment les actuacions d’assessorament personalitzades, i les actuacions 

d’orientació en l’àmbit formatiu i laboral.  

 Els i les professionals que treballen amb els/les joves: es destaca especialment la 

proximitat amb la que treballen, el grau d’acompanyament que assoleixen, així com 

la motivació, l’experiència, la capacitat d’empatitzar i comunicar-se, i de treball en 

equip d’aquests/es.  

 El Pla de Formació en el Lleure: s’apunta que, tot i que el Pla estigui orientat al 

foment de l’associacionisme i la participació juvenil en l’àmbit del lleure, aquest 

també facilita que els i les joves tinguin accés a les seves primeres ocupacions 
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retribuïdes, fet que els atorga força per ser més autònoms/es i lliures en les seves 

eleccions.  

 La transversalitat i el treball en xarxa: es destaca com un altre dels punts forts el fet 

que, de forma habitual, el Servei de Joventut i Lleure entra en contacte amb la resta 

de serveis del consistori i, que això al seu torn, permet que l’acompanyament sigui 

eficient en quant a les derivacions i seguiments. 

En aquest mateix sentit, també es destaca com a punt fort el foment de la 

col·laboració entre els agents educatius del territori com a marc per fomentar una 

educació integral.  

 Els programes educatius i de mobilitat internacional 

 Les actuacions de formació  per a joves: es destaca especialment la diversitat de 

cursos i tallers (DJ, Baumannlab, etc). 

 La Baumann Oficina Jove 

 La dotació d’eines i recursos per a entitats per a què puguin desenvolupar els seus 

projectes. 

 La capacitat del Servei de Joventut i Lleure de situar al col·lectiu de joves en el 

centre de les polítiques o actuacions que es desenvolupen.  

 El fet que des del Servei s’intenta donar resposta a la diversitat de necessitats 

dels/les joves,  a través d’una amplia diversitat de recursos com l’Oficina Jove, els 

Punts d’Informació Juvenils, el servei de Lleure, les intervencions al territori, el 

Districte Jove, etc. I sobretot, el fet que aquests recursos es desenvolupen de forma 

descentralitzada. És a dir, el fet que es tracta d’un servei central, però territorialitzat 

i de proximitat.  

 El fet que es desenvolupa un acompanyament multiservei especialitzat en diferents 

temàtiques. En aquest sentit, també es destaca que a través d’aquest 

acompanyament es fomenta l’autonomia i la capacitat de decisió amb l’objectiu 

d’impulsar el creixement personal.  

 L’impuls de l’autogestió dels projectes col·lectius dels diferents grups de joves que 

participen al Districte Jove o amb els que s’intervé en medi obert. 

3. Actuacions més destacades que recullen aquest punts forts (“actuacions estrella”): 

En relació amb l’apartat anterior, els i les professionals participants també destaquen les 

que consideren que són les principals actuacions, aquelles que engloben la major part 

d’aquests punts forts. Entre aquestes actuacions es destaquen les següents: 

 La Baumann Oficina Jove i els serveis que en aquesta s’ofereixen, entre els que es 

destaquen: recepció; SIJ; Garantia Juvenil; Servei de Mobilitat Internacional; 

actuacions d’informació, orientació i assessorament (personalitzat) constants. 

 El projecte “En Trajecte” que s’orienta a l’afavoriment de l’autonomia dels i les 

joves.  
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 El Pla de Formació en el Lleure:  es destaca, tant el nombre de participants, com el 

fet de promoure que els i les joves formin part d’entitats de lleure els aporta eines 

que els ajuden a ser més autònoms/es i a autogestionar-se com a individus i en 

col·lectivitat. 

 El Punt Jove a l’Institut: es destaca especialment l’explicació que s’ofereix sobre els 

diferents recursos que els/les joves poden trobar a la ciutat. 

 La relació entre el Servei de Mobilitat i el Districte Jove, que permet el 

desenvolupament de projectes concrets i la participació en l’acollida de 

voluntaris/es europeus/es. 

 La Formació de delegats/des 

 La Mostra d’Ensenyament: es destaca el fet que aconsegueix arribar a un nombre 

elevat d’adolescents.  

 Dinàmiques de grup a centres d’estudis o col·lectius. 

 Les actuacions en medi obert:  es destaca el treball d’acompanyament extensiu 

realitzat en medi obert que permet intentar “estar presents” pels/les joves i ser 

referents en els diversos escenaris quotidians. 

 El treball en xarxa amb altres agents en el context de les Taules Territorials de 

Joventut, per adquirir una visió global del/la jove. 

 Els Espais Impulsos (individuals i grupals) i estudi als espais juvenils. 

 El treball d’assemblearisme i de presa de decisions en els espais juvenils.  

 

4. Punts a millorar en el treball per a l’emancipació i autonomia des del Servei de Joventut i 

Lleure: 

Pel que fa als principals punts relatius al treball per a l’emancipació i l’autonomia que es 

desenvolupen des del Servei de Joventut i Lleure, els/les diferents professionals 

participants, destaquen els següents: 

 El treball col·laboratiu i en xarxa i la coordinació: Per una banda, en relació a la 

coordinació i comunicació amb altres serveis i agents juvenils, es destaca que no 

sempre és tan fluida i de qualitat com hauria de ser. Per altra banda, en relació al 

treball col·laboratiu i en xarxa, s’apunta que hauria de ser més constant per a què 

les actuacions no es treballin i executin exclusivament des del Servei de Joventut i 

Lleure. 

En aquest mateix sentit, s’apunta que l’intercanvi entre els diferents serveis no està 

sistematitzat i, sovint, depèn dels propis professionals que porten cada projecte. 

 La manca de contacte i relació amb el teixit empresarial:  es destaca especialment la 

manca de disposició d’una bossa d’empreses i ocupacions per a joves. Pel que fa a 

l’àmbit laboral, també s’apunta l’existència de processos que queden estancats, i la 

manca de projectes concrets centrats en l’autoocupació, les pràctiques 

professionals, la millora de la capacitat d’inserció, etc. 
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 La manca d’assessorament sobre accés a l’habitatge al municipi: es destaca que més 

enllà de la informació que ofereix el Servei, els i les joves no disposen d’informació 

clara i el Servei de Joventut no hi té incidència. En aquest sentit, també es destaca 

la manca de capacitat per donar suport a iniciatives ciutadanes juvenils envers 

l’habitatge, com per exemple, els habitatges compartits, el lloguer solidari, etc.   

 La manca d’accés a subvencions o altres formes d’obtenir recursos per realitzar 

estudis a l’estranger, per independitzar-se, etc... 

 Limitacions en els recursos econòmics i humans per oferir actuacions i recursos de 

major qualitat i que arribin a tots els/les joves. En aquesta mateixa línia, també 

s’apunten limitacions en les infraestructures en relació al nombre d’espai, 

limitacions en l’aforament i ubicació dels espais juvenils. Així mateix, es destaca que 

el volum de joves a atendre, no permet realitzar una tasca socioeducativa ni un 

seguiment acurat de la seva trajectòria vital, ni fer un seguiment de la salut 

emocional de l’individu. Així mateix, es destaca la manca de recursos per generar 

experiències amb petits grups i més innovadores.  

 La poca mobilitat del servei entre altres equipaments de la ciutat, unit a la 

centralització del servei a un sol punt de la ciutat.  

 Manquen professionals per a realitzar atenció psicològica tant en el Servei de 

Joventut com en altres serveis municipals.  

 Limitacions en les intervencions als centres educatius. 

 Es destaca que, en ocasions, les demandes i/o exigències “externes” al projecte, 

dificulten que es pugui situar al/la jove en el centre i, s’hagin de prioritzar els 

esforços en altres tipus de tasques.  

 Dificultat de valorar l’impacte de les accions que es desenvolupen.  

 La situació de manca d’igualtat d’oportunitats en la que es troben molts/es joves de 

la ciutat i que ve determinada, en part, per l’existència de barreres estructurals a 

aquesta igualtat (visió de la persona jove, recursos limitats, atenció a la diversitat de 

necessitats...). 

5. Actuacions més destacades que recullen en els àmbits a millorar: 

En relació amb l’apartat anterior, els i les professionals participants també destaquen les 

que consideren que són les principals actuacions, aquelles que engloben la major part 

d’aquests punts febles. Entre aquestes actuacions es destaquen les següents: 

 En relació a les limitacions en el treball col·laboratiu i en xarxa i la coordinació, es 

destaca que la majoria dels projectes desenvolupats pateixen aquesta carència. En 

aquest mateix sentit, s’apunten diversos recursos i projectes que es troben 

afectats: 

o El Servei d’Informació Juvenil, hauria d’incrementar les seves relacions 

bilaterals amb tots aquells agents i serveis dels que nodreix la seva 

capacitat informativa. 
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o El projecte “En trajecte” podria treballar com si fos un projecte transversal 

formant part d’un itinerari juvenil que inclogués altres projectes i recursos 

municipals que treballin en la mateixa línia. 

o La Mostra d’Ensenyament, tot i estar liderada per Joventut, hauria de 

comptar amb la participació d’altres agents de la ciutat. 

o Sovint manca informació sobre les actuacions que es desenvolupen des 

d’altres serveis.  

 En relació a les limitacions en l’àmbit laboral, es destaca especialment el fet que en 

l’assessorament envers l’accés al món laboral, no es poden derivar als/les joves de 

forma directa.  

 En relació a l’àmbit d’habitatge, es destaca que no es disposa d’informació suficient 

per realitzar un assessorament òptim. En aquest sentit, també s’apunta que no es 

compta amb pressupost de subvencions ni altres ajudes per a promoure 

l’emancipació dels/les joves.  

D’altra banda, s’assenyala que la manca d’oferta de pisos i habitacions, així com 

d’alternatives habitacionals (programa ‘viure i conviure’) provoca que la informació 

que s’ofereix sobre com realitzar la recerca no produeixi resultats. En aquesta 

mateixa línia, es destaca que les xerrades que s’han desenvolupat sobre masoveria 

urbana o altres aspectes relatius a l’habitatge no han funcionat.  

 Limitacions en els recursos per a la producció artística.  

 Manquen actuacions que es desenvolupin conjuntament amb els centres educatius. 

En aquest mateix sentit, es destaca que caldria treballar conjuntament amb 

Educació per construir unitats didàctiques i oferir recursos a les escoles per 

treballar temes com l’emprenedoria i el creixement personal.  

D’altra banda, en relació a les actuacions amb centres educatius també s’apunta 

que el temps que es triga a poder desenvolupar l’actuació és elevat degut a la 

dificultat de resposta ràpida.  

6. Percepció respecte al treball per a l’emancipació i l’autonomia a la resta de serveis de 

l’Ajuntament: 

Finalment, els i les professionals participants traslladen la seva percepció quant al treball 

desenvolupat per part de la resta de serveis de l’Ajuntament per a l’emancipació i 

l’autonomia en les seves actuacions adreçades a joves. En aquest sentit, es destaquen els 

següents aspectes: 

- En general: 

 

 La resta de serveis de l’Ajuntament conceben l’autonomia i l’emancipació com 

quelcom secundari, és a dir, com un valor addicional però no prioritari. 

 En general, es considera que no es pren en prou consideració les necessitats 

dels/les joves des d’altres serveis, sinó que les actuacions que se’ls hi adrecen es 
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relacionen amb circumstàncies concretes com, per exemple, el fet de tenir fills/es a 

càrrec. 

 Pel que fa a les derivacions de joves cap al Servei de Joventut des d’altres serveis 

municipals, es considera que aquests desconeixen els servis que s’ofereixen des de 

Joventut i les temàtiques que s’aborden, pel que es percep que les derivacions no 

sempre es fan amb criteris adequats (“tenim la sensació que se’ls treuen de 

sobre”), especialment quan es tracta de joves desmotivats/des i/o sense recursos.  

 Es considera que manca una web o plataforma virtual  a través de la qual els i les 

joves puguin accedir a informació sobre els recursos i actuacions adreçats 

específicament a joves des dels diferents serveis. 

 Es percep com a necessari treballar la transversalitat per coordinar els projectes i 

accions dels serveis que desenvolupen tasques que afecten als/les joves. En aquest 

sentit, s’apunta que cal enfocar aquest treball com un projecte global i no com un 

conjunt d’accions individuals prestades per diferents serveis. 

En aquesta mateixa línia, s’apunta que el fet que no es concebi l’autonomia i 

l’emancipació com a eixos o àmbits d’actuació prioritaris provoca, al seu torn, que 

no hi ha hagi un treball transversal real ni adequat per poder abordar aquestes 

qüestions.  

 Es percep que els i les joves no estan situats al centre de les polítiques de 

l’Ajuntament, sinó que la resta de serveis conceben que el desenvolupament dels i 

les joves és responsabilitat del Servei de Joventut. En aquest mateix sentit, es 

destaca que  l’absència d’un Pla estratègic que abordi el/la jove des d’una 

perspectiva holística des dels diferents serveis, provoca també una manca de treball 

en xarxa real que genera que la centralitat de la persona jove i les seves necessitats 

s’allunyin de les accions que es desenvolupen.  

- Segons serveis: 

 

 Des d’Educació s’ofereixen ajuts i beques a aquells/es joves amb millors 

qualificacions, però no es prenen en consideració altres elements com les aptituds, 

que permetrien que altres joves a través d’actuacions de suport poguessin 

beneficiar-se. 

 En relació amb l’àmbit d’ocupació, es considera que la Garantia Juvenil ho engloba 

pràcticament tot i que, aquesta, compta amb uns criteris massa específics i tancats. 

Tanmateix, també es destaquen altres actuacions com les formacions específiques 

per a joves en l’àmbit laboral o les ajudes a l’emprenedoria per a joves, però 

s’apunta que es tracta d’actuacions puntuals.  

 En relació a l’àmbit d’habitatge, s’apunta que de forma molt puntual s’han ofert 

ajudes específiques per a l’habitatge, però, en general, es valora que no es fa una 

especial incidència en el col·lectiu de joves la qual cosa és especialment detectable 

quant a la disposició d’informació.  
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Resultats: Avaluació del disseny 

Segons les propostes del I Fòrum Jove realitzat el 7 d’octubre de 2016 a finals del procés de 

diagnosi i inici del disseny del PLJ, s’observa que el 50% de les propostes considerades viables o 

potencialment viables per l’equip de joventut s’han inclòs al disseny d’actuacions del PLJ d’una 

forma directa o indirecta.  

El personal tècnic de l’Ajuntament de Terrassa defineix l’eix d’Emancipació i Autonomia a partir 

de conceptes com:  Formació’; ‘Autogestió’; ‘Presa de decisions’; ‘Assessorament’; ‘Informació’; 

‘Empoderament’; ‘Reconeixement’; ‘Orientació’; ‘Creixement’; ‘Treball’; ‘Habitatge’; i 

‘Autonomia’, entre d’altres. Aquests conceptes tenen una alta vinculació amb el disseny i 

objectius de les actuacions del PLJ.  

Pel que fa als valors relacionats amb les accions relatives a l’Emancipació i Acompanyament, 

s’esmenten: la llibertat, igualtat, respecte, coneixement i autoconeixement, creativitat, actitud 

d’escolta, empatia, capacitat de connectar amb agents, necessitats i recursos, autogestió, 

independència, apoderament, participació social, experiència, confiança i autoconfiança, 

determinació, compromís, responsabilitat, comunicació, capacitació, pro activitat, curiositat, 

iniciativa, sinceritat, autonomia, estabilitat, seguretat, reconeixement, esperit crític, creixement 

personal, esforç, persistència, cura, disponibilitat, interseccionalitat, pedagogia de l’esperança i 

protecció. No es pot establir en quina mesura aquests valors es compleixen a l’hora d’executar 

les actuacions, però si que es pot establir que a nivell general aquests valors són coherents amb 

el disseny d’actuacions i els objectius marcats.  

Pel que fa al que la resta de serveis perceben sobre el treball per l’Emancipació i Autonomia, 

s’afirma que la resta de serveis conceben l’autonomia i emancipació com quelcom secundari, es 

considera que no es té prou en consideració les necessitats dels i les joves, existeix una manca 

de coneixement en referència als serveis oferts des del Servei de Joventut, la manca d’una 

plataforma virtual a través d’on els i les joves puguin accedir a tots els serveis que se’ls hi 

ofereixen, es percep que cal potenciar la transversalitat per coordinar projectes i accions entre 

serveis fet que té una incidència clara en l’emancipació i autonomia i per últim la necessitat de 

establir al col·lectiu jove al centre de les polítiques de l’Ajuntament.  

Paral·lelament, existeix un alt ajust entre els plantejaments del PLJ, concretament de la diagnosi, 

amb el disseny de les actuacions del mateix PLJ, tal fet implica que les necessitats i 

problemàtiques detectades durant el treball de camp de la diagnosi han estat correctament 

abordades a partir d’un disseny coherent.  

Si bé és cert que s’ha observat ajustos no-alts, aquests no impliquen que les actuacions en 

qüestió siguin errònies, sinó que contemplen objectius que no es presenten a les conclusions o 

eixos estratègics, però que poden plantejar-se en l’anàlisi de la diagnosi o en els objectius, 

missió, visió o valors del Servei de Joventut.  

Per altra banda s’observa algun eix estratègic o plantejament a les conclusions que 

possiblement no s’ha abordat directament al disseny d’actuacions, cal mencionar que aquests 

plantejaments no abordats directament, poden esser abordats de forma indirecta, com per 

exemple la comunicació digital, o poden sobrepassar les competències, capacitats, normatives o 

altres impediments o prioritats del Consistori, per exemple l’augment de parc d’habitatges de 

protecció oficial i l’augment d’ajudes al lloguer.  
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Per tant l’ajust de les actuacions amb els plantejaments del PLJ es pot considerar alt, fet que 

implica una continuïtat entre allò diagnosticat i allò dissenyat, donant així resposta a les 

necessitats o demandes juvenils. Tot i així, es considera que caldria treballar per a la 

sistematització vers un model que tendeixi a dos nivells estructurals: programa/projecte i 

actuacions.  

 

Resultats: Avaluació del procés 

El personal tècnic de l’Ajuntament de Terrassa estableix com a punts forts en el treball per a 

l’emancipació i autònoma des del Servei de Joventut i Lleure, s’esmenten: els recursos 

informatius, l’obertura, accessibilitat, tracte proper i de referència, la rellevància de la formació 

en el lleure, la transversalitat i el treball en xarxa, els programes educatius i de mobilitat 

internacional, altres actuacions de formació per a joves, l’equipament de la Baumann Oficina 

Jove, les dotacions d’eines i recursos per entitats per al desenvolupament dels seus projectes, la 

capacitat del Servei de situar el col·lectiu de joves en el centre de les polítiques, la capacitat de 

donar resposta a la diversitat de necessitats dels i les joves a través d’una amplia diversitat de 

recursos i la seva capacitat de territorialitzar la seva acció als districtes, l’acompanyament 

multiservei i l’impuls de l’autogestió.  

Aquests punts forts fan referència a la Baumann Oficina Jove, el projecte ‘En Trajecte’, el Pla de 

Formació en el Lleure, el Punt Jove a l’Institut, la relació entre els Serveis de Mobilitat i el 

Districte Jove, la formació a delegats i delegades, la Mostra d’Ensenyament, les dinàmiques de 

grup a centres d’estudis o col·lectius, les actuacions en medi obert, el treball en xarxa amb 

altres agents en el context de les Taules Territorials de Joventut, els Espais Impulsos i estudi als 

espais juvenils i el Treball d’assemblearisme i presa de decisions en els espais juvenils.  

Com a punts febles s’esmenta: el treball col·laboratiu i en xarxa i la coordinació amb altres 

serveis i agents juvenils la qual no és tan fluida i de qualitat com hauria de ser, la manca de 

contacte i relació amb el teixit empresarial fet que impedeix el òptim desenvolupament de 

certes actuacions en l’àmbit laboral, la manca d’assessorament sobre accés a l’habitatge al 

municipi i la manca de capacitat per donar suport a iniciatives ciutadanes juvenils envers 

l’habitatge, la manca d’accés a subvencions o altres formes d’obtenir recursos, les limitacions 

en els recursos econòmics i humans, la poca mobilitat del servei juntament a la centralització 

del servei a un sol punt de la ciutat, la manca de professionals per realitzar atenció psicològica 

tant en el Servei de Joventut com en altres serveis municipals, les limitacions en les 

intervencions als centres educatius, les demandes externes al projecten que dificulten la 

priorització dels esforços en la població jove, la dificultat de valora l’impacte en les accions 

desenvolupades i la situació de manca d’igualtat d’oportunitats de la població juvenil.  

Aquests punts febles fan referència a l’efecte sobre actuacions com: el Servei d’Informació 

Juvenil el qual ha d’augmentar les relacions bilaterals amb altres agents i serveis, el projecte ‘En 

Trajecte’ el qual ha d’augmentar la seva transversalitat, la Mostra d’Ensenyament la qual precisa 

de la participació d’altres agents, la manca de informació proporcionada a la població juvenil 

sobre les actuacions desenvolupades, la impossibilitat de derivar de forma directa als i les joves 

que s’assessoren envers al món laboral, la manca d’informació que es disposa sobre habitatge 

per tal de realitzar un òptim assessorament, la manca d’oferta de pisos i habitacions o 

alternatives habitacionals, les limitacions en els recursos per a la producció artística i la manca 

d’actuacions desenvolupades conjuntament amb els centres educatius.  
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Al fòrum, jove es va recollir informació referent als àmbits d’educació, ocupació, salut i 

habitatge, i concretament sobre el coneixement sobre les actuacions i recursos, sobre el grau 

d’ús dels serveis, sobre consideracions d’utilitat, propostes de millora i finalment consideracions 

sobre les actuacions que manquen a la ciutat.  

Pel que fa a l’àmbit d’educació es detecta un ampli desconeixement de les actuacions 

impulsades, pel que fa a les actuacions amb un major d’us s’esmenten: el Servei d’informació 

juvenil, la Mostra d’Ensenyament, el projecte En trajecte, el Pla de formació en el Lleure, el 

Programes de Formació i Inserció (PFI), les Jornades d’Orientació en Formació Professional i 

Estudis universitaris i els Serveis i recursos descentralitzats a través del Districte Jove. Pel que fa 

a les actuacions més conegudes per part dels i les joves participants, aquestes es valoren 

positivament en relació a la seva utilitat, tot i això s’esmenta que els serveis no són gaire 

propers al col·lectiu juvenil. Com a propostes de millora s’esmenta: la necessitat d’ampliar el 

número de professionals adreçats a l’acompanyament i orientació personalitzada, la necessitat 

de millores en la comunicació i difusió de recursos i serveis, la necessitat de seguir impulsant el 

treball de proximitat amb la població jove, la necessitat de donar ajuts econòmics al transport 

per raó d’estudis, les beques d’estudi de caràcter genèric i en referència a la mostra 

d’ensenyament; la necessitat de impulsar la comunicació del recurs, la necessitat de facilitar 

l’accés a la Mostra per part de les visites individuals a partir de l’ampliació horària o en definitiva 

ajustar l’oferta de places a l’elevada demanda. Per últim, pel que fa a actuacions que manquen, 

s’esmenten: la manca de desenvolupament de projectes internacionals, la necessitat d’arribar a 

aquelles persones joves desvinculats del sistema educatiu, la dificultat d’accés a joves de 

centres educatius concertats i la manca de diversitat formativa, concretament en l’àmbit 

artístic. 

A l’àmbit d’ocupació es destaquen com a actuacions amb major coneixement: el Servei 

d’Atenció a la Garantia Juvenil, el projecte Fem Ocupació,  Joves per l’Ocupació, Tastet 

d’Oficis, el Servei Local d’Ocupació i Espai Impuls Districte Jove. Com a actuacions més 

desconegudes es destaquen els Tallers d’Emprenedoria, tot i que cal esmentar que part de les 

persones joves participants presenten un al nivell de desconeixement de les actuacions. Les 

actuacions amb un major ús o major percepció d’ús, són el Servei d’Atenció a la Garantia Juvenil 

i el projecte Joves per l’Ocupació, les persones participants argumenten que aquest major ús és 

degut al ‘boca-a-boca’ així com per les tasques de derivació i orientació que realitzen les 

entitats. També cal tenir present que part de les persones assistents no han fet ús dels serveis i 

també s’esmenta que en molts casos els i les joves coneixen els serveis però amb altres noms. 

Pel que fa a la utilitat de les actuacions: es valoren positivament sobretot en relació a 

l’existència i disponibilitat dels serveis més que en relació al seu funcionament, s’explica els i les 

joves cerquen ocupacions a partir de portals generalistes els quals ofereixen en bona part 

ocupacions precàries i no accedeixen a recursos municipals per falta de coneixement, i també 

s’exposa que la Casa Baumann és referent a l’hora de rebre assessorament laboral. Com a 

propostes de millora s’esmenta: la necessitat de realitzar una major comunicació, donant a 

conèixer les ofertes de treball, la necessitat de apropar el Servei de Foment a la població jove, la 

necessitat d’augmentar els i les professionals dels serveis per reduir el temps d’espera i 

l’atenció personalitzada, per últim en referència al projecte Garantia Juvenil i el projecte Joves 

per l’Ocupació s’esmenta: l’accés als serveis relatius a l’ocupació està condicionat a l’estatus 

legal de la persona, manca de places  i ofertes laborals limitades i retorn de la figura de 

l’Impulsor de la garantia juvenil.  Per últim, pel que fa a actuacions que manquen, s’esmenta: la 

possibilitat de desenvolupar pràctiques professionals  en els PFI sense necessitat de regularitzar 

els papers, projectes ocupacionals on no es requereixi la regularització de papers de 
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nacionalitat, desenvolupament de projectes ocupacionals vinculats a les necessitats de les 

persones amb demanda d’ocupació i a les ofertes laborals del territori i per últim, accions que 

ajudin a compaginar estudis i feina.  

A l’àmbit de salut es percep un ampli coneixement de les actuacions, tot i que tal tenir en 

compte que aquestes són únicament tres. Els i les participants consideren que les persones 

joves que estan en el sistema educatiu fan un ús considerable de les actuacions, tot i que 

s’haurien de prioritzar des de l’administració local. Les actuacions es consideren útils tot i que 

es considera necessari incrementar les actuacions de salut, les actuacions es consideren útils tot 

i que consideren que s’han de transformar rebaixant el número de xerrades i augmentant els 

tallers i assessoraments personalitzats. Com a propostes de millora s’argumenta que les 

actuacions haurien d’adreçar-se també als espais de lleure educatiu, també s’esmenta que 

s’hauria de realitzar atenció psicosocial als centres educatius de forma permanent i 

especialitzada. Per últim, pel que fa a actuacions que manquen, s’esmenta: la necessitat 

d’impulsar actuacions en l’àmbit de salut, concretament en conductes de risc com consum de 

drogues i sexualitat, o també sobre salut emocional.  

A l’àmbit d’habitatge s’observa un cert desconeixement per part dels i les participants respecte 

les actuacions, la Casa Baumann s’intueix com a referent en informació referent a aquest àmbit, 

tot i això els i les participants exposen que perceben un ús menor de les actuacions. Les 

actuacions es consideren útils però poc conegudes. Com a propostes de millora s’esmenta: la 

necessitat de prioritzar aquestes actuacions, la necessitat d’ampliar molt notablement la difusió 

sobre les actuacions i la necessitat de vehicular els recursos a partir de la Casa Baumann atès 

que és un espai proper per a la població jove. Per últim, pel que fa a actuacions que manquen, 

s’esmenta: una oferta específica d’habitatge jove i habitatges adaptats considerant persones 

amb diversitat funcional.  

Com a propostes o aportacions de caràcter transversal s’esmenta: la necessitat de reservar 

places de serveis a joves amb necessitats especials o específiques, tenir en compte 

l’accessibilitat cognitiva, necessitat de reduir la complexitat dels procediments d’accés als 

recursos per a joves, necessitat de difondre els recursos i serveis enfocats a la població juvenil, 

incidir en aquells joves que no són actius o no pertanyen a cap entitat o col·lectiu a partir de 

xarxes socials virtuals, necessitat d’habituar els i les joves a la Casa Baumann per tal de reduir 

les reticències d’accés i seguir potenciant la participació juvenil.   

Pel que fa als principals resultats de l’Enquesta jove, s’observa que aquelles persones amb major 

risc de trobar-se en situació de no estudiar i no treballar són els homes de 17 a 18 anys, el 17% 

de la mostra ha fet ús dels recursos i serveis, el 24% coneix els recursos però no n’ha fet ús i el 

59% els desconeix. L’Oficina Jove Baumann, el Punt Jove als Instituts, el Districte Jove i l’Espai Bit 

són els recursos amb major ús, la Descomunal, Aquí Pots!, el TAM! I els Bucs Baumann són els 

recursos amb major desconeixement i els recursos amb major coneixement però sense ús són la 

Baumann Oficina Jove, el Districte Jove, el Punt Maurina, la Mostra d’Ensenyament i el Servei 

d’Atenció al Programa de la Garantia Juvenil. El sexe, el districte al que pertanyen els i les joves 

o l’edat no semblen indicar diferències notables entre els diferents índex d’ús, coneixement o 

desconeixement. Pel que fa al grau d’assistència a la Casa Baumann, els resultats indiquen un 

augment entre els 12 i els  18 anys, a partir dels 19 anys disminueix lleugerament l’assistència 

tot i que augmenta lleugerament el coneixement de l’equipament.  

Aquelles persones que alguna vegada han preguntat als i les professionals de Joventut sobre 

dubtes en temes com l'ocupació, formació, salut, habitatge, oci, cultura, participació o altres, 
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representen el 64% i aquelles persones que no ho han fet representen el 36%. No hi ha 

diferències segons sexe i Districte, un quart de la mostra no s’ha sentit informada o s’ha sentit 

més o menys informada. A mesura que augmenta l’edat augmenten les persones que han 

realitzat consultes a professionals de joventut. La gran majoria de la mostra considera que els 

recursos i serveis són d’utilitat per a la trajectòria juvenil.  

El Boca-orella, amb amistats o professionals és el canal més emprat per informar-se sobre 

activitats dirigides a joves, seguit per Instagram, Facebook, Flyers i cartells, el correu electrònic, 

la web i en darrer lloc Twitter. Cal mencionar que pràcticament un terç de la mostra s’informa a 

partir de xarxes socials ‘offline’ per tant aquells joves que no disposin de contactes amb 

informació referent a activitats dirigides a joves tindran menys possibilitats d’assolir la 

informació. Pel que fa a les diferències entre homes i dones, els resultats indiquen que les 

dones s’informen en major mesura a partir de canals offline com flyers i cartells i boca-orella, i 

els homes a partir de canals online.  

El 70% de les persones enquestades considera que els serveis i recursos de l’Ajuntament per a 

la població jove són adequats, per contra el 30% considera que falten altres serveis i recursos 

per a la gent jove i pel que fa a la relació que manté la població jove amb altres serveis de 

l’Ajuntament de Terrassa, el 27% afirma que manté relació amb altres serveis i el 73% que no ho 

fa. 

A continuació es comentaran els principals resultats de l’avaluació d’indicadors de les 

actuacions, totes les dades fan referència a l’any 2017. 

A l’àmbit de formació, el Servei d’Informació Juvenil ha tingut un ús prominentment femení amb 

un total de 12.627 consultes. El tercer trimestre és el que més assistència i activitats presenta. 

L’actuació de Mobilitat internacional ha tingut 618 persones ateses i 87 persones que han 

realitzat estades a l’estranger. La mostra d’ensenyament, un total de 1905 visites, principalment 

d’instituts. Al projecte En Trajecte han participat 32 persones, amb 22 activitats formatives, 8 

activitats lúdiques, 6 culturals i 4 esportives, amb un total de 11 intervencions realitzades amb 

altres agents. En el Pla de Formació en el Lleure la demanda de formacions s’adapta totalment a 

l’oferta o viceversa però el número de beques concedides no s’adapta en cap mesura a la 

participació a les formacions. El projecte Erasmus + va concedir 12 beques. Els Programes de 

formació i inserció presenten una notable estabilitat de programes i usuaris. La Maleta de les 

famílies presenta una important disminució de persones usuàries a partir del primer trimestre 

tot i això el nombre de Instituts i biblioteques es manté similar. Les Tutories d’Acompanyament 

presenten força estabilitat al llarg dels trimestres, si es té en compte que no hi ha dades pel 3r 

trimestre amb una participació més o menys equilibrada d’homes i dones. Les Campanyes 

‘Voluntariat per la llengua’ i ‘I tu, jugues en català?’ Han comptat amb un número d’aprenents 

estable, però el número de voluntaris ha caigut fins al 0. L’actuació Fomentar el Voluntariat en 

Projectes Solidaris a altres Països (Cooperació internacional), es recullen 9 consultes i 20 

participants en projectes de cooperació internacional. A l’Aula d’automatització i robòtica han 

participat 25 homes i 2 dones amb una satisfacció molt alta. Per últim a la Mostra de 

coneixement s’han realitzat 17 activitats amb una assistència de 1022 persones amb una 

participació equilibrada d’homes i dones i una satisfacció alta.  

A l’àmbit d’ocupació el Servei d’Atenció a la Garantia Juvenil ha atès un total de 2521 joves, 

d’aquestes 1251 es van inscriure, 753 es van vincular a algun projecte i 941 es van inserir al món 

laboral. L’Espai Impuls (Districte Jove) ha crescut amb participats passant de 83 al primer 

trimestre a 106 al quart trimestre. A les jornades de Terrassa Cooperativa han participat un total 
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de 40 persones i 3 accions per a escoles o joves. Els Tallers d’Emprenedoria per als i les Joves, ha 

comptat amb 219 persones en 4 tallers, el 59% han estat dones. El nombre de joves participants 

a la Casa d’Oficis ha disminuït lleugerament passant de 16 persones al primer trimestre a 13 al 

quart trimestre. L’actuació Fem Ocupació ha mantingut una participació estable de joves en un 

número de 58 participants. L’actuació Joves per l’Ocupació s’ha mantingut estable amb una 

participació de 58-60 persones. L’actuació potenciació del Servei per a Joves del SLO  de 

Terrassa (slot) ha augmentat de forma considerable al llarg del 2017, passant de 28 joves al 

primer trimestre a 308 al quart trimestre. Els Tastets d’Oficis ha passat dels 46 participants al 

primer trimestre, 28 al segon i 55 al quart.  

A l’àmbit de salut l’actuació 3x3 de Bàsquet Nocturn Festa Major ha comptat amb 12 persones 

en cada una de les cinc categories. L’actuació Salut i Escola als Centres Educatius de la Ciutat ha 

comptat amb 22 centres de secundària participants: I per últim a l’actuació Promoció de la Salut 

als Centres Educatius de la Ciutat ha participat un total de 4420 joves de 14 centres.  
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Orientacions  

Per últim es presenten orientacions de futur en base els resultats de les diferents anàlisis els 

quals han de servir per tal guiar futures planificacions de l’equip de joventut.  

 Seguir tenint en compte la participació i aportacions de la població jove a 

partir de processos participatius com a via per construir les polítiques de 

joventut.  

 

 Mantenir la vinculació entre la teorització entorn de l’eix 1 ‘Emancipació i 

Autonomia’ i la pràctica del disseny i execució d’actuacions, atès que una 

visió compartida ajustada a allò que es posa en pràctica genera una 

coherència de discurs i acció repercutint en el principi de qualitat.  

 

 Mantenir la vinculació realitzada entre la diagnosi de la realitat juvenil i el 

disseny d’actuacions, tal coherència permet que les problemàtiques 

abordades siguin tractades d’una forma eficient. Intentar consolidar una 

planificació estratègica que integri un únic nivell de planificació final 

(projectes). 

 

 Continuar amb l’impuls del treball transversal entre el Servei de Joventut i 

lleure infantil i la resta de serveis per tal de seguir creant sinergies i a l’hora 

traslladar la perspectiva juvenil a la resta de serveis. Alhora impulsar el 

treball transversal amb altres agents que puguin impulsar o complementar 

les actuacions dissenyades.  

 

 Seguir potenciant i ampliar el treball als districtes i medi obert i amb els 

àmbits i metodologies habituals.  

 

 Potenciar les actuacions en l’àmbit d’habitatge més enllà de la informació i 

l’assessorament i en referència a les competències municipals i facilitar 

informació i coneixement als i les professionals que assessoren en la 

matèria.  

 

 Necessitat de comunicar i difondre d’una forma més eficaç els serveis i 

recursos dirigits a les persones joves, en especial incidència a partir dels 

canals virtuals però sense descuidar els canals físics o humans.  

 

 Seguir amb la tasca i ampliar els i les professionals d’acompanyament i 

orientació personalitzada, consolidant d’aquesta manera professionals 

referents entre la població jove i establint sinergies amb altres agents del 

territori.  

 

 Ampliar la diversitat de perfils de joves als quals s’atén tenint en compte 

aquells joves desvinculats del sistema educatiu, d’entitats o aquells que 

presenten necessitats especials o específiques.  
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 Seguir treballant per tal d’assolir una Oficina Jove Baumann referent entre 

la població juvenil, en la qual els i les joves no tinguin reticències d’accés.  

 

 Tenir en compte perfils de joves amb risc especial de no estudiar i treballar 

per tal d’oferir opcions adaptades a les seves necessitats i així facilitar la 

seva emancipació.  

 

 Mantenir els nivells de satisfacció en l’assessorament (persones que s’han 

sentit informades) a l’Oficina Jove i el nivell de satisfacció amb els serveis i 

recursos de l’Ajuntament.  
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ANNEX 

Aquest annex recull els resultats de les diferents actuacions realitzades durant el procés 

d’avaluació. Aquestes anàlisis han servit per configurar els resultats de l’avaluació realitzada 

aquest 2018, focalitzada en l’eix 1.  

 

1. Les propostes realitzades al I Fòrum Jove i la incorporació d’aquestes propostes al 

disseny del PLJ,  

2. El grau d’ajust entre els plantejaments de la diagnosi i el disseny del PLJ,  

3. II Fòrum Jove realitzat durant el treball de camp de la present avaluació,  

4. L’enquesta jove realitzada en el mateix treball de camp i  

5. L’avaluació d’indicadors de les actuacions realitzades durant el 2017. 
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1. Propostes realitzades al I Fòrum Jove incorporades al disseny del PLJ 

El 7 d’octubre de 2016 es va realitzar el Fòrum Jove a finals del procés de diagnosi i inici del 

disseny del PLJ, durant aquest Fòrum es van recollir diferents propostes, les quals van ser 

considerades per l’equip de Joventut. Aquest apartat analitza en quina mesura aquestes 

propostes han estat incloses d’una forma directa o indirecta en el disseny d’actuacions del PLJ.  

La primera columna fa referència a les propostes i als 3 eixos que estructuren el PLJ, incloent 

l’Eix 1 d’Emancipació i Autonomia el qual és objecte de la present avaluació. La segona columna 

fa referència, a partir d’una escala de color, al grau de viabilitat considerat pel equip de Joventut 

i la tercera columna fa referència a en quina mesura cada proposta o idea ha estat inclosa, cal 

tenir en compte que algunes propostes no equivalen a cap actuació concreta sinó a accions de 

diferents actuacions.  

Seguidament es comentaran aquelles propostes que precisin un comentari. De l’Eix 1 cal tenir 

en compte que la proposta ‘Incrementar beques escolars sobretot per a materials i per a 

escoles d'adults’ no és competència municipal però existeixen opcions de bonificació, l’actuació 

‘Fomentar el transport públic gratuït o reduir preus per a joves fins als 20 anys’ s’exposa que 

existeixen algunes opcions de descompte però amb limitacions i l’actuació ‘Millorar l'accés a 

estudi d'idiomes (més oferta gratuïta o a preus reduïts)’ s’exposa que existeixen diverses 

opcions de descompte. 

L’eix 2, l’actuació ‘Crear espais d'autogestió juvenils’ cal tenir en compte que existeixen locals 

cedits a entitats com les de lleure, però no espais juvenils autogestionats, l’actuació ‘Consolidar 

i ampliar el cinema a la fresca per a joves’ no es té registre de cap acció de cinema a la fresca 

impulsada des de alguna regidoria, tot i això no implica que s’hagi realitzat. L’actuació ‘Crear 

espais de debat dins l'escola i el lleure educatiu, on s'incloguin presa de decisions municipals’ o 

‘Impulsar processos participatius als centres de secundaria’ existeixen actuacions com l’Espai de 

trobada del Districte Jove o la Formació de delegats i delegades i subdelegats i subdelegades, 

que en part cobreixen les demandes presentades. L’actuació ‘Crear un espai públic virtual 

d'expressió ciutadana’, existeixen canals de xarxes socials virtuals com Twitter, Youtube, blocs, 

Facebook o Instagram però no són plataformes especialitzades ni percebudes com a espais 

públics virtuals d’expressió, atès que hi ha altres plataformes existents especialitzades en 

aquesta tasca. L’actuació ‘Recolzar la participació de grups informals’ si bé es dona suport o 

assessorament a grups informals, no hi ha cap actuació directament dedicada a abordar aquest 

col·lectiu juvenil abundant.  

Per últim l’Eix 3, actuació ‘Crear espai per a skaters’ s’exposa que actualment s’està treballant 

en un projecte, tot i que aquest no es recull al PLJ.  

Pel que fa als resultats generals; es van recollir un total de 35 propostes, d’aquestes 26 són 

viables o potencialment viables, és a dir el 74%, i d’aquestes el 50% són propostes que d’una 

manera directa o indirecta s’han inclòs al disseny i l’altre 50% són propostes que no s’han inclòs 

al disseny, es desconeix o s’ha fet parcialment.  
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Taula 1: Propostes realitzades i incorporació al disseny del PLJ  

Eixos i actuacions GV1 Proposta recollida  

Eix 1 - emancipació i autonomia  
  

Incrementar beques escolars sobretot per a materials i per a escoles d'adults    Parcialment 

Fomentar el transport públic gratuït o reduir preus per a joves fins als 20 anys   Parcialment 

Millorar l'accés a estudi d'idiomes (més oferta gratuïta o a preus reduïts)   Parcialment 

Reduir llistes d'espera d'atenció als caps i hospitals   No 

Incrementar ajudes econòmiques per a medicaments   No 

Eix 2 - participació 
  

Crear espais d'autogestió juvenils 
 

Parcialment  

Adaptar els espais municipals a la població jove   Sí 

Crear punts joves als barris, descentralitzar servei de joventut   Sí 

Ampliar usos i franges horàries dels equipaments   No 

Crear un camp de futbol   No 

Crear una pista de motos (motocròs)   No 

Impulsar i fer una regulació flexible dels musics i activitats al carrer   No 

Impulsar actuacions musicals regulars als barris, mínim un cop al mes   Sí 

Consolidar i ampliar el cinema a la fresca per a joves   ? 

Generar canals de treball en xarxa de les diferents iniciatives de participació   Sí 

Crear espais de debat dins l'escola i el lleure educatiu, on s'incloguin presa de decisions municipals   Sí/parcialment 

Impulsar processos participatius als centres de secundaria   Sí/parcialment 

Crear un espai públic virtual d'expressió ciutadana   Parcialment 

Recolzar la participació de grups informals   Parcialment 

Incloure als joves en els espais de decisió en l'organització d'esdeveniments culturals   Sí 

Eix 3 - cohesió social 
  

Xarxa WiFi municipal lliure i gratuïta a tota la ciutat   No 

Incrementar espais per a practicar esports gratuïtament (camps futbol, poliesportius, etc..)   No 

Fomentar equipaments esportius per a esports alternatius i també els esports en sí.   Sí 

Ampliar els horaris d'obertura a caps de setmana i festius dels equipaments esportius   No 

Crear espai per a skaters   Parcialment 

Reduir preus d'accés a la cultura (teatre, cine, museus, etc.)   No 

Impulsar accions culturals gratuïtes   Sí 

Augmentar beques de formació d'artistes 
 

Sí 

Crear un punt jove per a menors de 12 anys 
 

No 

Descentralitzar serveis juvenils als barris   Sí 

Ampliar oferta d'estudis gratuïts d'idiomes   No 

Crear espais per a grafiters   Sí 
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Millorar els locals dels esplais   Sí 

Impulsar l'ampliació d'esplais diaris   No 

Ampliar els espais d'estudi en bones condicions amb tots els serveis   No 
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2. Grau d’ajust els plantejaments de la diagnosi de del PLJ i el disseny d’actuacions 

Per tal de conèixer en quina mesura s’ajusten les conclusions i eixos estratègics de l’Eix 

d’Emancipació i Autonomia del PLJ de Terrassa 2017-2021, al disseny de les actuacions que 

s’enfoquen a corregir les mancances o problemàtiques detectades al moment de la diagnosi, 

s’han analitzat les conclusions i els eixos estratègics del pla així com els objectius generals i 

estratègics de les actuacions. Amb aquesta revisió s’ha realitzat un anàlisis fonamentat en el 

grau d’ajust entre les conclusions i els eixos estratègics i els objectius de les actuacions.  

Existeix un alt ajust entre els plantejaments del PLJ, concretament de la diagnosi, amb el disseny 

de les actuacions del mateix PLJ, tal fet implica que les necessitats i problemàtiques detectades 

durant el treball de camp de la diagnosi han estat correctament abordades a partir d’un disseny 

coherent.  

Si bé és cert que s’ha observat ajustos no-alts, aquests no impliquen que les actuacions en 

qüestió siguin errònies, sinó que contemplen objectius que no es presenten a les conclusions o 

eixos estratègics, però que poden plantejar-se en l’anàlisi de la diagnosi o en els objectius, 

missió, visió o valors del Servei de Joventut.  

Per altra banda s’observa algun eix estratègic o plantejament a les conclusions que 

possiblement no s’ha abordat directament al disseny d’actuacions, cal mencionar que aquests 

plantejaments no abordats directament, poden esser abordats de forma indirecta, com per 

exemple la comunicació digital, o poden sobrepassar les competències, capacitats, normatives o 

altres impediments o prioritats del Consistori, per exemple l’augment de parc d’habitatges de 

protecció oficial i l’augment d’ajudes al lloguer.  

Per tant l’ajust de les actuacions amb els plantejaments del PLJ es pot considerar alt, fet que 

implica una continuïtat entre allò diagnosticat i allò dissenyat, donant així resposta a les 

necessitats o demandes juvenils.  

El segon factor que s’analitzarà és en quina mesura aquestes actuacions ajustades a les 

necessitats són efectives o tenen un impacte significatiu.   

Tot i aquest elevat grau d’ajust caldria mencionar que es troben diversitat de categories de 

planificació estratègica com a resposta per a les necessitats detectades a la diagnosi. És a dir, en 

un mateix nivell s’incorporen tant programes, projectes i actuacions. És evident que tant la 

implementació com l’avaluació dels mateixos requereix de diferents metodologies. Per 

exemple, programes amb una trajectòria important i consolidada com Espai Impuls (Districte 

Jove) i projectes com Joves per l’Ocupació, s’assimilen amb aquesta organització estratègica a 

actuacions de caire més puntuals com el 3x3 de Bàsquet Nocturn Festa Major. Caldria treballar 

per definir programes d’actuació en el marc dels diferents eixos de l’eix Emancipació, vinculats a 

les necessitats detectades a la diagnosi i els recursos disponibles, per tal de poder nodrir 

d’actuacions (que poden ser variants al llarg del temps) però que es vehiculen a un programa o 

projecte determinat amb uns objectius definits per tal d’assolir uns resultats concrets. 
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3.  II Fòrum Jove 

A continuació es recullen els principals resultats del debat amb joves per a l’avaluació de l’Eix 

d’Acompanyament que va tenir el passat 12 d’abril de 2018. 

Per a l’avaluació de l’eix d’acompanyament es van presentar als i les participants les actuacions 

que s’estan portant a terme en relació als següents àmbits: 

 Educació. 

 Ocupació. 

 Salut. 

 Habitatge. 

A banda de les aportacions específiques per a cadascun d’aquests àmbits, també s’han recollit 

altres aportacions amb un caràcter més transversal que són aplicables al conjunt de l’eix 

d’Acompanyament. 

Per tal d’avaluar les actuacions desenvolupades en el marc del PLJ sobre cadascun d’aquests 

àmbits, els i les participants van valorar els següents ítems: 

a) Coneixement de les actuacions i recursos, i percepció de coneixement per part dels i les 

joves de la ciutat. 

b) Grau d’ús dels serveis i recursos, i percepció d’ús per part dels i les joves de la ciutat. 

c) Consideració sobre la utilitat d’aquestes actuacions i recursos. 

d) Propostes de millores o consideracions entorn com haurien de ser aquests serveis i 

recursos. 

Consideracions sobre actuacions, serveis, recursos, etc. que consideren que manquen a la ciutat 

per a joves en relació a aquest àmbit. A continuació es recullen els principals resultats del debat 

d’avaluació amb joves: 

 

Àmbit Educació 

a) Coneixement de les actuacions i recursos, i percepció de 

coneixement per part dels i les joves de la ciutat: 

 Les actuacions o recursos sobre els que es detecta 

un major desconeixement són:  

o La Maleta de les Famílies. 

o L’Aula d’automatització i robòtica. 

o La Mostra del Coneixement . 

o L’Emprèn-UPC. 

Cal destacar que el desconeixement en relació a 

aquestes actuacions és força generalitzat entre els 

i les participants.  
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b) Grau d’ús dels serveis i recursos, i percepció d’ús per part dels i les joves de la ciutat. 

 Els i les participants destaquen que els recursos més coneguts i utilitzats per 

part dels i les joves de la ciutat són els següents: 

o Servei d’informació juvenil. 

o Mostra d’Ensenyament. 

o En trajecte. 

o Pla de formació en el Lleure. 

 

c) Consideració sobre la utilitat d’aquestes actuacions i recursos: 

 Sobre les actuacions més conegudes i utilitzades per part dels/les joves els i les 

participants realitzen una bona valoració general en relació a la seva utilitat per 

als i les joves usuaris/es. 

 Remarquen que són serveis i recursos adequats, però no gaire propers al 

col·lectiu juvenil. 

 

d) Propostes de millores o consideracions entorn com haurien de ser aquests serveis i 

recursos. 

 Es troben a faltar més professionals adreçats a l’acompanyament i orientació, i 

que sigui més personalitzat oferint possibles trajectòries formatives adequades 

als interessos particulars. 

 Els serveis i recursos s’ajusten força a la realitat de Terrassa, encara que són 

poc atractius pel jovent. Calen millores de comunicació i difusió. Es proposa els 

centres de secundària com un bon espai on fer arribar la informació (a través 

del PIJ, per exemple) i les xarxes socials. També seguir fent bon ús de la 

comunicació a través dels Districte Jove mitjançant agendes, fulletons, app. 

 Seguir treballant i impulsar el treball de proximitat amb la població jove. 

 Els preus de transport per raons formatives són molt elevats, per aquelles 

persones joves que han d’anar a Barcelona diàriament, es proposen reduccions 

de tarifes.  

 Es proposen beques d’estudi en genèric, així com beques a l’excel·lència. 

 En relació a la Mostra d’Ensenyament els i les participants realitzen les següents 

aportacions: 

o S’apunta que manca un treball més profund a nivell comunicatiu per tal 

de traslladar la idea que aquest recurs és un servei que el Servei 

d’Informació Juvenil ofereix durant tot l’any. 

o Es destaca que tot i el coneixement d’aquest recurs i l’elevada utilitat 

per als/les alumnes, l’horari de la mostra es cobreix pràcticament per 
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complert amb els Instituts, de forma que no queden places disponibles 

per a aquells/es que vulguin anar a títol individual. 

o En aquest mateix sentit, es destaca que el principal punt feble de la 

Mostra d’Ensenyament és la poca oferta en relació a una demanda 

molt elevada.  

 

e) Consideracions sobre actuacions, serveis, recursos, etc. que consideren que manquen a 

la ciutat per a joves en relació a aquest àmbit: 

 Es destaca la manca de desenvolupament de projectes internacionals. 

 S’apunta que una de les principals problemàtiques en relació a les actuacions i 

recursos de l’àmbit d’educació o formació és la dificultat per fer arribar la 

informació sobre aquests recursos a aquells/es joves que es troben desvinculats 

del sistema educatiu. 

 En aquesta mateix línia, també es destaca la dificultat per accedir als i les joves 

dels centres educatius concertats als que també resulta molt difícil accedir per 

proporcionar informació.  

 Hi ha força oferta formativa, però poc diversa, destacant l’artístic com un sector 

poc representat. 

 Part de les actuacions no es coneixen, però es destaca el caràcter intern i 

específic d’aquestes, atès que estan adreçades a un públic diana molt específic. 

 

Àmbit Ocupació 

a) Coneixement de les actuacions i recursos, i percepció de 

coneixement per part dels i les joves de la ciutat: 

 Els i les participants destaquen que les actuacions 

més conegudes per part dels i les joves són: 

o Servei d’Atenció a la Garantia Juvenil. 

o Fem Ocupació. 

o Joves per l’Ocupació. 

o Tastet d’Oficis. 

o Servei Local d’Ocupació . 

o Espai Impuls Districte Jove. 

 En canvi les actuacions sobre les que es percep un major desconeixement són 

les següents: 

o Explorer. 

o Tallers d’Emprenedoria. 
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o Part de les persones participants desconeixen gran part de les 

actuacions.  

 

b) Grau d’ús dels serveis i recursos, i percepció d’ús per part dels i les joves de la ciutat. 

 Els i les joves participants destaquen que perceben que els recursos més 

utilitzats per part dels i les joves de la ciutat són el Servei d’Atenció a la 

Garantia Juvenil i el projecte Joves per l’Ocupació. Tanmateix, apunten que l’ús 

major és degut en bona part a un fenomen de difusió informal, és a dir, la 

majoria de joves s’assabenten d’aquests recursos “pel boca a boca”, així com 

per la tasca de derivació i orientació que realitzen les entitats en aquest sentit. 

 Part de les persones assistents no han fet ús dels serveis d’ocupació. 

 L’ús està molt vinculat en el moment vital en el que es troben els i les joves, i 

per tant els grups més joves no n’han fet ús. 

 Els i les joves participants destaquen que en molts casos coneixen els serveis 

però amb altres noms. 

 

c) Consideració sobre la utilitat d’aquestes actuacions i recursos: 

 La valoració general de les actuacions és positiva, però sobretot en relació a 

l’existència i disponibilitat dels serveis, més que en relació al seu funcionament.  

 S’explica que quan els i les joves busquen feina accedeixen a portals 

generalistes de cerca de feina les quals bona part són ocupacions precàries, i no 

accedeixen  als recursos municipals per falta de coneixement.  

 S’exposa que per tal de rebre assessorament o informació, la Casa Baumann és 

més referent que altres serveis juvenils per a la població jove. 

 

d) Propostes de millores o consideracions entorn com haurien de ser aquests serveis i 

recursos. 

 Les persones participants exposen que s’hauria de realitzar una major 

comunicació de les actuacions que es realitzen a Terrassa. 

o Específicament donar a conèixer el portal d’ofertes de treball de 

Terrassa, el qual és nou però poc conegut. 

 Foment es percebut pels joves com un servei molt formal, adult, i molt menys 

pròxim que Casa Baumann i Districte Jove. 

 Augmentar els i les professionals dels serveis perquè es millori l’atenció 

personalitzada, i el temps d’espera sigui menor. 

 En relació als recursos més utilitzats i, principalment, pel que fa a la Garantia 

Juvenil i el projecte Joves per l’Ocupació es destaquen els següents punts febles: 
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o L’accés als serveis per a joves relatius a l’ocupació estan condicionats a 

l’estatus legal de la persona, la qual cosa fa que molts/es joves de la 

ciutat no puguin accedir a aquest tipus de servei.  

o En relació a la Garantia Juvenil,  es destaquen els següents punts febles: 

 S’apunta una percepció de manca de places i d’oferta limitada. 

 Es destaca que l’inici del procés per ser beneficiari/a de 

Garantia Juvenil exigeix d’una elevada pro activitat per part 

del/la jove. A més, és un procés molt feixuc que tendeix a fer 

que alguns/es joves abandonin el procés abans de poder-se 

beneficiar. En aquest sentit, la figura de l’impulsor tenia una 

molt bona valoració, ja que pal·liava aquest fet, pel que la 

pèrdua d’aquesta figura és molt criticada entre els i les 

participants. 

 Foment es percebut pels joves (sobretot entre els/les de menys 

edat) com un servei molt formal, adult, i molt menys pròxim 

que Casa Baumann.  

 

e) Consideracions sobre actuacions, serveis, recursos, etc. que consideren que manquen a 

la ciutat per a joves en relació a aquest àmbit: 

 Els i les participants proposen el desenvolupament de projectes ocupacionals 

que no tinguessin com a requeriment la regularització de papers, sinó que 

ajudessin a aquesta.  

 També es proposa la possibilitat de desenvolupar pràctiques professionals en 

els Programes de Formació Inicial (PFI) sense necessitat de regularitzar els 

papers.  

 Els i les participants proposen el desenvolupament de projectes ocupacionals 

vinculats a les necessitats de les persones amb demanda d’ocupació i a les 

ofertes laborals del territori.  

 També es proposa realitzar accions que ajudin a compaginar estudis i feina, o 

vincular millor el pas dels estudis especialitzats cap al món laboral.  

 

Àmbit Salut 

a) Coneixement de les actuacions i recursos, i percepció de 

coneixement per part dels i les joves de la ciutat: 

 Es percep un ampli coneixement per part dels i les 

participants sobre aquestes actuacions.  

o Es troben a faltar més actuacions. Les persones participants es 

pregunten si no n’hi ha actuacions específiques sobre hàbits saludables, 

sexualitat, drogues, emocions, pantalles, etc. 
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b) Grau d’ús dels serveis i recursos, i percepció d’ús per part dels i les joves de la ciutat. 

 Donat que es tracta d’actuacions amb una forta vinculació als centres 

educatius, els i les participants consideren que els i les joves que es troben dins 

els sistema educatiu fan un ús considerable d’aquestes. 

 Part del les persones participants consideren que se li dóna poca importància a 

aquest tema des de l’administració local. 

 

c) Consideració sobre la utilitat d’aquestes actuacions i recursos: 

 S’apunta una consideració positiva sobre la utilitat d’aquestes, però tots els i les 

participants coincideixen en la necessitat d’incrementar molt notablement els 

projectes i actuacions en l’àmbit de salut. En aquest sentit, es destaca la 

necessitat que des de l’Administració local es copsi la utilitat i la rellevància 

d’aquest tipus d’actuacions.  

 Valoren positivament la utilitat d’aquestes, però tots els/les participants 

coincideixen en la necessitat de transformar formats: menys xerrades i més 

tallers, augmentar serveis d’assessorament personalitzat, etc. 

 

d) Propostes de millores o consideracions entorn com haurien de ser aquests serveis i 

recursos. 

 Els i les participants destaquen que aquests serveis o recursos no només 

haurien d’estar adreçats als centres educatius, i s’apunta la necessitat d’adreçar 

aquests recursos també a través dels espais de lleure educatiu de la ciutat, o fer 

una oferta específica per a aquests. 

 Destaquen en positiu la Consulta Jove pel tracte personalitzat i proper de les 

seves professionals. 

 Es proposa realitzar una atenció psicosocial als centres educatius, de forma 

permanent i especialitzada.  

 

e) Consideracions sobre actuacions, serveis, recursos, etc. que consideren que manquen a 

la ciutat per a joves en relació a aquest àmbit: 

 S’observa una percepció generalitzada en torn la necessitat d’incrementar 

notablement el nombre de projectes i actuacions en l’àmbit de salut. En aquest 

sentit, es destaquen especialment les actuacions relatives a les conductes de 

risc (drogues i sexualitat principalment) i les actuacions relacionades amb la 

salut emocional. 

 Els i les participants destaquen la manca d’una campanya específica sobre 

l’àmbit de la sexualitat amb una àmplia difusió. 
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 S’apunta que la pèrdua del Servei de Planificació Familiar és un punt feble 

destacat en l’àmbit de les actuacions de Salut per a joves a la ciutat. 

 Els i les participants exposen el fet que sovint es troben amb situacions molt 

complexes pel que fa al binomi menors-sexualitat. En aquest sentit, es destaca 

que són diverses les problemàtiques que els/les joves menors d’edat es troben 

en relació a la sexualitat, i que pel fet de ser menors d’edat es veuen 

agreujades. La manca de recursos disponibles per atendre’ls i l’elevada 

informalitat de l’accés a la informació i l’assessorament, s’observa com un risc 

elevat en temes com la pastilla del dia després, els test d’embaràs, etc. 

 Els i les participants destaquen una manca notable d’accions en relació a la 

salut emocional i l’ús abusiu de pantalles. En aquest sentit, també s’apunta la 

dificultat per saber on i com derivar a un/a jove amb problemàtiques que 

s’emmarcarien en aquests àmbits.  

 

Àmbit Habitatge 

a) Coneixement de les actuacions i recursos, i percepció de 

coneixement per part dels i les joves de la ciutat: 

 S’observa un cert desconeixement per part dels i les 

participants respecte a les actuacions que es desenvolupen en relació a l’àmbit 

d’habitatge. 

 Els i les participants apunten que la majoria de joves que busquen informació 

sobre Habitatge ho fan a través de la Casa Baumann. 

 

b) Grau d’ús dels serveis i recursos, i percepció d’ús per part dels i les joves de la ciutat. 

 Els i les participants perceben que els i les joves no són coneixedors/es 

d’aquests serveis, pel que perceben que l’ús no es gaire elevat. 

 

c) Consideració sobre la utilitat d’aquestes actuacions i recursos: 

 Es considera que disposar d’aquests recursos és molt útils per als i les joves de 

la ciutat, però es destaca la necessitat de millorar la difusió d’aquestes 

actuacions per a què més joves en puguin ser coneixedors/es. 

 

d) Propostes de millores o consideracions entorn com haurien de ser aquests serveis i 

recursos. 

 Els i les participants coincideixen en la necessitat de dotar d’un pes major a 

aquestes actuacions, fer major incidència en el desenvolupament d’actuacions 

relatives a possibilitar un accés igualitari, digne i de qualitat a un habitatge per 

als/les joves. En aquest sentit, es destaca la rellevància d’aquestes actuacions 

en els processos d’emancipació juvenils. 
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 Es destaca la necessitat d’ampliar molt notablement la difusió que es realitza 

d’aquestes actuacions i recursos. 

 S’apunta la necessitat que aquests recursos es vehiculin a través de Casa 

Baumann que és un espai més proper per al/la jove. Si més no, es destaca que 

la vessant informativa d’aquests recursos hauria d’estar estretament lligada a la 

Casa Baumann.  

 

e) Consideracions sobre actuacions, serveis, recursos, etc. que consideren que manquen a 

la ciutat per a joves en relació a aquest àmbit: 

 Els i les participants proposen el desenvolupament d’una oferta específica 

d’habitatge per a joves en rotació. Es tractaria d’un recurs a través del qual els i 

les joves de la ciutat podrien accedir a habitatges en lloguer, prèvia inscripció a 

unes llistes que estarien marcades pels requisits que es consideressin oportuns. 

Aquests lloguers tindrien una data de finalització clara (uns anys determinats), 

en tant que l’objectiu és que aquests habitatges tinguin lloguers rotatius que 

possibilitin que en puguin gaudir un nombre major de joves. 

 També es destaca la necessitat d’oferir habitatges adaptats per a joves que 

prenguin en consideració la diversitat funcional.  

 

Propostes o aportacions amb caràcter transversal 

A banda de les aportacions específiques per a cadascun d’aquests àmbits que s’han exposat 

anteriorment, a continuació també es recullen altres aportacions amb un caràcter més 

transversal que són aplicables al conjunt de l’eix d’Acompanyament: 

 Tant en aspectes específics com podria ser la Formació Ocupacional, però també per a 

la resta de serveis i recursos adreçats a joves, caldria assegurar que un nombre mínim 

de places s’assegurin o es reservin per a què puguin accedir joves amb necessitats 

especial o específiques. 

 La difusió de les actuacions i recursos hauria de tenir en compte les diferents capacitats 

cognitives del col·lectiu de joves. És a dir, la difusió de tots els recursos i serveis que 

s’han avaluat s’hauria de portar a terme amb una mirada d’accessibilitat cognitiva. 

 Es destaca que habitualment els procediments per accedir als diferents serveis o 

recursos per a joves (sobretot en l’àmbit formatiu i ocupacional, però també en la resta 

d’àmbits) resulten molt complexos. Aquesta complexitat mostra impactes envers la 

reducció de la motivació i l’autoestima que acaben per actuar de forma contraproduent 

als objectius del Servei de Joventut.  

 A nivell general es demanda conèixer els recursos i serveis enfocats a la població juvenil 

de Terrassa a partir de canals digitals com Instagram.  

 Els i les joves que participen i són actius són persones que pertanyen a entitats, partits o 

organitzacions, per tal d’assolir als joves no implicats s’ha de incidir a partir de les xarxes 

socials. 
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 Els i les joves coneixen la Casa Baumann però tenen reticències a anar a assessorar-se, 

principalment perquè no estan habituats a l’espai i funcionament. 

 S’exposa que cal seguir tenint present la participació dels i les joves per aconseguir una 

ciutadania activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Enquesta jove 

L’enquesta ha estat resposta per un total de 232 casos vàlids entre el 9 de març i el 2 de maig 

de 2018. Les respostes de les dones representen el 50%, les dels homes el 49% i aquelles 

persones que no es situen en cap de les dues categories sexuals, el 1%.  

Gràfic 1: Sexe de les persones enquestades 
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De mitjana les persones enquestades tenen 16,9 anys, els i les joves de 12 a 17 anys 
representen el 66,4%, i de 12 a 19 el 81,9%. Per tant la mostra representa el grup de menor 
edat de la població juvenil.  

 
Gràfic 2: Edat de les persones enquestades 

 

 
Pel que fa al barri de residència de les persones enquestades, Ca n’Anglada representa el 17%, 

seguit a una notable distància de la resta de barris, d’oferir una lectura més comprensible s’ha 

agrupat els barris en districtes. Les persones participants del Districte 6 representen el 30%, 

seguit del Districte 2 20%, el Districte 4 els quals representen el 15%, el 3 que representen el 

12%, el 1 representant el mateix percentatge i per últim el Districte 5 que representen el 11%.   
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Gràfic 3: Barri de residència de les persones enquestades 

 

Gràfic 4: Districte de residència de les persones enquestades 

 

La majoria de joves estan estudiant actualment representant el 67% de la mostra, seguit 
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Gràfic 5: Situació actual de les persones enquestades 

 

 

Pel que fa la situació actual (formativa o laboral) entre homes i dones2, s’observen diferències 

notables. Les dones que actualment estan estudiant representen el 70% enfront el 64% dels 

homes, les dones que estudien representen el 11% enfront el 5% dels homes, les que estudien i 

treballen el 11% en front el 8% dels homes, i per últim la diferència més rellevant, on els homes 

que ni estudien ni treballen representen el 23% enfront el 8% de les dones. Per tant aquí el sexe 

es una variable clau a l’hora de comprendre les característiques d’aquelles persones que ni 

estudien ni treballen.  

Gràfic 6: Situació actual segons sexe 

 

Aquesta informació també s’ha creuat amb el grup d’edat. Lògicament els grups d’edat entre 12 

i 16 anys estan conformats per joves que pràcticament estudien, tot i que en el grup de 15 a 16 

anys s’observa un 9% de joves que ni estudien ni treballen. Pel que fa al grup d’edat de 17 a 18 

anys els i les joves que ni estudien ni treballen representen el 37%, concretament els i les joves 

que ni estudien ni treballen i que tenen entre 17 i 18 anys representen el 49% del total de joves 

que es troben en igual situació però d’altres edats, per tant a nivell general es pot induir que els 

homes de 17 a 18 anys són els que tenen més probabilitats de no estar estudiant ni treballant, 

                                                           
2
 No s’ha inclòs dins l’anàlisi aquelles persones que no s’han situat com a ‘sexe no binari’ atès que 
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segons les dades de l’enquesta. Pel que fa al darrer grup, de 19 a 32 anys les proporcions 

s’equiparen, els i les joves que estudien i treballen representen el 33%, les que únicament 

treballen el 29%, les que ni estudien ni treballen el 22% i les que estudien el 16%.  

Gràfic 7: Situació actual segons grup d’edat 
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però no n’ha fet ús i el 59% els desconeix, per tant els percentatge de desconeixement és 

notòriament alt.  

Pel que fa als recursos amb major us, és la Oficina Jove Baumann amb un 46%,  el Punt Jove als 
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percentatge més alt és la Baumann Oficina Jove amb un 37%, seguit del Districte Jove amb un 
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de la Garantia Juvenil amb un 29% respectivament.  
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Gràfic 8: Ús, coneixement i desconeixement de serveis i recursos 
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Gràfic 9: Assistència a la Casa Baumann 

 

Existeix una relació destacable en l’assistència a la Casa Baumann i el grup d’edat, a mesura que 

augmenta el grup d’edat augmenta l’assistència, i es redueix el desconeixement. També cal 

destacar que a partir dels 19 anys s’observa una disminució de l’assistència i un lleuger augment 

d’aquelles persones que afirmen conèixer l’espai però no hi ha anat.  

 
Gràfic 10: Assistència a la Casa Baumann segons grup d’edat 
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Gràfic 11 

 

Pel que fa al creuament de la pregunta: Alguna vegada has preguntat als i les professionals de 
Joventut sobre dubtes en temes com l'ocupació, formació, salut, habitatge, oci, cultura, 
participació o altres? Segons el grup d’edat, s’observa que a més edat més s’ha consultat als i 
les professionals de Joventut.  

 

Gràfic 12: Consultes a professionals de Joventut segons grup d’edat 
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El 86% de la mostra considera que els recursos i serveis ajuden als joves de Terrassa en les seves 

trajectòries vitals, per contra el 14% creu que no. Les respostes obertes dels i les joves fan 

referència a la capacitat d’ajudar, informar i orientar, dels recursos que ofereixen en la transició 

cap a la vida adulta, principalment en els àmbits formatius i laborals, i es destaca també la 

proximitat de tracte amb la població juvenil.  

 
Gràfic 13: Utilitat dels recursos i serveis en referència a la trajectòria vital juvenil  

 

 

Les xarxes socials ‘offline’ resulten determinants a l’hora d’explicar com els joves coneixen les 

activitats que es fan a Terrassa per a persones joves, atès que el boca-orella amb amistats o 

professionals és l’opció més escollida, representant el 29%, l’Instagram representa el 20%, el 

Facebook el 15%, el material físic com els flyers i cartells el 11%, el correu electrònic el 11%, la 

informació a partir de l’espai web el 9% i per últim el Twitter representant el 5%. 

Gràfic 14: Canals d’informació per conèixer activitats dirigides a joves 
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Pel que fa als canals d’informació utilitzats per conèixer les activitats dirigides a joves per grups 

d’edat, s’observa que el boca-orella és emprat de forma més o menys homogènia per tots els 

grups d’edat, el Instagram és clarament un canal que és més utilitzat a menor edat, el Facebook 

es fa servir amb major mesura entre els joves de menor edat, tot i que també entre aquells que 

tenen més edat, els flyers i cartells per els de més edat, el correu electrònic també entre els 

més joves i menys joves, el web sembla mantenir una distribució similar.  

 

Gràfic 15: Canals d’informació per conèixer activitats dirigides a joves segons grups d’edat 

 
Boca-orella Instagram Facebook Flyers i cartells Correu electrònic Web 

De 12 a 14 anys 27,8% 44,8% 34,3% 22,4% 34,8% 30,8% 

De 15 a 16 anys 23,8% 29,9% 20,9% 28,6% 19,6% 28,2% 

De 17 a 18 anys 16,7% 16,1% 19,4% 10,2% 13,0% 10,3% 

Més de 19 anys 31,7% 9,2% 25,4% 38,8% 32,6% 30,8% 

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pel que fa als canals d’informació segons sexe, els resultats semblen indicar que les dones 

s’informen amb major mesura que els homes a partir de mitjans físics i socials com de flyers i 

cartells i el boca-orella, per contra els homes semblen informar-se amb major mesura a partir 

de mitjans digitals.  

Gràfic 16: Canals d’informació per conèixer activitats dirigides a joves segons sexe 

 

 

El 70% de les persones enquestades considera que els serveis i recursos de l’Ajuntament per a 

la població jove són adequats, per contra el 30% considera que falten altres serveis i recursos 

per a la gent jove. Concretament les respostes obertes fan referència a la necessitat de realitzar 

més comunicació d'activitats, més activitats gratuïtes i ajuts econòmics, més treball als barris, 

activitats de lleure i oci també nocturn i més activitats esportives.  
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Gràfic 17: Adequació dels recursos i serveis de l’Ajuntament per a la població jove 

 

Pel que fa a la relació que manté la població jove amb altres serveis de l’Ajuntament de 

Terrassa, el 27% afirma que manté relació amb altres serveis i el 73% que no ho fa. 

Concretament les respostes obertes de les persones que sí mantenen relació amb altres serveis 

fan referència principalment al servei d’ocupació municipal, català o estatal.  

Gràfic 18: Població jove que manté relació amb altres serveis de l’Ajuntament 
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5.  Avaluació d’indicadors de les actuacions 

A continuació es presenta l’avaluació dels indicadors de les actuacions de l’Eix 1 ‘Emancipació i 

Autonomia’ a partir dels indicadors proposats a les fitxes d’actuacions3 i els indicadors finalment 

recollits. Cal mencionar que només es disposen referències de l’any 2017 per trimestres o en el 

conjunt anual, per tant els resultats no es poden contrastar amb altres anys, tal fet impossibilita 

valorar en quina mesura les actuacions estan incrementant o disminuint el públic objectiu o 

s’acosten als objectius establerts. També s’ha de tenir en compte que les variacions que 

existeixen entre trimestres tampoc impliquen una “millora” o “empitjorament” atès que cada 

un dels trimestres condiciona la incidència que es té sobre la població jove.  

Taula 2: Eix, programes, actuacions i serveis que lideren 

EIX PROGRAMA  id ACTUACIÓ SERVEI 

A
U

TO
N

O
M

IA
 i 

EM
A

N
C

IP
A

C
IÓ

 

FO
R

M
A

C
IÓ

 

1 Servei d’Informació Juvenil Joventut i Lleure Infantil 

2 Mobilitat Internacional Joventut i Lleure Infantil 

3 Mostra d’Ensenyament Joventut i Lleure Infantil 

4 En Trajecte Joventut i Lleure Infantil 

5 Pla de Formació en el Lleure Joventut i Lleure Infantil 

6 Erasmus + Servei d’Educació  

7 Programes de formació i inserció (PFI) Servei d’Educació  

8 Jornades d’Orientació en FP i Estudis Universitaris. Servei d’Educació  

9 La Maleta de les Famílies Servei d’Educació  

10 Tutories d’Acompanyament   
Servei d’Educació, Serveis 
Socials i Servei de Joventut  

11 Espai de Recerca Línia B Joves Foment de Terrassa 

12 
Campanyes: “Voluntariat per la llengua” i “I tu, jugues en 
català?” 

Servei de Normalització 
Lingüística  

13 
Fomentar el Voluntariat en Projectes Solidaris a altres Països 
(Cooperació internacional) 

Servei de Solidaritat i 
Cooperació  

14 Aula d’automatització i robòtica Servei Innovació i Universitats 

15 Estudi projecte campus d’estiu 2017 Servei Innovació i Universitats 

16 Mostra del coneixement Servei Innovació i Universitats 

O
C

U
P

A
C

IÓ
 

17 Servei d’Atenció a la Garantia Juvenil Joventut i Lleure Infantil 

18 Espai Impuls (Districte Jove) Joventut i Lleure Infantil 

19 Jornades de Terrassa Cooperativa Servei d’Emprenedoria  

20 Tallers d’Emprenedoria per als i les Joves Servei d’Emprenedoria 

21 Casa d’Oficis Foment de Terrassa 

22 Fem Ocupació Foment de Terrassa 

23 Joves per l’Ocupació Foment de Terrassa 

24 Potenciació del Servei per a Joves del SLO
4
 de Terrassa (slot) Foment de Terrassa 

25 Tastet d’Oficis Foment de Terrassa 

26 Programa YUZZ 
Servei d’Innovació i 
Universitats 

SALUT 

27 3x3 de Bàsquet Nocturn Festa Major Servei d’Esports  

28 Salut i Escola als Centres Educatius de la Ciutat Servei de Salut  

29 Promoció de la Salut als Centres Educatius de la Ciutat Servei de Salut  

HABITATGE 
30  Ajuts lloguer habitatge 

Societat municipal 
d´habitatge de Terrassa 

31 Registre sol·licitants habitatge 
Societat municipal 
d´habitatge de Terrassa 

 

Formació 

1. Servei d’Informació Juvenil 

                                                           
3
 Totes les dades són provenen del recull d’informació que ha realitzat el Servei de Joventut de Terrassa 

4
 Servei Local d’Ocupació 
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El Servei d’Informació Juvenil aborda les principals necessitats d’emancipació i autonomia de les 

persones joves de manera integral i global. És una Oficina que inclou diferents serveis 

especialitzats que ofereixen informació, orientació i assessorament personal en els àmbits de la 

vida quotidiana de la població jove, oferint-los un acompanyament en la presa de decisions.  

El servei  pretén doncs, potenciar al màxim l’apoderament de la persona usuària  per fer-la 

conscient de les seves capacitats i potencialitats, per tal que afronti i assoleixi el seu projecte de 

vida amb la major qualitat possible, incidint en el seu procés de creixement personal i 

d’adquisició d’autonomia. 

El servei d’informació Juvenil va atendre al 2017 un total de 5.089 dones i 3.153 homes, 

representant el 62% i 38% respectivament. En total s’han realitzat 12.627 de consultes durant el 

mateix període de temps.  

El SIJ durant el 2017 ha realitzat 7 activitats durant el primer trimestre (àrea color turquesa) 

amb una assistència de 71 persones (barra vermella),. El tercer trimestre es van realitzar 9 

activitats amb una assistència de 121 persones i el darrer trimestre 8 activitats amb una 

assistència de 70 persones. Per tant hi ha una correlació positiva entre les activitats 

desenvolupades i l’assistència.  

Per últim el SIJ ha realitzat 15 dinàmiques i activitats durant el 2017 a grups diversos amb una 

participació total de 181 persones, suposant una mitjana de 12,1 persones de mitjana per 

dinàmica o activitat.  

2. Mobilitat internacional 

La Víbria Intercultural té per objectiu promoure experiències de mobilitat internacional, la 

ciutadania europea i el voluntariat local i/o internacional. Aquest projecte assessora a totes les 

persones joves i entitats interessades en mobilitat internacional.  A més a més gestiona i 

dinamitza els projectes del programa Erasmus+: Intercanvis juvenils, Servei de voluntariat 

europeu i Formacions socials. 

L’actuació de Mobilitat internacional, durant la seva execució al 2017, va tenir un total de 618 

persones ateses i un total de 87 persones que van realitzar estades a l’estranger: Si s’entén que 

totes les persones que han realitzat estades a l’estranger han realitzat prèviament una consulta, 

el 14% de les persones ateses ha realitzat una estada a l’estranger.  

3. Mostra d’ensenyament 

Es tracta d’una iniciativa organitzada des del Servei d’Informació Juvenil i el Punt Jove a 

l´Institut. Durant el mes d’abril, es celebra la Mostra d’Ensenyament adreçada a l’alumnat de 4t 

d’ESO de tots els centres de la ciutat, en horari de matins, i a la resta  de població interessada, 

en horari de tardes.  

L’objectiu principal de la Mostra és proporcionar informació, assessorament i orientació sobre 

temes d’ensenyament a l´alumnat com també a les persones que així la requereixin. En aquest 

espai poden trobar informació de tots els estudis i centres de Catalunya pel que fa a 

ensenyament regulat i un ampli ventall de formació no regulada. A més de ser un espai on 

s’ofereix material editat per les diferents universitats i escoles de Formació Professional, les 

informadores donen tant assessorament individual i com també grupal. 
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La mostra d’ensenyament ha tingut un total de 1905 visites, d’aquestes visites el 80% són visites 

en grup d’Instituts, entitats i altres grups, el 15% són visites per lliure al SIJ i el 5% són visites per 

lliure.  

4. En Trajecte 

“En Trajecte” vol incidir en la millora de l’ocupabilitat subjectiva de cadascuna de les persones 

joves participants al projecte. Per tant, complementant altres actuacions adreçades a joves, que 

actualment estan en funcionament al municipi i amb la prevenció com a eix central, el què es 

pretén és fomentar el retorn al sistema educatiu després d'un procés de recerca de vocació, 

que orientarà les persones joves cap a la seva formació més adient. Els eixos d'actuació clau del 

projecte són:  

 L'acompanyament individual al llarg de tot el procés.  

 L'enfortiment de les competències bàsiques instrumentals. 

 La millora de l'autoconeixement i la definició del projecte professional. 

 La millora de les competències transversals.  

El projecte "En Trajecte", està adreçat a les persones joves que hagin fet un procés de ruptura, 

bloqueig o abandonament del sistema educatiu, mitjançant l'orientació, els  tallers, la formació i 

l’acompanyament. A través de l'autoconeixement i l’adquisició o millora de competències i 

habilitats es vol (re)construir l’itinerari personal, acadèmic i professional d´aquestes persones. 

L’actuació En Trajecte, ha recollit la participació de 32 persones en el primer i segon trimestre 

del 2017 respectivament. Concretament en el mateix període ha realitzat 22 activitats 

formatives, 8 activitats lúdiques, 6 culturals i per últim 4 activitats esportives. També en el 

mateix període ha realitzat 11 intervencions realitzades conjuntament amb altres agents de la 

ciutat (entitats, programes i serveis municipals). En el segon trimestre del 2017 l’actuació a 

generat 22 noves matriculacions a estudi i 7 derivacions a altres serveis abans de finalitzar el 

procés.  

5. Pla de Formació en el Lleure  

El Pla de Formació en el Lleure són un conjunt d’accions formatives destinades a persones joves 

vinculades a les entitats de lleure de la ciutat. S’estructura en cursos anuals adreçats a persones 

monitores,  cursos bianuals de personal de direcció, i tallers i jornades tècniques per a persones  

monitores d’entitats de lleure. Permeten una formació contínua especialitzada, alhora que 

faciliten l’intercanvi de recursos i el reciclatge personal de les persones participants.   

La formació permet l’obtenció de les titulacions oficials necessàries per dur a terme les 

activitats de lleure educatiu amb infants i joves, segons la normativa de la Generalitat de 

Catalunya (Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals 

participen menors de 18 anys),  contribuint al foment de l’ocupació, l’emprenedoria i 

l’emancipació de les persones joves. 

El Servei de Joventut i Lleure Infantil facilita l’accés a la formació a través del programa de 

beques destinades a cobrir el 50% del cost de les formacions. Les beques s'atorguen un cop les 

persones joves acrediten disposar de la titulació oficial requerida. 

Existeix una relació totalment linear entre el número de formacions programades anualment i el 

número de participants a les formacions i d’entitats participants, és a dir que les formacions 
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s’adapten completament a la demanda o la demanda s’adapta totalment a l’oferta de 

formacions. Concretament al primer trimestre es va realitzar una formació, amb 25 persones 

participants i tres entitats, el segon trimestre 9 formacions, amb la participació de 132 persones 

i 16 entitats, el trimestre 3 2 formacions, 45 participants i 8 entitats, finalment el darrer 

trimestre de 2017 es van realitzar també 2  formacions amb 46 participants i 4 entitats5.   

Per últim els indicadors que no presenten cap tipus de relació lineal amb el número de 

participants, són les beques concedides anualment  i el número de joves becats de formació 

inclosa en el Pla de Formació en el Lleure.  

6. Erasmus + 

Difondre i seleccionar les persones participants per les beques ERASMUS+, pel projecte amb 

subvenció aprovada a la Cambra de Comerç de Terrassa, en col·laboració amb els centres 

educatius de FP i grup de Treball de Mobilitat Internacional. 

L’actuació Erasmus + va concedir 12 beques al quart trimestre de 2017. 

7. Programes de formació i inserció (PFI) 

1000 hores de formació general i professional distribuïdes en tres trimestres. El darrer 

trimestre, entre d’altres aprenentatges, es realitza formació pràctica en centres de treballs 

reals. S’imparteix formació professionalitzadora  en auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de 

restauració i en auxiliar en treballs  de fusteria i instal·lació de mobles. 

Durant el primer i segon trimestre del 2017 es van realitzar respectivament 12 programes de 

PFI amb un total de 221 persones usuàries, sent les dones el 29%, durant el tercer trimestre no 

existeixen dades i en darrer trimestre es van realitzar 12 programes de PFI amb un total de 219 

persones, sent el 39% dones.  

8. Jornades d’Orientació en FP i Estudis Universitaris 

Jornada d’orientació on participa l’alumnat d’ESO i Batxillerat dels centres educatius de la ciutat. 

S’organitza en forma de xerrades sobre els diferents estudis i professions, realitzades moltes 

d’elles per professionals i/o professorat universitari i/o de Cicles Formatius. Hi participen 

universitats, organitzacions empresarials, empreses i persones professionals de reconegut 

prestigi. 

9. La Maleta de les Famílies 

Projecte adreçat per oferir orientació acadèmica en els instituts públics que no formen part del 

programa TA. Es tracta d’orientar a les famílies perquè facin aquest acompanyament als seus 

fills i filles. Primerament es realitza una xerrada d’orientació “Orienta’t en Família” amb una 

convocatòria oberta a totes les famílies amb alumnat a segon cicle d’ESO, Batxillerat i CFGM (si 

s’escau). Aquesta xerrada també està adreçada als instituts públics que no formin part del 

projecte i des del Servei d’Educació també s’ofereix a la resta de la ciutadania a través de la 

“Guia d’activitats per a pares i mares”. Posteriorment, i únicament adreçat als centres que 

formen part del projecte, es realitza un taller (orientat cap als perfils de famílies que puguin 

obtenir el màxim aprofitament d’aquestes  activitats) i finalment es realitzen unes tutories 

                                                           
5
 Cal mencionar que l’escala de l’eix X del gràfic està representada a partir d’una escala logarítmica, per 

tal de visualitzar correctament els diferents indicadors, els quals es troben a distàncies notables.  
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personalitzades a alguns dels joves que formen part del projecte. Sobre aquesta base, la 

selecció de les famílies es farà conjuntament amb els centres. 

En total han participat 224 persones usuàries al primer trimestre de 2017, implicant 6 instituts i 

2 biblioteques, el segon trimestre hi van participar 22 usuàries, i també 6 instituts i 2 

biblioteques  i al darrer trimestre 34 usuàries, 4 instituts i 2 biblioteques 

10. Tutories d’Acompanyament   

El programa de Tutories d’Acompanyament es porta a terme actualment a 6 instituts públics de 

la ciutat, i s’adreça a l´alumnat de 4t d’ESO, independentment dels seus resultats acadèmics o 

del recorregut (formatiu o laboral) que aquestes persones triïn. El programa comprèn un marc 

d’actuacions d’acompanyament  transversal i integrat a la persona jove, que permet coordinar 

diferents accions, serveis municipals i altres institucions. 

El programa té dues fases, el primer any es fan una sèrie d’activitats a dins l’aula, per tal de 

presentar-li al personal tècnic i els serveis municipals implicats en el programa. Al mateix temps 

es faciliten diverses eines que han de facilitar la tasca d’orientació de les persones tutores 

d’aquest alumnat de 4t d’ESO. 

Durant el segon any es fa un seguiment individualitzat de cada jove. Cadascuna d´aquestes 

persones té unes necessitats d’orientació i suport diferents segons el seu projecte de vida. 

A les Tutories d’acompanyament, al primer i segon trímetre de 2017 respectivament, hi van 

participar un total de 433 alumnes amb seguiment del programa on les dones representaven el 

46% i el darrer trimestre del mateix any hi van participar 443 alumnes on les dones 

representaven el 51%. 

11. Espai de Recerca Línia B Joves  

No s'ha executat. 

12. Campanyes: “Voluntariat per la llengua” i “I tu, jugues en català?” 

Voluntariat per la llengua. Organització de parelles lingüístiques entre una persona que és 

parlant expert (voluntària) i una persona que vol millorar lla seva competència en català 

(aprenenta).  Es formen parelles segons possibilitats horàries, afinitats, interessos. Cal buscar 

persones voluntàries (normalment, hi ha més nombre de persones aprenents) i contactar amb 

establiments i associacions col·laboradors, que es comprometin a atendre les parelles en català, 

encara que els costi una mica parlar-lo. Les parelles es comprometen a fer 1 hora de conversa a 

la setmana (mínim) durant 10 setmanes. 

Terregada, setmana del joc en català. Durant una setmana del mes de maig s’organitzen 

diverses activitats relacionades amb el joc de taula, jocs amb noves tecnologies (videojocs), 

sempre amb la característica que han de ser jocs en català. Finalment, el dia de la Terregada 

s’organitza una gran Jornada del Joc en Català: es posa a disposició del públic jocs i joguines; es 

fa jugar les persones assistents gràcies a la dinamització d’associacions com ara Stas Tarat. Es 

promouen activitats de joc en grups. 

La nit del joc. Organització d’una nit per jugar a jocs de taula, jocs de rol, un dia a la setmana, al 

Centre Excursionista de Terrassa. Cada dijous, a les 21.30 h es presenten jocs; és una activitat 

dinamitzada per L’andròmina i oberta a tothom. S’ha iniciat l’octubre del 2016 i se’n preveu un 

creixement important. 
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Les campanyes de ‘voluntariat per la llengua’  ‘I tu, jugues en català?’ durant el primer i segon 

trimestre de 2017 han comptat respectivament amb 22 aprenents i 8 voluntàries, amb la 

participació de dues entitats, al darrer trimestre es va seguir comptant amb 22 aprenents però 

cap voluntari.  

A la Terregada hi van participar 120 persones i a la ‘Nit del Joc’ de 120 a 100 persones en cada 

trimestre de l’any.  

13. Fomentar el Voluntariat en Projectes Solidaris a altres Països (Cooperació internacional) 

Es un eix de treball transversal que impregna la globalitat de l’actuació municipal i local en 

matèria de Cooperació Internacional. Es tracta de fomentar la implicació del sector jove de la 

ciutat en projectes de solidaritat amb altres països, ja sigui a partir de la seva implicació en 

entitats de cooperació existents o en la creació de nous projectes.  

També s’afavoreix la implicació de col·lectius o persones joves a títol individual en accions de 

sensibilització i de Educació per al Desenvolupament, ja sigui com a promotores, usuàries o 

espectadores 

Les que han sol·licitat informació en cada un dels 4 trimestres de 2017 són: 2, 5, 0 i 2, només es 

detecten 20 joves participants de projectes de cooperació internacional al segon trimestre del 

2017. 

14. Aula d’automatització i robòtica  

Aquests serveis van adreçats a l´alumnat de batxillerat tecnològic i CFGS. Porten a terme el 

treball de recerca amb el suport i formació de professorat universitari i amb material aportat 

per l’Ajuntament. Aquest projecte té com a objectiu general apropar la tecnologia dels àmbits 

de l'automatització i de la robòtica a l´alumnat,  a través de projectes d’automatització 

industrial i de Robòtica. 

A l’aula d’automatització i robòtica van participar 25 homes i 2 dones al segon trimestre de 

2017 amb un grau de satisfacció de 9/10. 

15. Estudi projecte campus d’estiu 2017 

No s'ha executat. 

16. Mostra del coneixement  

Programa de difusió del coneixement de qualsevol tipus i apropament del campus universitari 

adreçat a l´alumnat de secundària i batxillerat. Organització de conferències i altres activitats 

per apropar el coneixement, principalment el generat al Campus Terrassa, a la població jove.  

A la Mostra de Coneixement, al primer trimestre de 2017 es van realitzar 17 activitats, amb una 

participació de 1022 assistents, sent el 44% homes i el 56 dones i amb un grau de satisfacció del 

professorat del 9,46, el segon trimestre ho van haver 15 activitats, amb un total de 627 

assistents, sent el 41% homes i el 59% dones i un grau de satisfacció del 8,58 i el darrer 

trimestre es van realitzar 14 activitats, amb un total de 770 assistents, sent el 38% d’homes i 

62% de dones i un grau de satisfacció del 8,75.   
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Ocupació  

17. Servei d’Atenció a la Garantia Juvenil  

La Garantia Juvenil és una iniciativa en l'àmbit europeu per reduir l'atur juvenil i facilitar a la 

població jove l'accés al mercat laboral. El programa té per objectiu que els joves puguin rebre 

una oferta de feina, de formació continuada o un període de pràctiques, després de finalitzar 

l'educació formal o quedar-se en situació d'atur. 

El Servei d’Atenció a la Garantia Juvenil va atendre a un total de 2521 joves durant el 2017, 

d’aquestes persones es van inscriure el 50%, és a dir 1251 persones, un total de 753 persones 

es van vincular a algun projecte i 941 es van inserir al món laboral, representant el 75% de les 

persones inscrites o el 37% de les persones ateses.  

Paral·lelament s’han realitzat un total de 14 sessions formatives i 141 participants a les sessions 

formatives és a dir unes 10,1 persones per sessió de mitjana.  

18. Espai Impuls (Districte Jove) 

Motivar i ajudar les persones joves que ho requereixin, a trobar una possible sortida laboral i 

formativa, millorant la seva ocupabilitat i el seu posicionament personal i vital.  

Aquest recurs s’ofereix a nivell de ciutat, i es duu a terme en tots els espais de Districte Jove. Es 

tracte d’un espai on aquestes persones poden apropar-se a fer consultes i/o demandes de 

caràcter personal, social, formatiu, laboral, del àrea de la salut i/o fins i tot, consultes legals o 

jurídiques. El personal educador  orientarà i acompanyarà en aquest procés, i si cal, derivarà a  

la persona jove al recurs més adient a les seves necessitats. 

En els diferents espais  les persones joves comptaran amb ordinadors i xarxa a Internet (per 

poder realitzar consulta de pàgines web, elaboració de currículum o carta de presentació, 

inscripció a diferents plataformes ocupacionals, etc.).  

El nombre de participants ha crescut durant el 2017 passant dels 83 participants al primer 

trimestre, 86 al segon trimestre i 106 al darrer.  

En total s’ha realitzat 383 impulsos repartits de forma homogènia a través del trimestres, en 

total els impulsos laborals representen el 16% del total d’impulsos.  

 

 

19. Jornades de Terrassa Cooperativa  

Cooperar i col·laborar són valors que milloren la nostra vida diària. Aquests valors formen part i 

identifiquen els projectes i iniciatives que es volen mostrar i promoure des del programa 

Terrassa Cooperativa. Des del Servei d'Emprenedoria i Economia Social, conjuntament amb les 

cooperatives, associacions, fundacions i diferents iniciatives d'economia social de la ciutat, 

realitzen unes jornades on es proposen un seguit d'activitats,  que serveixen per informar, 

fomentar i mostrar els avantatges i potencialitats d'aquestes formes d'activitat econòmica que 

aporten valor econòmic i social a la ciutat. Les activitats es realitzen en diferents espais 

municipals de la ciutat. 
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Al Programa Terrassa Cooperativa han participat un total de 40 persones i 3 accions per a 

escoles o joves.  

20. Tallers d’Emprenedoria per als i les Joves  

Es tracta d’apropar l’emprenedoria i l’economia social a les persones joves mitjançant la 

realització de tallers. Aquests tallers estan adaptats al col·lectiu al que vagi dirigit, al projecte 

des d’ on es faci la demanda, als objectius que es vulguin aconseguir, etc. Actualment els tallers 

versen sobre: 

 Economia social 

 Habilitats per emprendre un projecte. 

 Com desenvolupar idees, i passar de les idees al projecte. 

S’ha realitzat un total de 4 tallers al llarg del 2017 on han participat 219 persones, és a dir, 55 

persones de mitjana a cada sessió. El 59% de les persones participants són dones i el 41% 

homes.  

  

21. Casa d’Oficis 

Dins del treball als barris (actuacions barri de la Maurina i al districte 2) es desenvolupa una casa 

d’oficis, d’especialitats en jardineria i manteniment d’edificis. Actuació subjecte a l’aprovació 

per part del SOC, encara pendent. 

El nombre de joves participants a la Casa d’Oficis ha disminuït però en molt poca mesura, 

passant dels 16 participants al primer i segon trimestre, 15 al tercer i 13 al quart.  

22. Fem Ocupació 

Actuacions ocupacionals per afavorir la inserció de les persones joves al mercat laboral. 

Aquestes accions consisteixen en prospecció, contractació, orientació i formació vinculada al 

lloc de treball. Pendent d’atorgament. Temporalització prevista: Gener 2017- Març 2018. 

El nombre de joves participants a Fem Ocupació, s’ha mantingut estable durant tots els 

trimestres, sent un total de 58 participants.  

23. Joves per l’Ocupació  

Programa integral d’orientació, formació i  inserció laboral i formativa, amb la intenció del 

retornament al sistema educatiu de les persones joves. Pendent atorgament per al 

desenvolupament de l’edició 2017 per part del SOC. 

 

Pel que fa als Joves per l’Ocupació també s’ha mantingut pràcticament estable, passant dels 60 

joves al primer trimestre de 2017 i posteriorment establint-se en els 58 joves.  

24. Potenciació del Servei per a Joves del SLO  de Terrassa (slot) 

El Servei Local d’Orientació de Terrassa (SLOT), és un servei d’informació, orientació i inserció 

laboral que proporciona assessorament en el camp de l’ocupació. De manera específica 

s’orienta a la persona jove en com millorar les competències per accedir a una ocupació. 
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Els joves participants al Servei, ha augmentat notablement des del primer trimestre de 2017 

passant dels 28 joves, als 88 joves en el segon trimestre, 227 al tercer i 308 al quart. 

25. Tastet d’Oficis  

Projecte d’orientació laboral en un context real, consistent en la realització de petits tallers de 

12 hores de durada en diferents oficis.  

Per no caure en la reproducció d’estereotips sexistes en el món laboral, és necessari 

promocionar la participació de nois i noies en tots els oficis, independentment si socialment 

estan “feminitzats” o “masculinitzats”. També és necessari promocionar la participació de les 

noies en professions masculinitzades, i a la inversa. 

El tastet d’oficis ha tingut una participació més irregular, passant dels 46 participants al primer 

trimestre de 2017, als 28 al segon trimestre i als 55 al quart trimestre.  

26. Programa YUZZ (Explorer) 

Les persones participants al programa es beneficien, durant 5 mesos, de l’accés a un centre 

d’alt rendiment situat al Parc Científic i Tecnològic O.40, escola de negocis  EUNCET Business 

School, on comptaran amb un espai físic per desenvolupar la seva idea i relacionar-se amb 

altres emprenedors. Amb suport i tutorització individual de professorat especialitzat. 

S’ha avaluat 21 candidatures 

Salut 

27. 3x3 de Bàsquet Nocturn Festa Major  

S’organitza un torneig d’street basket en vaires categories per donar un oci alternatiu al 

col·lectiu jove de la ciutat en dates de festa major on l’oci majoritari és festa i alcohol. 

28. Salut i Escola als Centres Educatius de la Ciutat 

Continuació donant suport al programa Salut i Escola, dels departaments de Salut i Educació de 

la Generalitat de Catalunya. Des del Servei de Salut i Comunitat es participarà en totes les 

comissions operatives (a cada centre educatiu de secundària), a les reunions de xarxa 

(coordinació tècnica a nivell de tots els recursos de la ciutat implicats) i a les possibles 

institucionals (tècnico-polítiques) que es convoquin. 

Des del servei de Salut i Comunitat es vetlla per a fer un seguiment global del desenvolupament 

del programa, i s’aporten propostes de millora que s’eleven a la comissió de xarxa i 

institucionals. 

A l’actuació Salut i Escola als Centres Educatius de la Ciutat hi van participar 22 centres de 

secundària.  

29. Promoció de la Salut als Centres Educatius de la Ciutat 

El Projecte Promoció de la Salut contempla diversos programes dirigits a l’àmbit educatiu que 

tenen com a finalitat la promoció d’hàbits saludables. Van dirigits tant a educació primària com 

a secundària. En aquests darrers, els principals temes que es treballen són: prevenció del 

consum de drogues, salut sexual i afectiva, prevenció de la SIDA i alimentació saludable. 
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De mitjana cada trimestre han participat 14 centres, sent 10 els centres participants al primer 

trimestre de 2017, 21 el segon, 1 el tercer i 24 el quart. En total es comptabilitzen 4420 

participants al llarg del 2017, 651 el primer trimestre, 1818 el segon, 79 el tercer i 1872 el 

darrer trimestre.  

Habitatge 

 

30. Ajuts lloguer habitatge 

És una actuació que s’incorpora a l’any 2018.  

31. Registre sol·licitants habitatge 

És una actuació que s’incorpora a l’any 2018.  
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FITXES D’ACTUACIONS PLA LOCAL DE JOVENTUT 

EL Pla Local de Joventut contempla actuacions aglutinades en els eixos que es presenten a 

continuació, tot i això cal recordar que la present avaluació únicament es centra en el eix 1: 

Emancipació i Autonomia.  

1.1. Esquema global  

 ACTUACIONS 2018    
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1 EA1 Servei d’Informació Juvenil Joventut i Lleure I  

2 EA2 Mostra d’Ensenyament Joventut i Lleure I  

3 EA3 En Trajecte Joventut i Lleure I  

4 EA4 Pla de Formació en el Lleure Joventut i Lleure I  

5 EA5 Programes de formació i inserció (PFI).  Servei d’Educació   

6 EA6 

Jornades d’Orientació en Formació 

Professional i Estudis Universitaris. Servei d’Educació   

7 EA7 La Maleta de les Famílies Servei d’Educació   

8 EA8 Tutories d’Acompanyament   

Servei d’Educació, Serv. 

Socials i Servei de Joventut   

9 EA9 Emprèn- UPC 

Servei Innovació i 

Universitats NOVA! 

10 EA10 

Campanyes: “Voluntariat per la llengua” i 

“I tu, jugues en català?” 

Servei de Normalització 

Lingüística   

11 EA11 

Fomentar el Voluntariat en Projectes 

Solidaris a altres Països (Cooperació 

internacional) 

Servei de Solidaritat i 

Cooperació   

12 EA12 Aula d’automatització i robòtica 

Servei Innovació i 

Universitats  

13 EA13 

Beques de Recerca per estudiants 

universitaris del campus de Terrassa 

Servei Innovació i 

Universitats NOVA! 

14 EA14 Curs d'Estiu sobre la Unió Europea Relacions internacionals  NOVA! 

15 EA15 

Mostra del coneixement 

 

Servei Innovació i 

Universitats  

O
C

U
P

A
C

IÓ
 

16 EA16 Servei d’Atenció a la Garantia Juvenil 
Joventut i Lleure I 
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17 EA17 Espai Impuls (Districte Jove) Joventut i Lleure I  

18 EA18 Jornades de Terrassa Cooperativa Servei d’Emprenedoria   

19 EA19 Tallers d’Emprenedoria per als i les Joves Servei d’Emprenedoria  

20 EA20 Casa d’Oficis Foment de Terrassa  

21 EA21 Fem Ocupació Foment de Terrassa  

22 EA22 Joves per l’Ocupació Foment de Terrassa  

23 EA23 

Potenciació del Servei per a Joves del 

Servei Local d’Ocupació de Terrassa (slot) Foment de Terrassa  

24 EA24 Tastet d’Oficis Foment de Terrassa  

25 EA25 Explorer 

Servei d’Innovació i 

Universitats NOVA! 

SA
LU

T 

26 EA26 3x3 de Bàsquet Nocturn Festa Major 
Servei d’Esports  

 

27 EA27 

Salut i Escola als Centres Educatius de la 

Ciutat 

Servei de Salut  

 

28 EA28 

Promoció de la Salut als Centres 

Educatius 

Servei de Salut  
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29 EA29 Ajuts lloguer Habitatge 

Servei Municipal 

d'Habitatge de Terrassa NOVA! 

30 EA30 Registre sol·licitants habitatge 

Servei Municipal 

d'Habitatge de Terrassa NOVA! 
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31 EA31 Erasmus + Servei d’Educació   

32 EA32 Mobilitat Internacional Joventut i Lleure I  

33 EA33 Reducció trànsit voltants escoles Servei Mobilitat NOVA! 
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34 PC1 BaumannLab Joventut i Lleure Infantil  

35 PC2 Bucs d’Assaig Joventut i Lleure Infantil  

36 PC3 Aquí Pots! Joventut i Lleure Infantil  

37 PC4 Terrassa Arts Visuals Servei de Cultura   

38 PC5 Club de Lectura Juvenil Servei de Cultura   

39 PC6 Filmoteca Jove Servei de Cultura   

40 PC7 Cultura Musical Servei de Cultura   

41 PC8 

Visites i itineraris culturals a la ciutat de 

terrassa 

Servei de Cultura  
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42 PC9 
Suport a les entitats del servei de 

Joventut i Lleure  
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joventut i lleure 

43 PC10 Plenari de Lleure educatiu Joventut i Lleure  NOVA! 

44 PC11 Formació de delegats Joventut i Lleure   

45 PC12 Espais trobada (Districte Jove) Joventut i Lleure  

46 PC13 Campus Multiesportiu Servei d’Esports   

47 PC14 

Plans de Promoció Esportiva a Escoles i 

Instituts 

Servei d’Esports  

 

48 PC15 

Suport al Servei de Joventut en la 

Participació en Projectes Europeus 

Servei de Relacions 

Europees  
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49 CT1 Casals d’Estiu Joventut i Lleure   

50 CT2 Districte Jove Joventut i Lleure   

51 CT3 Punt Jove a l’Institut Joventut i Lleure   

52 CT4 Esportiu Ca n’Anglada Serveis Socials  

53 CT5 Pla de Barris la Maurina Serveis Socials   

 

54 CT6 Cessió de sales 

Servei d'Estructura 

Territorial 
NOVA! 

55 CT7 Projecte Camins Escolars Servei de Mobilitat NOVA! 

56 CT8 Ambicia't Instituts Servei de Mobilitat NOVA! 

57 CT9 Medi Obert 

Serveis Socials i Servei de 

Joventut   
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58 CT10 

Atenció als infants i als joves dins el Pla 

Local d’Atenció a les capacitats diverses i 

a l’accessibilitat (2017-2021) 

Oficina de Capacitats 

diverses   

59 CT11 Acollida Servei de Ciutadania   

60 CT12 Convivència en la Diversitat Servei de Ciutadania   

61 CT13 

Activitats de promoció dels Drets 

Humans i la llibertat de creences Servei de Ciutadania   

62 CT14 Tallers de sensibilització 

Servei Polítiques de 

Gènere   

63 CT15 Servei d’informació i atenció a les dones 

Servei Polítiques de 

Gènere  

64 CT16 Atenció Individual Serveis Socials  

65 CT17 Desplegament Pacte Dasig Regidoria LGTBIQ  

66 CT18 Esplais diaris Serveis Socials NOVA! 
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67 CT19 Despertador Serveis Socials NOVA! 

2018- 13 accions noves 

3 accions que ja no es realitzaran el 2018 

2017- 57 actuacions 

2018- 67 actuacions 
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Eix 1: emancipació i autonomia 

Aquest eix recull tots aquells programes i accions que tenen com a objectiu principal oferir el 

recolzament que les persones joves necessiten per fer front a la presa de decisions en els diferents cicles 

de la seva vida i que poden resultar fonamentals per desenvolupar una trajectòria vital adequada. Es 

tracta doncs, de donar-los l’assessorament i orientació necessaris per garantir que a totes aquelles 

etapes on han de prendre decisions importants, puguin comptar amb un suport que reforci la seva 

autonomia i independència. Dins d’aquest eix destaquen determinats àmbits que es consideren 

prioritaris: formació, treball, emancipació i salut.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ 

 

OCUPACIÓ 

 

HABITATGE 

 

SALUT 

 
Acompanyar a 
les persones 

joves durant els 
diferents cicles 

de la seva 
trajectòria vital, 

oferint-los la 
informació, 
orientació i 

assessorament 
necessaris per 

garantir que 
durant els 

processos de 
presa de 

decisions puguin 
comptar amb un 
recolzament que 

reforci la seva 
autonomia i 

independència 
personal. 
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PROGRAMA FORMACIÓ:  

 

EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA1 

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE: SERVEI D’ INFORMACIÓ JUVENIL  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint la informació, 
l’orientació i l’assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

 Oferir un servei d’informació, assessorament i orientació integral al col·lectiu de persones joves de Terrassa, 
atenent a les seves demandes i necessitats, en el seu procés d’autonomia personal, en relació als diferents eixos. 
 Ser un punt de referència a la nostra ciutat en: atenció, informació, assessorament i orientació en temes 
relacionats amb l’emancipació, l’apoderament i en la capacitat d’autonomia de les persones joves de la ciutat, d'una 
forma gratuïta i personalitzada. 
 Propiciar el treball en xarxa amb altres serveis de l’Ajuntament i altres ens o institucions que treballin en l’atenció a 
la joventut. 

PERSONES DESTINATÀRIES: 

Adolescents i joves entre 12 i 35 anys.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

El Servei d’Informació Juvenil aborda les principals necessitats d’emancipació i autonomia de les persones joves de 

manera integral i global. És una Oficina que inclou diferents serveis especialitzats que ofereixen informació, 

orientació i assessorament personal en els àmbits de la vida quotidiana de la població jove, oferint-los un 

acompanyament en la presa de decisions.  

El servei  pretén doncs, potenciar al màxim l’apoderament de la persona usuària  per fer-la conscient de les seves 

capacitats i potencialitats, per tal que afronti i assoleixi el seu projecte de vida amb la major qualitat possible, incidint 

en el seu procés de creixement personal i d’adquisició d’autonomia. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS Humans 



Avaluació del Pla Local de Joventut 2018  

73 
 

1 persona tècnica del Servei de Joventut i 3 orientadores juvenils.  

Equipaments 

Planta baixa de la Casa Baumann  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Altres projectes del Servei de Joventut, Instituts, Servei d’Educació, Foment de Terrassa, 

LGTBIQ, altres serveis de l’ajuntament, agents del territori.  

 

Mecanismes de coordinació 

Reunió d’equip setmanal, reunió amb la persona tècnica quinzenalment, reunions periòdiques 

amb els altres serveis i agents del territori.  

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre total de persones ateses 
 Nombre total de consultes ateses 
 Nombre d’activitats del SIJ 
 Nombre persones assistents  a les activitats del SIJ.  
 Nombre dinàmiques i activitats a grups diversos. 
 Nombre de persones participants en les dinàmiques.  

Metodologia 

Registres de participació, registres de consultes, fitxes d’activitats, actes de reunió, valoracions 

alumnat i professorat. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Xarxes socials, tríptics, difusió des de altres projectes del Servei de Joventut.   

 

  



Avaluació del Pla Local de Joventut 2018  

74 
 

EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA2 

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE: MOSTRA D’ENSENYAMENT 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Donar a conèixer a la població jove les opcions d’estudis que existeixen a Catalunya, en funció de cada cas. 
 Orientar  les persones joves sobre aquestes opcions existents segons cada cas. 
 Motivar i buscar alternatives per a un sector de joves que no volen seguir estudiant, o que no obtindran el Graduat 
de Secundària. 
 Dinamitzar la informació d’ensenyament. 

PERSONES DESTINATÀRIES: Persones joves cursant 4t d’ESO.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Es tracta d’una iniciativa organitzada des del Servei d’Informació Juvenil i el Punt Jove a l´Institut. Durant el mes 

d’abril, es celebra la Mostra d’Ensenyament adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO de tots els centres de la ciutat, en horari 

de matins, i a la resta  de població interessada, en horari de tardes.  

L’objectiu principal de la Mostra és proporcionar informació, assessorament i orientació sobre temes d’ensenyament a 
l´alumnat com també a les persones que així la requereixin. En aquest espai poden trobar informació de tots els 
estudis i centres de Catalunya pel que fa a ensenyament regulat i un ampli ventall de formació no regulada. A més de 
ser un espai on s’ofereix material editat per les diferents universitats i escoles de Formació Professional, les 
informadores donen tant assessorament individual i com també grupal.  

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona  tècnica del Servei de Joventut, 3 informadores juvenils i 3 orientadores juvenils.  

Equipaments 

Espais de la Casa Baumann.  
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METODOLOGIA 

Agents implicats 

Altres projectes del Servei de Joventut (Districte Jove, esportiu Ca n’Anglada,etc), Instituts del 

municipi, entitats de la ciutat, etc.  

Mecanismes de coordinació 

PIJ es coordinen amb els instituts i treballa prèviament la mostra amb els INS que participaran.   

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre total de visites 

 Nombre de visites  en grup (Instituts , entitats i altres grups). 

 Nombre de visites per lliure.  

 Nombre de visites per lliure al SIJ.  

Metodologia 

Recull de dades d’assistència, valoracions amb els instituts amb un qüestionari (Professorat i 

Alumnat).  

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Carta per als centres educatius, llistat de distribució de correu ordinari (dels diferents centres 

de secundària, Servei d´Educació, persones educadores de Serveis Socials, entitats, ciutadania, 

personal de tutories d’acompanyament, pla d’entorn, etc), roll-up a l’entrada, banner a les 

webs, informació a totes les xarxes socials (Facebook, Twitter...) i  nota premsa.   
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA EA3 

PROGRAMA:  FORMACIÓ 

PROJECTE: EN TRAJECTE 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

 
Acompanyar la població jove durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 

 Garantir la identificació prioritària de la formació com a factor subjectiu d’ocupabilitat i pas previ al món laboral. 
 Evitar la desvinculació de les persones joves dels camps formatiu i laboral. 
 Afavorir el creixement personal, l'autoconeixement i la recerca de la seva vocació mitjançant el desenvolupament 
d'actituds i competències. 
 Millorar les competències transversals i instrumentals d’aquestes persones joves per a preparar-les per a la 
transició a la vida laboral i adulta. 
 Establir objectius a curt, mitjà i llarg termini, coherents amb la definició d’itineraris, que permetin el disseny d’un 
projecte formatiu- professional individual. 
 Facilitar l’accés a la informació i la descoberta de professions. 
 Possibilitar l’assumpció de responsabilitats i la millora de l’autonomia de les persones joves, com a agents 
protagonistes de la seva trajectòria vital. 

Incidir en millorar la seva autopercepció i autoestima i minvar les frustracions i el sentiment de culpa. 

PERSONES DESTINATÀRIES: 

Persones joves entre 16 i 20 anys, que tinguin o no superada la ESO i hagin fet un procés de desvinculació amb el 

sistema educatiu. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

“En Trajecte” vol incidir en la millora de l’ocupabilitat subjectiva de cadascuna de les persones joves participants al 

projecte. Per tant, complementant altres actuacions adreçades a joves, que actualment estan en funcionament al 

municipi i amb la prevenció com a eix central, el què es pretén és fomentar el retorn al sistema educatiu després d'un 

procés de recerca de vocació, que orientarà les persones joves cap a la seva formació més adient. Els eixos d'actuació 

clau del projecte són:  

 L'acompanyament individual al llarg de tot el procés.  
 L'enfortiment de les competències bàsiques instrumentals. 
 La millora de l'autoconeixement i la definició del projecte professional. 
 La millora de les competències transversals.  

El projecte "En Trajecte", està adreçat a les persones joves que hagin fet un procés de ruptura, bloqueig o 

abandonament del sistema educatiu, mitjançant l'orientació, els  tallers, la formació i l’acompanyament. A través de 

l'autoconeixement i l’adquisició o millora de competències i habilitats es vol (re)construir l’itinerari personal, 

acadèmic i professional d´aquestes persones. 
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TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans  

1  persona tècnica de joventut, 1 coordinadora del projecte, 1 educadora social. 

Equipaments 

Espai Jove situat al Servei de Joventut (a la casa Baumann). 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil, Serveis Socials, Pla de barris, entitats i agents socials  de cada 

territori, altres serveis de l’Ajuntament. 

 

Mecanismes de coordinació 

Reunions setmanals d’equip, reunions de coordinació entre els diferents agents implicats, 

sistema d’intercanvi d’informació entre els agents implicats, visites espais de referència. 

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 

 

 Nombre de persones participants al projecte 

 Nombre d´activitats segons tipologia: formatives, lúdiques, culturals i esportives 

 Intervencions realitzades conjuntament amb altres agents de la ciutat: Entitats, programes i 
serveis municipals 

 Repercussió: nombre de matriculacions a estudis 

 Nombre de derivacions a d´altres serveis abans de finalitzar el procés 
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Metodologia 

Recull i seguiment dels indicadors,  elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i de les persones  

participants,  observació directa ,entrevistes individuals de seguiment, valoracions grupals, 

coordinació amb els agents implicats. 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Diferents xarxes socials ( Facebook, Twitter), notes de premsa per les activitats extraordinàries i  

flyer programació. 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA EA4 

PROGRAMA:  FORMACIÓ 

PROJECTE:   PLA DE FORMACIÓ EN EL LLEURE  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

 
Acompanyar les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal.  
 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 
 Coordinar el Pla de Formació en el Lleure programant cursos de formació especialitzada i continuada per a 
persones monitores i personal de direcció. Facilitar l’accés a les titulacions exigides per la Generalitat de Catalunya 
per dur a terme activitats de lleure amb menors de 18 anys, tant a persones monitores voluntàries com a qualsevol 
persona que vulgui treballar en l’àmbit de la infància i l’adolescència i precisi d’aquesta formació. 
 Contribuir, a través del programa de beques,  a que el col·lectiu jove pugui accedir a una formació de qualitat  en 
l’àmbit del lleure educatiu.  

 Afavorir  la participació fomentant el voluntariat en les entitats de lleure i la professionalització de les persones 
joves del sector i contribuir a millorar l’ocupació juvenil i l’emancipació.  

PERSONES DESTINATÀRIES:   

 Persones joves monitores voluntàries de les entitats de lleure infantil i juvenil de Terrassa de 18 a 35 anys  

 Persones interessades en obtenir la formació per dur a terme activitats amb menors de 18 anys. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

El Pla de Formació en el Lleure són un conjunt d’accions formatives destinades a persones joves vinculades a les 

entitats de lleure de la ciutat. S’estructura en cursos anuals adreçats a persones monitores,  cursos bianuals de 

personal de direcció, i tallers i jornades tècniques per a persones  monitores d’entitats de lleure. Permeten una 

formació contínua especialitzada, alhora que faciliten l’intercanvi de recursos i el reciclatge personal de les persones 

participants.   

La formació permet l’obtenció de les titulacions oficials necessàries per dur a terme les activitats de lleure educatiu 

amb infants i joves, segons la normativa de la Generalitat de Catalunya (Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les 

activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys),  contribuint al foment de l’ocupació, 

l’emprenedoria i l’emancipació de les persones joves. 

El Servei de Joventut i Lleure Infantil facilita l’accés a la formació a través del programa de beques destinades a cobrir 

el 50% del cost de les formacions. Les beques s'atorguen un cop les persones joves acrediten disposar de la titulació 

oficial requerida. 

 

TEMPORITZACIÓ  gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 
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Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

 

El Pla de Formació està organitzat i coordinat pel Servei de Joventut i Lleure Infantil i les escoles 

de formació en el lleure: Aula d’Esplai del Vallès, Escola Lliure el Sol, Fundació Pere Tarrés i Creu 

Roja. 

Equipaments 

Equipaments municipals propis del Servei de Joventut i Lleure Infantil 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil, escoles de formació homologades per la Generalitat de 

Catalunya i Creu Roja de Terrassa. 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques de coordinació amb els agents implicats per a dissenyar, implementar i 

avaluar el Pla de Formació en el Lleure. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de formacions programades anualment  

 Nombre de persones participants a les formacions  

 Nombre d’entitats participants de les activitats  

 Nombre de beques concedides anualment 

 Nombre de persones joves becades de formació inclosa en el Pla de Formació en el Lleure 

Metodologia 

 Recull i seguiment dels indicadors. 

 Observació directa. 

 Enquesta de valoració del contingut a les persones participants. 

 Coordinació  i valoració amb les escoles de formació. 

COMUNICACIÓ 
Canals/ Estratègia 

 Publicació de l’oferta formativa a la web del Servei de Joventut i Lleure Infantil. 
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 Publicació de l’oferta formativa al roll-up situat a l’entrada de la seu del Servei de Joventut i 
Lleure Infantil. 

 Tramesa de correus electrònics a les entitats de lleure educatiu informant dels calendaris i 
dates d’inscripcions de els formacions. 

 Comunicació dels calendaris a les reunions de coordinació de casals. 

 Edició i tramesa de flyers a diversos serveis municipals i educatius on hi participen joves 
potencialment interessats . 

 Premsa escrita, notes de premsa. 

 Xarxes socials: pàgina web, extranet, correu electrònic, Facebook. 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA5 

PROGRAMA:  FORMACIÓ 

PROJECTE:  PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’EDUCACIÓ 

OBJECTIU GENERAL:  

 
Acompanyar al sector jove durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, orientació i assessorament 
necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar amb un recolzament que reforci la seva autonomia i 
independència personal. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

Fomentar la reincorporació al sistema educatiu reglat i dotar d’un primer nivell de formació professional que faciliti 

l’entrada del jovent al món laboral. 

 

PERSONES DESTINATÀRIES:  

Persones  joves de 16 a 21 anys que no hagin assolit el Graduat en l’ESO. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

1000 hores de formació general i professional distribuïdes en tres trimestres. El darrer trimestre, entre d’altres 

aprenentatges, es realitza formació pràctica en centres de treballs reals. S’imparteix formació professionalitzadora  en 

auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració i en auxiliar en treballs  de fusteria i instal·lació de mobles. 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

2 persones tècniques en Educació,  1 mestre de l’Ajuntament de Terrassa; 1 Psicopedagoga Dep. 

Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Equipaments 
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 Aules i Taller de l’Escola d’Art Municipal; Espais de l’Hospital de St. Llàtzer i de l’Hospital de 

Terrassa 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Ajuntament de Terrassa / Dep. Ense. Generalitat de Catalunya/ Gremi de la fusta de Terrassa/ISS 

services/ Escola Municipal d’Art 

Mecanismes de coordinació 

Existeix coordinació regular amb el servei de PFi-PTT del Dep. Ense/ Servei d’FP de l’Ajuntament i 

amb les empreses implicades directament amb la formació professionalitzadora. 

 

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 

 Nombre de programes PFI´s 

 Nombre d´usuaris joves 

 Nombre de noies 

Metodologia 

En el període de FCT, l’avaluació, es realitza a través del seguiment setmanal del pla de treball  per 

part de la persona tutora amb l’alumne i l’empresa acollidora. A més a més  hi ha una avaluació 

global, amb qualificació, efectuada conjuntament amb l’empresa col·laboradora 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia  

Via e-mail, telèfon fix i telèfon mòbil 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA6 

PROGRAMA:  FORMACIÓ 

PROJECTE:  JORNADES D’ORIENTACIÓ EN FORMACIÓ PROFESSIONAL I ESTUDIS UNIVERSITARIS 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’EDUCACIÓ 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones  joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 

orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 

amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

Orientar i assessorar a les persones joves de Terrassa sobre les diferents opcions formatives. 

PERSONES DESTINATÀRIES: Persones joves estudiants de secundària i Batxillerat.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 

Jornada d’orientació on participa l’alumnat d’ESO i Batxillerat dels centres educatius de la ciutat. S’organitza en forma 

de xerrades sobre els diferents estudis i professions, realitzades moltes d’elles per professionals i/o professorat 

universitari i/o de Cicles Formatius. Hi participen universitats, organitzacions empresarials, empreses i persones 

professionals de reconegut prestigi. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Les dues Jornades estan organitzades pel Servei de Promoció i Innovació Educativa amb la 

col·laboració del Consell de la FP. La persona  tècnica d’orientació es qui desenvolupa  el 

programa i el dia de les jornades som  tot el personal tècnic  d’ambdós serveis.  

Equipaments 

Vapor Universitari (sala d’actes, diferents aules i l’Escola d’Art) 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Universitats del territori, els centres  de formació professional de Terrassa i rodalies, els gremis 
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professionals, el Consell de la Formació Professional de Terrassa. 

Mecanismes de coordinació 

Els dos serveis implicats estem junts, reunions prèvies, consensuar criteris. ... La coordinació 

amb centres, gremis i universitats és via  e-mail i telefònica. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 

 Centres participants  
 Nombre de xerrades de la jornada  
 Alumnes participants a les jornades (jornada FP i jornada de Graus)  
 

 

Metodologia 

 

 

 Durant la jornada l´alumnat i el professorat omplen una enquesta  on valoren el contingut, el 
ponent i propostes de millora. 
 Reunió dels dos equips de promoció i FP per valorar tota la jornada amb propostes de futur 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

 

Els centres participants ja s’han inscrit a principis de curs mitjançant la GUIA on-line.   

Es convoca als mitjants pel seguiment de la Jornada. 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA7 

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE:  LA MALETA DE LES FAMÍLIES   

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’EDUCACIÓ  

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 

orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 

amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Completar la tasca d’orientació que ja es realitza en el centre docent. 

 Facilitar eines i recursos que permetin acompanyar les persones joves en el procés de tria d’itinerari educatiu en la 
transició cap als estudis després de l’ESO. 

 Contribuir a la reducció de l’abandonament escolar prematur en el 1er any de l’educació post- obligatòria. En 
aquest sentit, hi ha algunes dades que posen de manifest que el nivell d´abandonament i el fracàs escolar és major 
entre nois que entre noies  i podria ser interessant tenir en compte aquest matís. 

 Fomentar el paper cabdal de les famílies en l’acompanyament als seus fills i filles en les transicions educatives. 

 

PERSONES DESTINATÀRIES:   

Famílies d’alumnat de 4rt d’ESO en risc d’abandonament escolar prematur. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Projecte adreçat per oferir orientació acadèmica en els instituts públics que no formen part del programa TA. Es 

tracta d’orientar a les famílies perquè facin aquest acompanyament als seus fills i filles. 

Primerament es realitza una xerrada d’orientació “Orienta’t en Família” amb una convocatòria oberta a totes les 

famílies amb alumnat a segon cicle d’ESO, Batxillerat i CFGM (si s’escau). Aquesta xerrada també està adreçada als 

instituts públics que no formin part del projecte i des del Servei d’Educació també s’ofereix a la resta de la ciutadania 

a través de la “Guia d’activitats per a pares i mares”. 

 
Posteriorment, i únicament adreçat als centres que formen part del projecte, es realitza un taller (orientat cap als 
perfils de famílies que puguin obtenir el màxim aprofitament d’aquestes  activitats) i finalment es realitzen unes 
tutories personalitzades a alguns dels joves que formen part del projecte. Sobre aquesta base, la selecció de les 
famílies es farà conjuntament amb els centres. 

La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 7 municipis de la demarcació de Barcelona (Castelldefels, Granollers, 

Mataró, Sabadell, Terrassa, Vic i Vilafranca del Penedès) i amb el suport d’Educaweb. 
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TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Personal Tècnic de la Diputació de Barcelona i del  Servei d’Educació,  persona referent per cada 

centre participant i EDUCAWEB 

 

Equipaments 

Instal·lacions municipals (Biblioteques o Centres Cívics) i els centres docents participants. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Personal tècnic de la Diputació de Barcelona i del Servei d’Educació, INS Can Roca, INS Torre del 

Palau, INS Terrassa, INS Mont Perdut i EDUCAWEB. 

 

Mecanismes de coordinació 

El Servei d’Educació compleix les funcions de nexe entre els diferents agents implicats. Es 

realitzen comunicacions a través de mitjans telemàtics  (correu electrònic, trucades 

telefòniques...) i coordinacions presencials. 

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de centres participants 

 Nombre d´usuaris que han participat 

Metodologia 

Al finalitzar el curs acadèmic, la Diputació demana a les persones de referència dels instituts 

que formalitzin uns qüestionaris telemàtics. 

Amb les dades recopilades, s’elabora un resum personalitzat per cada un dels centres educatius 

participants i un amb els resultats generals i global de les actuacions realitzades. 
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COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Al finalitzar cada convocatòria (curs acadèmic) la Diputació de Barcelona demana la confirmació 

envers la continuïtat del municipi dins del projecte i alhora, el Servei d’Educació també demana 

la confirmació als instituts participants. 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

 

EA8 

 
PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE:  TUTORIES D’ACOMPANYAMENT   

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, SERVEI DE JOVENTUT I FOMENT DE TERRASSA.  

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar als i les joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, orientació i 

assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar amb un 

recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Conèixer la realitat de la població estudiant de Terrassa. 

 Afavorir l’accés de les persones joves de la ciutat a la formació en tots els nivells educatius.  

 Donar a conèixer els recursos formatius que te la ciutat. 
 

PERSONES DESTINATÀRIES: Persones joves estudiants de 4t curs d’ESO. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

El programa de Tutories d’Acompanyament es porta a terme actualment a 6 instituts públics de la ciutat, i s’adreça a 

l´alumnat de 4t d’ESO, independentment dels seus resultats acadèmics o del recorregut (formatiu o laboral) que 

aquestes persones triïn. El programa comprèn un marc d’actuacions d’acompanyament  transversal i integrat a la 

persona jove, que permet coordinar diferents accions, serveis municipals i altres institucions. 

El programa té dues fases, el primer any es fan una sèrie d’activitats a dins l’aula, per tal de presentar-li al personal 
tècnic i els serveis municipals implicats en el programa. Al mateix temps es faciliten diverses eines que han de 
facilitar la tasca d’orientació de les persones tutores d’aquest alumnat de 4t d’ESO. 
Durant el segon any es fa un seguiment individualitzat de cada jove. Cadascuna d´aquestes persones té unes 

necessitats d’orientació i suport diferents segons el seu projecte de vida. 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans  

Grup de treball tècnic a cada institut: persona tècnica d’ocupació, de joventut i d´educació 
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social, juntament amb el professional de referència de cada institut  que estigui a càrrec de 

l´orientació i/o la coordinació de 4t d´ESO 

Equipaments 

Les diferents accions es desenvolupen dins les aules de 4t d’ESO, aules polivalents o biblioteca 

del mateix institut, sala d’actes de Foment la corresponent xerrada d’orientació. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Professionals de l’àrea tècnica de Joventut, Serveis Socials, Ocupació i, Educació i els instituts 

implicats dins el projecte.  

Mecanismes de coordinació 

Els grups de treball es reuneixen tres cops l’any per programar les accions a fer amb el col·lectiu 

jove i coordinar els seguiments amb les persones joves assignades a cada responsable de 

tutoria.  

Accions realitzades a l’aula : Dinàmica de recursos, i Tria el teu camí,  i xerrada d’orientació 

realitzada a Foment.  

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Número d´alumnes amb seguiment del programa 

 Nombre de noies, respecte al nombre total 

Metodologia 

Informació en format  llistats valorats en les reunions de grup de treball de cada institut 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Web, Facebook, díptics, reunions tècniques, trucades,... 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA EA9 

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE: EMPRÈN-UPC 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’INNOVACIÓ I UNIVERSITATS  

OBJECTIUS GENERALS:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 

orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 

amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

Donar suport a idees emprenedores de base tecnològica sorgides en l´entorn universitari per arribar amb èxit al 

mercat. 

PERSONES DESTINATÀRIES: Persones joves universitàries que tinguin una idea de negoci (es seleccionen 20). 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

Els participants al programa es beneficien, durant 5 mesos, de l´accés a un centre d´alt rendiment situat a les 

instal.lacions de la UPC, soci del Parc Científic i Tecnològic Orbital.40 on comptaran amb un espai físic per 

desenvolupar la seva idea i relacionar-se amb altres emprenedors. Amb suport i tutorització individual de professorat 

especial. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Captació             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

2 persones tècniques 

Equipaments 

Sala d´actes qu4drant.0 – Espai Empren-UPC 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Orbital 40,  Ajuntament de Terrassa i UPC 
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Mecanismes de coordinació 

Reunions quinzenals i coordinació per correu electrònic 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Candidatures avaluades 

Metodologia 

Avaluació de qualitat amb seguiment dels projectes 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Nota de premsa, xarxes socials i web 

 

EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA EA10 

PROGRAMA:  FORMACIÓ  

PROJECTE:  Campanyes: “Voluntariat per la llengua” i “I tu, jugues en català?” 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA  

OBJECTIU GENERAL:   

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
l’orientació i l’assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un suport que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Afavorir la pràctica de la conversa en català, més enllà de les aules, en contextos variats i reals, concretament 
entre la població juvenil. 

 Impulsar el joc en català i la difusió de jocs i joguines en català.  
 

PERSONES DESTINATÀRIES: en principi, les campanyes s’adrecen a la població en general; com a objectiu específic, 

ens plantegem arribar a la població jove d´entre 18 i 29 anys i a infants en el cas dels jocs. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Voluntariat per la llengua. Organització de parelles lingüístiques entre una persona que és parlant expert (voluntària) i 

una persona que vol millorar lla seva competència en català (aprenenta).  Es formen parelles segons possibilitats 

horàries, afinitats, interessos. Cal buscar persones voluntàries (normalment, hi ha més nombre de persones 

aprenents) i contactar amb establiments i associacions col·laboradors, que es comprometin a atendre les parelles en 

català, encara que els costi una mica parlar-lo. Les parelles es comprometen a fer 1 hora de conversa a la setmana 

(mínim) durant 10 setmanes.  
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TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Persones voluntàries i aprenents. Associacions. Botigues adherides a la campanya 

Equipaments 

Entitats, comerços 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Persones voluntàries i aprenents. Associacions. Botigues adherides a la campanya. Es pretén 

implicar els punts d’informació juvenil de la ciutat per fer-ne difusió. 

Mecanismes de coordinació 

Contactes amb les persones voluntàries i els comerços al llarg de tot l’any per a fer-ne 

seguiment 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Número d´Aprenents 

 Número de Voluntaris 

 Número d´Entitats 

 Número de participants de la Terregada 

 Número de participants en la “Nit del Joc” 

Metodologia 

 Trobades en grup en la formació de parelles i en finalitzar cada edició (2 a l’any) 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Pòsters, tríptics, presencialment a les aules, punts d’informació a les entitats, als comerços, web 

del CNL i Facebook 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:   

Terregada, setmana del joc en català. Durant una setmana del mes de maig s’organitzen diverses activitats 
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relacionades amb el joc de taula, jocs amb noves tecnologies (videojocs), sempre amb la característica que han de ser 

jocs en català. Finalment, el dia de la Terregada s’organitza una gran Jornada del Joc en Català: es posa a disposició 

del públic jocs i joguines; es fa jugar les persones assistents gràcies a la dinamització d’associacions com ara Stas 

Tarat. Es promouen activitats de joc en grups. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Peronal tècnic municipal  i  del CNL. Associacions. Botigues adherides a la campanya 

(Landròmina i Abacus) i grup de joves Stas Tarat 

Equipaments 

A la plaça del Vapor Ventalló, a alguns establiments col·laboradors, al Centre Excursionista i al 

CNL 

Econòmics 

Materials de difusió 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

CNL, entitats (Òmnium, Plataforma per la llengua, CET...) Botigues adherides a la campanya 

Mecanismes de coordinació 

S’organitzen reunions preparatòries amb els agents implicats. Es contacta amb persones 

creadores de jocs i s’ajuda a difondre la seva feina 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre persones  participants a l’activitat 

Metodologia 

Reunió de valoració després de la jornada  

 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 
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Pòsters, fulls informatius, presencialment a les aules, punts d’informació a les entitats, als 

comerços, web del CNL i Facebook del CNL i de les botigues i canals de difusió de les mateixes 

persones participants 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

La nit del joc. Organització d’una nit per jugar a jocs de taula, jocs de rol, un dia a la setmana, al Centre Excursionista 

de Terrassa. Cada dijous, a les 21.30 h es presenten jocs; és una activitat dinamitzada per Landròmina i oberta a 

tothom. S’ha iniciat l’octubre del 2016 i se’n preveu un creixement important. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Landròmina, la persona dinamitzadora del CNL i personal del CET 

Equipaments 

Local del Centre Excursionista de Terrassa 

Econòmics 

Jocs cedits pel CNL i Landròmina i per les mateixes persones participants 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei Local de Català de Terrassa, la botiga Landròmina i el Centre Excursionista de Terrassa 

Mecanismes de coordinació 

Realització de reunions  mensuals 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre de persones participants 

Metodologia 
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Realització de reunions de valoració mensuals 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Cartells, Facebooks del CNL, del CET i de Landròmina, web del CNL, c/e a l’alumnat i butlletí 

digital setmanal del CET 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA11 

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE: FOMENTAR EL VOLUNTARIAT EN PROJECTES SOLIDARIS A ALTRES PAÏSOS (Cooperació Internacional) 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE SOLIDARITAT  I COOPERACIÓ 

OBJECTIU GENERAL: 

 

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Desenvolupar accions educatives generadores de consciència ciutadana i capital social vinculades a la 

cooperació internacional. 

 Possibilitar el reconeixement social a les accions i projectes de cooperació internacional que es desenvolupen 

a la ciutat, fent especial atenció a les que impliquen al sector juvenil. 

 Possibilitar espais i vies de comunicació entre el organismes i entitats que treballen dins de l’àmbit de la 

cooperació internacional i el col·lectiu jove de la ciutat 

 Facilitar espais de trobada i diàleg per afavorir la sensibilització i la cooperació en matèria de cooperació 

internacional 

 Promoure la Educació per al Desenvolupament com a línia educativa i de sensibilització entre la ciutadania i 

les entitats de la ciutat 

PERSONES DESTINATÀRIES: Persones joves de la ciutat, entitats de cooperació internacional i altres organismes i 

entitats. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Es un eix de treball transversal que impregna la globalitat de l’actuació municipal i local en matèria de Cooperació 

Internacional. Es tracta de fomentar la implicació del sector jove de la ciutat en projectes de solidaritat amb altres 

països, ja sigui a partir de la seva implicació en entitats de cooperació existents o en la creació de nous projectes.  

També s’afavoreix la implicació de col·lectius o persones joves a títol individual en accions de sensibilització i de 

Educació per al Desenvolupament, ja sigui com a promotores, usuàries o espectadores 

  

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
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Avaluació             

RECURSOS 

Humans  

1 persona tècnica  del Servei.  

 

Equipaments 

Unitat de solidaritat i cooperació internacional.  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure 

Mecanismes de coordinació 

Coordinacions, si cal, amb el Servei de Joventut.  

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de persones joves sol.licitants d´informació.  

 Nombre de persones joves participants en projectes de cooperació internacional. 

Metodologia 

Recull de dades.  

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Programació dels projectes a nivell de ciutat.  
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA EA12 

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE: AULA D’AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI INNOVACIÓ I UNIVERSITATS  

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, orientació 

i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar amb un 

recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

Donar suport acadèmic al col·lectiu jove de Terrassa mitjançant recursos especialitzats. 

 

PERSONES DESTINATÀRIES : persones joves estudiants de batxillerat tecnològic i CFGS  dels centres educatius de 

secundària.  

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Aquests serveis van adreçats a l´alumnat de batxillerat tecnològic i CFGS. Porten a terme el treball de recerca amb el 

suport i formació de professorat universitari i amb material aportat per l’Ajuntament. Aquest projecte té com a objectiu 

general apropar la tecnologia dels àmbits de l'automatització i de la robòtica a l´alumnat,  a través de projectes 

d’automatització industrial i de Robòtica. 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació   2019 2019         

RECURSOS 

Humans 

1 persona tècnica i professorat de la UPC (3 persones)   

Equipaments 
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Laboratori d’Automatització UPC 

Econòmics 

3.000 euros 

Agents implicats 

METODOLOGIA 

Centres secundària, Escola Superior d’Enginyeries Industrials, Aeroespacials i Audiovisuals de 

Terrassa 

Mecanismes de coordinació 

Reunions preparatòries,  seguiment per correu electrònic.  

Indicadors 

AVALUACIÓ 

 Nombre d´alumnes participants 

 Grau de satisfacció alumnat 
 

Metodologia 

Recollida de dades a través d’enquestes de valoració del projecte 

Canals/ Estratègia 

 

COMUNICACIÓ 

Informació del projecte per correu electrònic a tots els centres de la ciutat. Exposició dels treballs 

realitzats durant el curs al Mercat de Tecnologia (organitzat per la UPC Universitat Politècnica de 

Catalunya, per l’ICE-CFS i l’EPS de la Universitat de Lleida i per l’EPS de la Universitat de Vic, amb la 

col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA EA13 

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE: BEQUES DE RECERCA PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DEL CAMPUS TERRASSA 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI INNOVACIÓ I UNIVERSITATS 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, orientació 

i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar amb un 

recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

Donar suport acadèmic al col·lectiu de joves de Terrassa mitjançant recursos especialitzats. 

PERSONES DESTINATÀRIES : Alumnat de Campus Terrassa que desenvolupen projectes de recerca. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: Beques de recerca per a estudiants universitaris del Campus Terrassa. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny-

convocatòria 

            

Implementació-

presentació de 

treballs 

            

Avaluació, 

atorgament i 

presentació de 

treballs 

  

  

        

RECURSOS 

Humans : 1 persona tècnica del Servei 

Econòmics:  8.000 euros, tres beques: 1 per treballs de doctorat (4.000 €) i 2 per treballs de fi de 

grau  o màster (2.000 € cadascuna) 

Agents implicats 

METODOLOGIA 

 

 

 

Escoles universitàries del Campus Terrassa, grups de recerca i alumnat de Campus. 

Mecanismes de coordinació 

Inici de les tasques de preparació de les bases de la convocatòria amb el personal de direcció dels 

centres universitaris en les sessions del Consell Universitari de Terrassa. Validació de les bases 
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definitives  per correu electrònic. 

AVALUACIÓ 

Indicadors Nombre de treballs presentats. 

Metodologia Els treballs són avaluats per un Tribunal format pel personal de direcció de les escoles 

universitàries. 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Difusió de les bases i la convocatòria a totes les escoles universitàries del Campus Terrassa.  Difusió a 

través dels canals informatius (butlletí, web, xarxes) de cada universitat i de l´Ajuntament. 

Presentació dels treballs guanyadors en un acte públic obert a tots els centres de secundària de 

Terrassa i a la ciutadania. Es fa difusió per correu electrònic, web, Twitter i agenda ciutadana. 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA EA14 

PROGRAMA: FORMACIÓ  

PROJECTE: CURS D´ESTIU SOBRE LA UE 

SERVEI QUE LIDERA: RELACIONS EUROPEES I INTERNACIONALS 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS: 
Fomentar el sentiment de pertinença i coneixement en la ciutadania de la realitat europea. Aprofundir en el 
coneixement de la realitat comunitària i posar sobre la taula les grans línies de debat actuals. 
 

PERSONES DESTINATÀRIES: Ciutadania en general. 

 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 
L´Ajuntament de Terrassa va decidir organitzar la primera edició del curs l´any 2006, amb motiu de la 
commemoració del vintè aniversari de l´entrada en vigor del Tractat d´Adhesió d´Espanya a les Comunitats Europees. 
En l´edició 2016 van participar 50 assistents. Els participants que acrediten la participació  com a mínim en tres de les 
quatre sessions, han rebut un certificat d´assistència expedit per l´Ajuntament de Terrassa i l´Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona. Aquesta acció formativa ha estat gratuïta i organitzada pel Servei de Relacions Europees i  
Internacionals, amb el suport de la Diputació de Barcelona –Europe Direct Barcelona- i el suport del Parlament 
Europeu, la Comissió Europea, el Consell Català del Moviment Europeu i amb la col.laboració de la Biblioteca Central 
de Terrassa. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Personal del Servei de Relacions Europees i Internacionals i de la BCT. 

Equipaments: Sala d´actes de la BCT 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Personal del Servei de Relacions Europees i Internacionals  i de la BCT. Amb el suport de la 

Diputació de Barcelona –Europe Direct Barcelona- i el suport del Parlament Europeu, la 

Comissió Europea, el Consell Català del Moviment Europeu. 
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Mecanismes de coordinació 

Reunions amb els diferents agents implicats. 

AVALUACIÓ  

Indicadors 

 

 Nombre de participants a les sessions. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia: Web, Twitter, Facebook, blog, butlletins, mailing. 

Les pròpies del Servei. Les diferents edicions del curs han tingut repercussió als mitjans de 

comunicació locals a través de la premsa escrita, digital i televisió. 

EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA EA15 

PROGRAMA: FORMACIÓ  

PROJECTE: MOSTRA DEL CONEIXEMENT 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D´INNOVACIÓ I  UNIVERSITATS  

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

Acostar la informació relativa a la formació universitària i el coneixement als entorns on es troben les persones 

joves.  

PERSONES DESTINATÀRIES: Persones joves estudiants d’ESO, batxillerat i CFGS 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Programa de difusió del coneixement de qualsevol tipus i apropament del 

campus universitari adreçat a l´alumnat de secundària i batxillerat. Organització de conferències i altres activitats per 

apropar el coneixement, principalment el generat al Campus Terrassa, a la població jove.  

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS Humans 
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1 persona tècnica – 1 persona auxiliar de gestió 

Equipaments 

Es gestiona la cessió d’espais de les escoles universitàries de Campus on portar a terme les 

activitats 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Centres de secundària, escoles universitàries i agents/entitats culturals 

Mecanismes de coordinació 

Tramesa per correu electrònic de la proposta d’activitats per al curs escolar. Els centres fan les 

demandes i el servei s’encarrega d’organitzar-les. Totes les gestions es fan per correu electrònic  

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre d’activitats 
 Nombre de persones assistents 
 Grau de satisfacció del professorat  

Metodologia 

Enquestes de valoració de les activitats  

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

 

 Difusió via web i tramesa, per correu electrònic, de la proposta d´activitats als centres de 
secundària. 
 Informació a la web del servei i les demandes es tramiten a través de la Seu Electrònica.  

 

PROGRAMA OCUPACIÓ 

EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA16 

PROGRAMA: OCUPACIÓ 

PROJECTE: SERVEI D´ATENCIÓ A LA  GARANTIA JUVENIL  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 

orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 

amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 
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OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Reduir l’atur juvenil i escorçar els períodes d’inactivitat. 
 Incrementar la formació i experiència professional entre la gent jove.  
 Prevenir la exclusió social entre el sector jove. 
 Encoratjar a la participació de la gent jove en la societat.  
 Ajudar al creixement, independència i gestió del futur personal i professional entre el col·lectiu jove. 
 Trobar un lloc de treball en el mercat laboral. 
 

PERSONES DESTINATÀRIES:  persones joves entre 16 i 29 anys inclosos. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

La Garantia Juvenil és una iniciativa en l'àmbit europeu per reduir l'atur juvenil i facilitar a la població jove l'accés al 

mercat laboral. El programa té per objectiu que els joves puguin rebre una oferta de feina, de formació continuada o 

un període de pràctiques, després de finalitzar l'educació formal o quedar-se en situació d'atur. 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

2 persones impulsores de la Garantia Juvenil.  

Equipaments 

Al servei d’Informació Juvenil a la Casa Baumann.  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Altres projectes del Servei de Joventut, altres serveis de l’Ajuntament de Terrassa (Foment de 

Terrassa, Educació,Serveis Socials, etc), SOC, Consell Comarcal, Instituts i escoles d’adults del 

municipi, entitats socials (Creu Roja, Fupar,etc), esplais,etc.  

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació, trobades entres serveis, correus electrònics, trucades telefòniques.  

AVALUACIÓ Indicadors 
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 Nombre de persones joves ateses   

 Nombre de persones joves inscrites 

 Nombre de persones joves vinculades en algun projecte  

 Nombre d’insercions al món laboral  

 Nombre de sessions informatives 

 Nombre de participacions en les sessions informatives 

Metodologia 

 Base de dades interna.  

 Registre d’Informació Juvenil de l’Agencia Catalana de la Joventut.  

 Registre de la Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Seguretat Social.  

 Aplicatiu del SOC (Galileu).  

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Xarxes socials, premsa, xarxa amb altres projectes i serveis del municipi, cartells informatius, 

sessions informatives per districte.  

 

 

EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA17 

PROGRAMA:  OCUPACIÓ 

PROJECTE: ESPAI IMPULS- DISTRICTE JOVE  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

 
Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Evitar la desvinculació de les persones joves dels camps formatiu i laboral, un cop finalitzada l’etapa educativa 
obligatòria. 
 Afavorir el creixement personal, l’autoconeixement i la recerca de la vocació de la població jove  mitjançant el 
desenvolupament d’actituds i competències. 
 Millorar les competències transversals i instrumentals de les persones joves per a preparar-los per a la transició a 
la vida laboral i adulta. 
 Aconseguir que els i les joves descobreixin la pròpia vocació com a aproximació a la idea de professió. 
 Possibilitar l’assumpció de responsabilitats i la millora de l’autonomia de les persones joves com a agents 
protagonistes de la seva trajectòria vital. 
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PERSONES DESTINATÀRIES:  persones joves a partir dels 16 anys.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Motivar i ajudar les persones joves que ho requereixin, a trobar una possible sortida laboral i formativa, millorant la 

seva ocupabilitat i el seu posicionament personal i vital.  

Aquest recurs s’ofereix a nivell de ciutat, i es duu a terme en tots els espais de Districte Jove. Es tracte d’ un espai on 

aquestes persones poden apropar-se a fer consultes i/o demandes de caràcter personal, social, formatiu, laboral, del 

àrea de la salut i/o fins i tot, consultes legals o jurídiques. El personal educador  orientarà i acompanyarà en aquest 

procés, i si cal,derivarà a  la persona jove al recurs més adient a les seves necessitats. 

En els diferents espais  les persones joves comptaran amb ordinadors i xarxa a Internet (per poder realitzar consulta 

de pàgines web, elaboració de currículum o carta de presentació, inscripció a diferents plataformes 

ocupacionals,etc).  

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona tècnica de joventut, 1 coordinadora del projecte, 8 educadores socials.  

Equipaments 

5 espais joves 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil, Serveis Socials, Instituts, Servei Informació Juvenil, entitats i 

agents socials  de cada territori, altres serveis de l’Ajuntament.  

 

Mecanismes de coordinació 

Reunions setmanals d’equip, reunions de coordinació entre els diferents agents implicats, 

sistema d’intercanvi d’informació entre els agents implicats, visites espais de referència.  

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de persones participants totals (classificats en persones participants inscrites i no 
inscrites) 
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 Impulsos per Tipologies: Vitals V, Professional P, Educació E, Salut S, Jurídic J, Laboral L 

Metodologia 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i persones 

participants. 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Diferents xarxes socials ( Facebook, Twitter), notes de premsa per les activitats extraordinàries i  

flayer programació.  
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA18 

PROGRAMA: OCUPACIÓ 

PROJECTE: JORNADES DE TERRASSA COOPERATIVA 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’EMPRENEDORIA  

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 

orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 

amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Promoure i difondre la economia social al territori.  

 Informar, fomentar i mostrar els avantatges i potencialitats de l’economia social.  

PERSONES DESTINATÀRIES:  Dirigides a diferents públics i/o grups d'interès. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Cooperar i col·laborar són valors que milloren la nostra vida diària. Aquests valors formen part i identifiquen els 

projectes i iniciatives que es volen mostrar i promoure des del programa Terrassa Cooperativa. Des del Servei 

d'Emprenedoria i Economia Social, conjuntament amb les cooperatives, associacions, fundacions i diferents 

iniciatives d'economia social de la ciutat, realitzen unes jornades on es proposen un seguit d'activitats,  que serveixen 

per informar, fomentar i mostrar els avantatges i potencialitats d'aquestes formes d'activitat econòmica que aporten 

valor econòmic i social a la ciutat. Les activitats es realitzen en diferents espais municipals de la ciutat. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona tècnica  i 1 persona externa de suport  (l’empresa externa també ajuda en 

l’organització de les jornades, no només aportant aquesta persona de recolzament).   

Equipaments 

Diferents punts de la ciutat (casals cívics, instituts, escoles, radio,etc).  

METODOLOGIA Agents implicats 
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Cooperatives, fundacions, associacions, centres especials de treball, societats laborals, entitats 

relacionades amb l’economia social (Federació Cooperativa de Treball de Catalunya i Xarxa 

d’Economia Social i Solidaria de Terrassa).   

Mecanismes de coordinació 

- Entre 2 i 3 reunions de coordinació amb tots els agents participants. 

- Reunions setmanals de coordinació amb la persona tècnica municipal i la persona tècnica de 

l´empresa. 

- Reunions setmanals de coordinació amb comunicació 

-Programa de gestió i seguiment de tasques. 

- Correus electrònics. 

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de persones assistents   

 Nombre d´accions per a escoles o persones joves 

Metodologia 

 Recull de dades  i enregistrament en les bases internes. 

 Qüestionari de valoració a les entitats i persones participants.  

 Memòria final del projecte. 

 Vídeo final:http://www.terrassa.cat/es/terrassacooperativa 
 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Ràdio, televisió, diari, pàgina web de l’Ajuntament,  tríptics i cartells.  
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA19 

PROGRAMA:  OCUPACIÓ 

PROJECTE:  TALLERS D’EMPRENEDORIA PER AL COL.LECTIU JOVE  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’EMPRENEDORIA 

OBJECTIU GENERAL:  

 
Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 
Apropar l'emprenedoria i l'economia social des de totes les seves vessants al sector jove . 
 

PERSONES DESTINATÀRIES: Població jove en general (interessada en aquesta temàtica).  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 

Es tracta d’apropar l’emprenedoria i l’economia social a les persones joves mitjançant la realització de tallers. 

Aquests tallers estan adaptats al col·lectiu al que vagi dirigit, al projecte des d’ on es faci la demanda, als objectius 

que es vulguin aconseguir,etc. Actualment els tallers versen sobre: 

 Economia social 
 Habilitats per emprendre un projecte. 
 Com desenvolupar idees, i passar de les idees al projecte. 
 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona tècnica  

Equipaments 

Sala d’actes Vapor Gran o altres espais dels equipaments cívics.  
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METODOLOGIA 

Agents implicats 

Tots els serveis de l’Ajuntament interessats en emprenedoria i economia social.   

Mecanismes de coordinació 

Coordinacions amb els serveis interessats, via correu electrònic, telefònicament,etc.    

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de Tallers 

 Nombre de participants  

 Sexe  

Metodologia 

 Recull de dades  i enregistrament en les bases internes. 

 Qüestionari de valoració a les entitats/serveis i persones participants. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Guia educativa PAME, xarxa entre altres serveis de l’Ajuntament, web de l’Ajuntament.  

 

EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA20 

PROGRAMA: OCUPACIÓ  

PROJECTE:  CASA D’OFICIS 

SERVEI QUE LIDERA: FOMENT DE TERRASSA 

 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

-  L’aprenentatge d’un ofici com a via de millorar de l’ocupabilitat de les persones joves.  

 

PERSONES DESTINATÀRIES:  

Persones joves de 16 a 24 anys, amb graduat en ESO, Batxillerat o CFGM, amb empadronament al barri de la Maurina 



Avaluació del Pla Local de Joventut 2018  

114 
 

o al districte 2 i que vulguin aprendre els oficis que s’ofereixen.    

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

Dins del treball als barris (actuacions barri de la Maurina i al districte 2) es desenvolupa una casa d’oficis , 

d’especialitats en jardineria i manteniment d’edificis. Actuació subjecte a l’aprovació per part del SOC, encara 

pendent. 

 

TEMPORITZACIÓ 

Anual gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

2 persones monitores, 1 persona tècnica per a la gestió i 10 persones beneficiàries per cada 

casa d’oficis 

Equipaments 

Centre de formació campus professional Vallparadís, Viver 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

SOC i servei municipal d’ocupació 

Mecanismes de coordinació 

Les pròpies del servei d’ocupació i les vinculades al SOC 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre de persones joves participants 

 

Metodologia 

Formació i treball intercalats de cara a realitzar una actuació molt vivencial basada en 

l’experiència i l’aprenent tot fent. 
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COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Les pròpies del Servei d’Ocupació 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA21 

PROGRAMA: OCUPACIÓ  

PROJECTE:  FEM OCUPACIÓ 

SERVEI QUE LIDERA: FOMENT DE TERRASSA 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 

orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 

amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS: Adquisició d’experiència laboral per la millora de l’ocupabilitat.  

PERSONES DESTINATÀRIES:  

Persones joves de 18 a 29 anys que disposin de graduat en ESO, batxillerat o CFGM, que no disposen d’experiència 

laboral.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

Actuacions ocupacionals per afavorir la inserció de les persones joves al mercat laboral. Aquestes accions 

consisteixen en prospecció, contractació, orientació i formació vinculada al lloc de treball. Pendent d’atorgament. 

Temporalització prevista: Gener 2017- Març 2018. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Previsió 2  persones tècniques 

Equipaments 

Instal·lacions Foment de Terrassa SA 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei ocupació i empreses del territori 
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Mecanismes de coordinació  

Reunions internes de treball i amb el S.O.C. 

AVALUACIÓ 

Indicadors  

Nombre de persones joves participants 

 

Metodologia 

Diagnòstic ocupacional - inserció laboral- tutories d’acompanyament a la inserció,  formació i 

avaluació final 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

La pròpia de tot el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA22 

PROGRAMA: OCUPACIÓ  

PROJECTE:  JOVES PER L’OCUPACIÓ 

SERVEI QUE LIDERA: FOMENT DE TERRASSA 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS: Que les persones joves retornin al sistema educatiu reglat i/o trobin una experiència laboral 

que els ajudi a la integració social.  

PERSONES DESTINATÀRIES:  persones joves entre 16 i 25 anys amb baixa qualificació i experiència. Inscrits al SOC i a la 

Garantia Juvenil.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Programa integral d’orientació, formació i  inserció laboral i formativa, amb la intenció del retornament al sistema 

educatiu de les persones joves.  Pendent atorgament per al desenvolupament de l’edició 2017 per part del SOC. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

3 Persones  tècniques, 1 persona auxiliar de gestió 

Equipaments 

Centre de formació Vallparadís, edifici Foment i espais homologats per la formació (Viver de 

jardineria) 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

SOC, Servei d’ocupació de l’Ajuntament de Terrassa i empreses del territori 

Mecanismes de coordinació 
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Reunions de coordinació amb SOC, empreses i equip projecte. Comunicació via telemàtica per a 

la resolució d’incidències  

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre de persones joves participants 

Metodologia 

Actuacions transversals d’orientació, formació i treball  

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Les pròpies que estableix el projecte i el Servei d’Ocupació 

 

 

EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA23 

PROGRAMA: OCUPACIÓ  

PROJECTE:  POTENCIACIÓ DEL SERVEI PER A JOVES DEL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ DE TERRASSA (SLOT) 

SERVEI QUE LIDERA: FOMENT DE TERRASSA 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:   

 Dotar a la persona jove d'eines i recursos cap a la definició de l'objectiu laboral i disseny de l'itinerari personal 
d'inserció o formació 

 Facilitar l’accés de les persones joves de Terrassa a la formació, ja sigui acadèmica com adreçada a la incorporació 
al món laboral. 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Persones joves de 16 a 29 anys en situació d’atur i en recerca de feina. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

El Servei Local d’Orientació de Terrassa (SLOT), és un servei d’informació, orientació i inserció laboral que 

proporciona assessorament en el camp de l’ocupació. De manera específica s’orienta a la persona jove en com 

millorar les competències per accedir a una ocupació. 

TEMPORITZACIÓ  gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 
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Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 1 persona tècnica 

Equipaments Servei Local d’Ocupació 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei d’ocupació de l’Ajuntament de Terrassa, centres educatius de secundària, servei 

Joventut, serveis socials i servei d’educació de l’Ajuntament 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques i comunicació telemàtica i telefònica  

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre de persones joves participants 

Metodologia 

L'acció tutorial es converteix en l'eix metodològic de la intervenció, essent  el personal tècnic el 

referent de la persona jove al llarg de tot el procés. Actuacions grupals i individuals en funció 

perfil del jove 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Les pròpies del servei d’ocupació de l’Ajuntament de Terrassa 
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EIX: EMANCIACIÓ I AUTONOMIA  EA24 

PROGRAMA: OCUPACIÓ  

PROJECTE:  TASTET D’OFICIS 

SERVEI QUE LIDERA: FOMENT DE TERRASSA 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 

orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 

amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:  

Facilitar a la població jove el coneixement pràctic de diferents oficis  amb l’objecte que els ajudi a dissenyar i aplicar 

el seu propi itinerari professional.  

PERSONES DESTINATÀRIES:  Adreçat a l´alumnat  de 3r i 4t d’ESO.  

 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 

Projecte d’orientació laboral en un context real, consistent en la realització de petits tallers de 12 hores de durada en 

diferents oficis.  

Per no caure en la reproducció d’estereotips sexistes en el món laboral, és necessari promocionar la participació de 

nois i noies en tots els oficis, independentment si socialment estan “feminitzats” o “masculinitzats”. També és 

necessari promocionar la participació de les noies en professions masculinitzades, i a la inversa. 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Coordinació del projecte, 5  persones expertes en oficis, professorat acompanyant,  i  1 persona 

prospectora d’empreses 
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Equipaments 

Tallers: fusteria Vapor Universitari, Cantina Campus Vallparadís, UPC, Arts gràfiques Escola de la 

Llar, Baumann 

 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa, Servei de Joventut i Lleure Infantil, Escola de La 

Llar, Centre de Formació Vilamanyà, Supermercat Dia, Racris, Seat, Escola Municipal d’Art, 

Cideyeg, UPC, Air Gràfic, Oficina Parc Vallparadís, Campus Professional Vallparadís, Decathlon, 

Mediamarkt i Instituts d’Educació Secundària de la ciutat. 

 

 

Mecanismes de coordinació 

1.- Reunions inicials per planificar el curs entre : 

 Prospecció i empreses 

 Prospecció i coordinadora projecte 

 Coordinació i centres participants 

2.- Seguiment per correu electrònic i telèfon per coordinar el projecte amb tots els agents 

implicats 

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre de joves participants 

Metodologia 

Reunions amb el professorat dels centres formatius per avaluar cadascun dels tallers realitzats i 

poder modificar els aspectes negatius dels mateixos 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

 Reunions a l’inici per planificar i al finals per avaluar 

 Correu electrònic o trucada telefònica  i visita  al centre si es cal, per fer la coordinació i 
seguiments amb tots els agents implicats 

 La pròpia del Servei d´Ocupació 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA EA25 

PROGRAMA: OCUPACIÓ  

PROJECTE: PROGRAMA EXPLORER 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’INNOVACIÓ I UNIVERSITATS  

OBJECTIUS GENERALS:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

Donar suport a idees de base tecnològica per arribar amb èxit al mercat 

PERSONES DESTINATÀRIES: Persones joves entre 18 i 31 anys que tinguin una idea de negoci (es seleccionen 20). 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

 Les persones participants al programa es beneficien, durant 5 mesos, de l’accés a un centre d’alt rendiment situat al 

Parc Científic i Tecnològic O.40, escola de negocis  EUNCET Business School, on comptaran amb un espai físic per 

desenvolupar la seva idea i relacionar-se amb altres emprenedors. Amb suport i tutorització individual de professorat 

especialitzat.  

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

2 persones  tècniques 

Equipaments 

Sala d’actes qu4drant.0 – EUNCET Business  School 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

CISE (Centro Internacional Santander Emprendimiento) Centre Tecnològic LEITAT, EUNCET 

Business School 
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Mecanismes de coordinació 

Reunions quinzenals i coordinació per correu electrònic 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Candidatures avaluades 

Metodologia 

Avaluació de qualitat amb seguiment dels projectes 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Nota de premsa, xarxes socials i web 
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PROGRAMA SALUT 

EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA26 

PROGRAMA: SALUT  

PROJECTE:  3X3 DE BÀSQUET NOCTURN FESTA MAJOR  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’ESPORTS  

OBJECTIUS GENERALS:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 

orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 

amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:   

Donar un oci alternatiu a la població jove de la ciutat en dates de festa major on l’oci majoritari és festa i alcohol. 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Persones joves entre 12 i 35 anys. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:   

S’organitza un torneig d’street basket en vaires categories per donar un oci alternatiu al col·lectiu jove de la ciutat en 

dates de festa major on l’oci majoritari és festa i alcohol. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

6 persones 

Equipaments 

Parc de Vallparadís 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei d’esports i responsable PNSD 
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Mecanismes de coordinació 

Reunió inicial de coordinació i contacte telefònic. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre d’equips participants i categories 

Metodologia 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica  i persones 

participants.L´avaluació es realitza al finalitzar l’activitat. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

 Anunci al programa de Festa Major. 

 Distribució  entre tots els clubs de bàsquet de la ciutat i serveis municipals d’un fulletó 
específic 

 Anunci a la web del servei d’Esports. 
 

 

EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

 

EA27 

 

PROGRAMA:  SALUT 

 

PROJECTE: SALUT I ESCOLA ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT 

 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE SALUT  

 

OBJECTIU GENERAL:  

 

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 

Apropar els recursos existents en matèria de salut a la població jove. 
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PERSONES DESTINATÀRIES: Alumnat  de secundària. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 

Continuació donant suport al programa Salut i Escola, dels departaments de Salut i Educació de la Generalitat de 

Catalunya.  Des del Servei de Salut i Comunitat es participarà en totes les comissions operatives (a cada centre 

educatiu de secundària), a les reunions de xarxa (coordinació tècnica a nivell de tots els recursos de la ciutat 

implicats) i a les possibles institucionals (tècnico-polítiques) que es convoquin. 

Des del servei de Salut i Comunitat es vetlla per a fer un seguiment global del desenvolupament del programa, i 

s’aporten propostes de millora que s’eleven a la comissió de xarxa i institucionals. 

TEMPORITZACIÓ 

 
gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans  

 

Personal tècnic de Salut i Salut  Comunitària, i personal d´Infermeria del programa Salut i Escola. 

Equipaments 

 

Espai destinat a la consulta de la infermera a cada un dels IES en què s'implementa el programa 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

 

 Personal d´Infermeria responsable de Salut i Escola de CST i HMT 

 Personal tècnic de Salut i Salut Comunitària 

 PIJ 

 

 

 Personal tècnic del  Departament de Salut i  del Departament d'Educació Generalitat de 

Catalunya 

Mecanismes de coordinació 

 

Reunions bianuals de les comissions operatives del programa als centres educatius. 
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Reunions anuals de la comissió de xarxa del programa 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de centres participants del programa, total de centres de secundària 

Metodologia 

Es fa a partir de les reunions de seguiment (operatives i de xarxa) i de la informació que ofereix 

el Departament de Salut. 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

 

 Presentacions formals de la infermera al propi alumnat 

 Informació a pares/mares  
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

 

EA28 

 

PROGRAMA:  SALUT 

 

PROJECTE: PROMOCIÓ DE LA SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT 

 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE SALUT 

 

OBJECTIU GENERAL:  

 

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 
orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 
amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 

Apropar els recursos existents en matèria de salut a la població jove. 

 

PERSONES DESTINATÀRIES: Persones joves estudiants de primària i secundària. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 

El Projecte Promoció de la Salut contempla diversos programes dirigits a l’àmbit educatiu que tenen com a finalitat 

la promoció d’hàbits saludables. Van dirigits tant a educació primària com a secundària. En aquests darrers, els 

principals temes que es treballen són: prevenció del consum de drogues, salut sexual i afectiva, prevenció de la 

SIDA i alimentació saludable. 

TEMPORITZACIÓ 

 
gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

 

Personal tècnic de Salut Comunitària; personal tècnic Joventut (PIJ);personal d´Infermeria  del 

programa Salut i Escola; professionals de la Consulta Sexual Jove (Consorci Sanitari de Terrassa) 
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Equipaments 

Aules i altres espais comunitaris, segons necessitat de les activitats 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Personal tècnic de Salut Comunitària; Direcció i Equips Educatius del centres educatius; PIJ; 

personal d´Infermeria  programa Salut i Escola 

 

Mecanismes de coordinació 

 Amb equips educatius: demanda a través de l'oferta de la Guia PAME 

 Reunions de coordinació amb PIJ 

 Reunions coordinació amb Atenció Primària de Salut 

 Amb AMPAs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ 

 

Indicadors 

 Nombre de centres participants : SIDA, Sexualitat, Alimentació 

 Nombre total d´alumnes participants 
 

Metodologia 

 

El servei de Salut i Comunitat ofereix als centres educatius la possibilitat de treballar els diversos 

programes als centres educatius. S’intenta fer un treball coordinat i amb la col·laboració tant 

dels PIJ com de les infermeres del programa Salut i Escola 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

 Guia de Recursos del Servei Municipal d’Educació 

 Programa Salut i Escola 

 Via xarxes socials del Servei: Facebook, blog i llistes de distribució de correu electrònic 
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PROGRAMA HABITATGE 

 
EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

 

EA29 

 
PROGRAMA: HABITATGE 

PROJECTE: AJUTS LLOGUER HABITATGE 

SERVEI QUE LIDERA: SOCIETAT MUNICIPAL D´HABITATGE DE TERRASSA 

OBJECTIU GENERAL: 

Acompanyar al sector jove durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, orientació i 

assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar amb un 

recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

Ajudar a fer front les despeses de lloguer quan ja es té un contracte. 

 

PERSONES DESTINATÀRIES:    

Tota la població. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Informar, assessorar i gestionar les sol.licituds d´ajuts per al pagament del lloguer que preveu el Pla d´Habitatge. 

Funcionen per convocatòria. 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny 
 

           

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

8 persones 

Equipaments 

Oficines d´Habitatge Terrassa 
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METODOLOGIA 

Agents implicats 

Societat Municipal d´Habitatge de Terrassa, S.A. com a Oficina Local d´Habitatge de Terrassa 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Expedients tramitats en què el sol.licitant està entre els 18 i els 35 anys. El 2017, van ser 609. 

Metodologia 

En què les dades s´extreuen de l´aplicatiu d´ajuts de l´AHC 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Les pròpies del  Servei. 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

 

EA30 

 
PROGRAMA: HABITATGE 

PROJECTE: REGISTRE SOL.LICITANTS HABITATGE 

SERVEI QUE LIDERA: SOCIETAT MUNICIPAL D´HABITATGE DE TERRASSA 

OBJECTIU GENERAL: 

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 

orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 

amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS: INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL.LICITANTS D´HABITATGE 

Inscripció al Registre de Sol.licitants d´Habitatge. 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Tota la població. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Informar, assessorar i inscriure al registre a les persones que estan buscant habitatge per facilitar el seu procés 

d´emancipació. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny 
 

           

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona d´atenció presencial, més 3 que fan treball administratiu. 

Equipaments 

Oficines d´Habitatge Terrassa. 

 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

 

Societat Municipal d´Habitatge de Terrassa,S.A. com a Oficina Local d´Habitatge de Terrassa. 
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AVALUACIÓ 

Indicadors 

Total inscrits i sol.licituds presentades al 2017 per segments d´edats de 18 a 35 anys, econòmics 

i demanda. Inscrits:1.600.  1.572 fan demanda de lloguer. 166 de lloguer amb opció de compra. 

58 fan demanda de propietat. 

Sol.licitants 2017:  570. 

Metodologia 

Les dades es treuen de l´aplicatiu. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

El que fa servir el Servei. 
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PROGRAMA MOBILITAT 

 

 
EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  

 

EA31 

 
PROGRAMA: MOBILITAT 

PROJECTE: ERASMUS + 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’EDUCACIÓ 

OBJECTIU GENERAL: 

Acompanyar al sector jove durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, orientació i 

assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar amb un 

recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

El Consell de la Formació Professional promou la mobilitat europea de l’alumnat i persones graduades en la formació 

professional de Terrassa. 

 Coordinació de totes les entitats implicades en el Consorci de Mobilitat (Cambra de Comerç, Instituts i Servei 
d’Educació) 

 Elaboració i difusió de les bases i selecció de les persones participants 

 Difusió de les beques mitjançant Taller Mou-te per Europa 

 Dinamització del Grup de Treball de la Mobilitat Internacional 

 La Cambra de Comerç, com a entitat sol·licitant i gestora de la subvenció europea, s’encarrega de cercar l’empresa 
d’acollida i gestionar les estades. 

 Els centres educatius membres del Consorci participen en la sensibilització i motivació de l’alumnat dels seus 
centres 

PERSONES DESTINATÀRIES:    

Persones joves majors de 18 anys que estiguin estudiant l’últim curs d’un CFGM o CFGS als Instituts que conformen el 

Consorci de Mobilitat de Terrassa. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Difondre i seleccionar les persones participants per les beques ERASMUS+, pel projecte amb subvenció aprovada a la 

Cambra de Comerç de Terrassa, en col·laboració amb els centres educatius de FP i grup de Treball de Mobilitat 

Internacional.  

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny 
 

           

Implementació             
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Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona tècnica d’Educació, 9 coordinadores de Mobilitat Internacional dels Instituts, 3 

persones tècniques de la Cambra de Comerç 

Equipaments 

Sala de reunions PAME, Aula de l’Escola d’Adults La Llar, Sales de reunions de la Cambra de 

Comerç  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Consell de l’FP de Terrassa, Cambra de Comerç, Instituts de Terrassa 

 

 

 

Mecanismes de coordinació 

Reunions del Grup de Treball de la Mobilitat Internacional, Reunions amb la Cambra de Comerç, 

Reunió del Tribunal de Selecció 

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre de beques adjudicades 

Metodologia 

Les persones joves editen un vídeo- resum on expliquen la seva experiència i fan un balanç dels 

aprenentatges adquirits 

D’altra banda, es fa un seguiment de totes les estades via correu electrònic o trucades 

telefòniques. 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Correus electrònics, reunions del Grup de Treball, reunions de coordinacions específiques amb 

la Cambra de Comerç, trucades, etc 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA32 

PROGRAMA: MOBILITAT 

PROJECTE: SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-les la informació, 

orientació i assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin comptar 

amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Crear oportunitats de participació en projectes europeus per a la població jove.  

 Donar assessorament i oferir tràmits gratuïts a totes les persones joves del territori.  

 Donar assessorament i ajuda a totes les associacions que treballen amb joves.  

 Facilitar l’enviament de joves del territori en projectes de voluntariat europeu com l Erasmus +.  

 Oferir un servei gratuït i accessible a tothom, connectant les dues línies de treball:local i internacional.  

 Proporcionar formació i fomentar l’ocupabilitat a les persones joves.  

 Proposar opcions a les persones joves amb menys oportunitats formatives i laborals.  

 Promoure la igualtat en diversitat, la tolerància i la pau.  

 Facilitar l’aprenentatge d’idiomes.  
 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Persones joves de 13 a 35 anys.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

La Víbria Intercultural té per objectiu promoure experiències de mobilitat internacional, la ciutadania europea i el 

voluntariat local i/o internacional. Aquest projecte assessora a totes les persones joves i entitats interessades en 

mobilitat internacional.  A més a més gestiona i dinamitza els projectes del programa Erasmus+: Intercanvis juvenils, 

Servei de voluntariat europeu i Formacions socials. 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
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Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

2 persones contractades + la junta directiva, 1 SVE i persones voluntàries locals. 

Equipaments 

Oficina Jove del Servei de Joventut i Lleure a la Casa Baumann.  

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Oficina Jove, Districte Jove, Punt Jove a l´Institut, etc.  

 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de propostes de projectes, assessoraments en els projectes,etc.  

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 

 Nombre total de persones ateses 
 Nombre de participants en estades a l´estranger  
 

Metodologia 

Registre d’assessories, registre de participants en estades a l’estranger segregats per sexe, 

enquestes qualitatives 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Difusió mitjançant xarxes socials (Facebok, Twitter, web) i amb la coordinació amb altres serveis 

propers. 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA  EA33 

PROGRAMA: ACCIÓ AL TERRITORI 

PROJECTE: PLA DE REDUCCIÓ DE TRÀNSIT ALS ENTORNS ESCOLARS 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE MOBILITAT 

OBJECTIU GENERAL:  

Garantir l´equitat entre totes les persones joves de la ciutat per evitar situacions de desigualtat social per raons de 

procedència, gènere, sexe, etc. Vetllar per a què no es donin desequilibris i desigualtats territorials en els diferents 

barris o districtes de la ciutat.  

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Pacificar l´entorn de les escoles. 

 Millorar la qualitat de l´aire en els entorns més sensibles. 

PERSONES DESTINATÀRIES:   

Centres escolars i alumnat de primària i secundària. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

Per l´any 2015, els municipis de més de 100.000 habitants ubicats en les zones de protecció especial de l´ambient 

atmosfèric hauran d´establir zones de trànsit baix (menys de 3.000 vehicles/dia) al voltant del 30% de les escoles, i 

també disposar d´un programa de peatonalització dels camins escolars, d´acord el PMQA 2020. Per a l´any 2017 es 

preveu ampliar aquesta actuació al voltant del 70% de les escoles. 

Tenint en compte això, la ciutat ha de disposar de zones de baix trànsit a 26 centres escolars i ampliar-ho fins a com a 

mínim 60 centres escolars per l´any 2017. Per a l´elaboració d´aquestes zones de baix trànsit cal la reducció del 

trànsit rodat dels carrers situats a menys de 30 m. d´un centre escolar, i establir una especial protecció de les façanes 

de les escoles annexes als carrers transitats. 

D´acord amb l´anàlisi efectuada, els carrers de l´entorn immediat de 22 centres escolars tenen intensitats de trànsit 

superiors als 5.000 veh/dia; en aquests casos es considera que caldria prioritzar les actuacions. 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equipaments 
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Econòmics: 2.000 € 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Mobilitat. 

Mecanismes de coordinació 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 

 Número de centres escolars amb zones de baix trànsit. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Els propis del Servei. 

  



Avaluació del Pla Local de Joventut 2018  

144 
 

Eix 2: participació 

S’entén per participació tot allò que realitza un jove motivat per un interès íntim i profund, que realitza 

en el seu temps de lleure. Les persones joves s’involucren amb entitats, grups de persones o de manera 

individual, en desenvolupar activitats/accions encarades en la construcció de diferents espais 

relacionals,d’intercanvi, de creació, de creixement,etc . La elecció per participar en un tipus d’activitats o 

unes altres ve donada per la motivació de la persona, els seus interessos i els valors que la representen. 

 

Aquests espais de representació del jovent també serveixen com a mecanisme de comunicació, 

reivindicació,coneixement, intercanvi, etc. d´aquest col·lectiu cap al territori, per a treballar la seva 

autonomia personal, responsabilitat social, pensament crític, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREACIÓ 

ARTÍSTICA I 

CULTURA  

 

PARTICIPACIÓ  

 

Fomentar i dotar 

d’eines i recursos 

a les persones 

joves per a que 

s’impliquin 

voluntàriament en 

la construcció de 

la seva comunitat, 

i del seu entorn 

social, ja sigui a 

través d’entitats, 

grups de persones 

o de manera 

individual. Es 

tracta de 

desenvolupar 

activitats/accions 

que generin 

diferents espais 

relacionals, 

d’intercanvi, de 

creació, o de 

creixement 

personal o 

comunitari que 

serveixin per 

reforçar la 

responsabilitat 

social i el 

pensament crític    

de les persones a 

nivell individual.  
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PROGRAMA CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL: 

EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  PC1 

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: BAUMANNLAB – LABORATORI DE CREACIÓ JOVE 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

 
Fomentar i dotar d’eines i recursos a la població jove per a que s’impliqui voluntàriament en la construcció de la seva 
comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera individual. Es tracta de 
desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement 
personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític de les persones. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 

 Afavorir el desenvolupament de l’actitud crítica de les persones joves a través de les pràctiques artístiques. 
 Promoure la visibilització de l’univers juvenil i la seva visió del món a la ciutadania de Terrassa. 
 Facilitar la formació i professionalització de persones joves creadores en relació a les pràctiques artístiques 
contemporànies. 
 Potenciar la recerca artística i la producció i el desenvolupament de processos de treball artístics. 
 Fomentar la producció de creativitat col·lectiva a través de l’establiment d’una xarxa de relacions entre institucions, 
entitats, col·lectius i altres agents amb objectius comuns al BaumannLab, així com a través del treball transversal 
entre programes del Servei de Joventut i Lleure Infantil.  

PERSONES DESTINATÀRIES:   Població jove i persones creadores joves, a entitats juvenils i de lleure educatiu, a 

institucions i entitats que treballen amb aquest col·lectiu  i a la ciutadania en general. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

El BaumannLab és el laboratori de creació jove del Servei de Joventut centrat en la producció i suport a la creació 

artística de vocació multidisciplinar, que té com a eix central les arts visuals i el pensament contemporani. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Persona tècnica referent del projecte  

Equipaments 
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Sala exposicions, tallers i medialab (al soterrani de la casa Baumann) 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Cultura, entitats i col·lectius culturals, i artistes joves de la ciutat.  

Mecanismes de coordinació 

Es contacta i/o es fa reunions amb aquests agents implicats per organitzar l’activitat concreta 

 

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de convocatòries de beques  Baumann Lab 

 Nombre de formacions i assistents Baumann Lab 

 Nombre d´activitats programades i persones assistents en la Descomunal 

Metodologia 

Es recull el número de persones assistents i d’activitats. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Edició de cartells, postals, xarxes socials i web (http://baumannlab.cat/) 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 

La Descomunal. La Descomunal és una trobada bimensual per posar en comú experiències artístiques a la ciutat de 
Terrassa. Es realitzen les trobades i els tours descomunals per anar a visitar altres projectes artístics del territori. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Persona tècnica referent del projecte. Final de trajecte. Entitats i col·lectius culturals de joves i 

artistes joves. 
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Equipaments 

Equipaments de la ciutat 

Econòmics 

3.000€ 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure 

Mecanismes de coordinació 

Es realitzen reunions mensuals i contacte directe per a l’organització del festival 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre d’activitats programades i persones assistents 

Metodologia 

Es recull el nombre de persones assistents i d’activitats. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Edició de postals, xarxes socials i web (https://ladescomunal.wordpress.com/) 

 

EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  PC2 

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: BUCS D´ASSAIG BAUMANN 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

 
Fomentar i dotar d’eines i recursos a les persones joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de la 
seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera individual. Es tracta 
de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement 
personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  
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 Donar suport a grups de música emergents. 
 Afavorir l’intercanvi de coneixements i experiència entre músics i músiques del territori. 
 Oferir recursos formatius a persones interessades en el món de la música. 
 Oferir eines als grups de música emergents per a que es puguin donar a conèixer i puguin entrar al circuït musical 
professional. 
 Donar a conèixer els grups de música i la música que s’està creant al territori a través del TAM! i també de les 
persones usuàries dels bucs d’assaig. 

PERSONES DESTINATÀRIES:   

Persones joves que estan començant a muntar el seu grup de música, a formacions musicals i músics  i músiques que 

necessiten espais per a l’assaig en moments puntuals, i a persones que volen iniciar-se en l’àmbit musical. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Bucs Baumann és un equipament amb uns bucs d’assaig musicals. El projecte té com a objectius impulsar la cultura 

musical de la ciutat i oferir a joves músics i músiques amateurs de Terrassa un espai d’assaig amb les condicions 

tècniques adequades. Situats al Parc de Vallparadís, ofereixen unes condicions idònies per l’assaig dels grups joves i 

fomenten la iniciació en l’àmbit musical a la ciutadania de la ciutat oferint una programació de tallers d’iniciació a la 

música.  

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Persona tècnica referent del projecte i Entitat Indirecte a través d’una licitació 

Equipaments 

Bucs Baumann 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei Joventut. Contacte amb agents culturals de la ciutat: Servei de Cultura. També amb 

entitats que organitzen concerts (com AAVV, entitats de joves, etc) 

Mecanismes de coordinació 

Es contacta i/o es fa reunions amb els agents implicats per organitzar l’activitat concreta. 

 

AVALUACIÓ 
Indicadors 

 Nombre de persones que utilitzen els bucs 
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 Nombre de formacions i assistents als Bucs 

 Nombre d’activitats de visibilització dels grups dels bucs  i nombre d’assistents 

 Nombre de formacions programades i assistents al TAM! 

 Nombre de grups que actuen a la marató de concerts i assistència TAM! 

Metodologia 

Es recull el nombre d’assistents i d’activitats. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Edició de cartells  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 

TAM! Festival de músics emergents TAM! Festival de Músics Emergents és un projecte dirigit a grups i persones 
músiques emergents de la ciutat i de la comarca del Vallès Occidental, que pretén potenciar i donar suport al teixit 
musical del territori i facilitar la seva difusió.  

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Personal tècnic Servei de Joventut, Dinamitzador Bucs Baumann, tècnica Casa de la música 

Equipaments 

Espai públic 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Joventut. Casa de la Música i Entitat Indirecte. 

Mecanismes de coordinació 

Es realitzen reunions mensuals i contacte directe per a l’organització del festival. 

AVALUACIÓ Indicadors 



Avaluació del Pla Local de Joventut 2018  

150 
 

 Nombre de formacions programades i assistents 

 Nombre de grups que actuen a la marató de concerts i assistència 

Metodologia 

Es recull el nombre d’assistents i d’activitats. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Edició de cartelleria, xarxes socials i web  

 

 

EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  PC3 

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: AQUÍ POTS! 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

 

Fomentar i dotar d’eines i recursos a les persones joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de la 
seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera individual. Es tracta 
de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement 
personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Trobar l’equilibri entre la necessària convivència cívica de la ciutadania, i el dret individual de cada persona a 
expressar-se lliurement. 

 Valorar el graffiti com a forma artística d’expressió, donant alternatives a aquelles persones joves que tenen 
inquietuds artístiques sobre aquest àmbit. 

 Delimitar espais per a poder graffitar, informar i assenyalar l’existència d’aquestes parets i que siguin les pròpies 
persones joves i artistes les que en facin un ús lliure sense necessitat de demanar cap tipus de permís. 

 

PERSONES DESTINATÀRIES: A la ciutadania en general, especialment a la població jove 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Amb l’Aquí pots! l'Ajuntament posa a disposició de les persones creadores (especialment persones  joves) una sèrie 

d'espais distribuïts als diferents districtes de la ciutat per fomentar que aquesta expressió artística es faci d’una forma 

lliure i sense tutela però responsable, i d’atenuar les pintades i tags en llocs no autoritzats. 
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TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans Persona tècnica referent del projecte i responsable de manteniment 

Equipaments Parets distribuïdes a tots els districtes de la ciutat. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei Joventut. En el seu inici també hi va participar el Servei de Manteniment. 

Mecanismes de coordinació 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre de parets que s’ofereixen 

Metodologia Recompte de les parets 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Edició d’unes postals 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  PC4 

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: TERRASSA ARTS VISUALS 

SERVEI  QUE LIDERA: SERVEI DE CULTURA 

OBJECTIU GENERAL:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos a les persones joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de la 

seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera individual. Es tracta 

de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement 

personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Recolzar entitats artístiques en l’organització d’activitats artistes en vies de professionalització 

 Incrementar nombre d´alumnat que participa en projectes educatius 

 Incrementar nombre de persones visitants (físiques i virtuals)  

 Incrementar nombre d’impactes comunicació a mitjans 

 Potenciar l’ús social de les sales d’exposició sempre que les exposicions ho permetin 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Persones joves creadores i població en general 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 Cicle Art Terrassa. Dedicat a artistes locals professionals o en vies de professionalització. Es valora el treball amb 
nous formats i nous llenguatges. 

 Cicle Terrassa Comissariat. Dedicat a persones curadores emergents residents a Catalunya 

 Programació Estable Sala Muncunill. Exposicions d’art contemporani d’artistes del nostre context. 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

 Persona tècnica de Terrassa Arts Visuals 
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Equipaments 

Casa Soler i Palet, la Sala Muncunill, l’EspaiDos 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Artistes 

Mecanismes de coordinació 

Reunions / Visites als tallers i estudis 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de visitants Art Terrassa, Terrassa Comissionat; Sala Muncunill 

 Nombre d´alumnes participants i escoles 

Metodologia 

Quantitativa i qualitativa 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Xarxes socials i newsletter 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Servei educatiu. 

Adreçat a nens, nenes i joves des de 3 a 18 anys. I també a grups específics (escoles adults, grups en risc d’exclusió). 

Basat en visites dinamitzades i tallers experimentals de totes les exposicions programades (Sala Muncunill. EspaiDos i 

Casa Soler i Palet) 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Persona tècnica de Terrassa Arts Visuals 

Equipaments 
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Casa Soler i Palet, la Sala Muncunill, l’EspaiDos 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Artistes 

Mecanismes de coordinació 

Visites dinamitzades i tallers experimentals 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre alumnes participants i escoles 

Metodologia 

Quantitativa i qualitativa 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Xarxes  socials, newsletter i e-mails personalitzats 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  PC5 

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: CLUB DE LECTURA JUVENIL 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE CULTURA 

OBJECTIU GENERAL: Fomentar i dotar d’eines i recursos a les persones joves per a que s’impliquin voluntàriament en 

la construcció de la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera 

individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d’intercanvi, de 

creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament 

crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Promoure l’hàbit i el plaer lector  
 Millorar l’expressió oral  
 Crear un teixit social entre les persones assistents. 
 Promoure els debats sobre temes que sorgeixin de les lectures 
 Promoure l’esperit crític 
 Aprofundir en el coneixement de la Literatura Juvenil i Crossowers 

PERSONES DESTINATÀRIES: persones joves entre 13 i 16 anys 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

En aquest club de lectura el que es pretén és proposar a les persones joves la lectura de diverses novel·les que 

considerem que tenen una certa qualitat literària i que seran del seu interès, i que a la vegada permetin iniciar un 

debat entorn al tema central del llibre. Es pretén doncs que la lectura compartida creï un espai on poder discutir, 

argumentar, gaudir, fer amistats al voltant d’una conversa on es parli de llibres....i de temes del seu interès.  

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans  

Persona conductora del Club i coordinadora de la biblioteca 

Equipaments 

Biblioteca. Lots de llibres CEPSE i xarxa de biblioteques, sala polivalent de la bd2 

METODOLOGIA Agents implicats  
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Persona estudiant de  Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat 

Autònoma de Barcelona 

Mecanismes de coordinació Reunions periòdiques de seguiment, correu i telèfon 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de participants 

 Nombre de llibres comentats 

Metodologia 

Les persones participants s'enduen el llibre a casa per fer una lectura individual de tot el llibre. 

La sessió següent, es comenta el llibre i es fa una introducció i lectura en veu alta del següent 

llibre. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Difusió per les xarxes socials, mailing escoles i instituts del districte 2, cartells i flyers 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: Club de Lectura bct:  

En aquest Club de Lectura el que es pretén és proposar a la població jove la lectura de diverses novel·les que 

considerem que tenen una certa qualitat literària i que seran del seu interès, i que a la vegada permetin iniciar un 

debat entorn al tema central del llibre. Es pretén doncs que la lectura compartida creï un espai on poder discutir, 

argumentar, gaudir, fer amistats al voltant d’una conversa on es parli de llibres....i de temes del seu interès.  

També pretén ser un espai de trobada entre joves, que permeti a partir de la lectura fer altres accions que lligades 

transversalment  amb altres serveis de la ciutat o entorn poden ser del seu interès (treballem conjuntament amb el 

Districte Jove i el Club de Lectura Juvenil de Sabadell) 

Un parell de cops l’any ens reunim el Club de Lectura Juvenil de la BCT i el Club de Lectura Juvenil de Sabadell i 

participem del Club del Llibre, activitat oferta per la Gerència de Servei de Biblioteques que pretén acostar a les 

persones usuàries de les biblioteques algun autor o autora d’algun dels llibres llegits pels Clubs. Al febrer tindrem 

l’Alejandro Palomas. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans Persona conductora del Club (bibliotecària) 

Equipaments Sala de treball  en grup de la Sala Infantil de la bct 

METODOLOGIA Agents implicats 
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Ajuntament de Terrassa. Regidoria de Cultura. Biblioteca Central de Terrassa 

Ajuntament de Terrassa. Regidoria de Joventut. Districte Jove 

Ajuntament de Sabadell. Regidoria de Cultura. Biblioteca Vapor Badia 

Diputació de Barcelona. Gerència de Servei de Biblioteques 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques de seguiment, correu i telèfon 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre de persones  participants, desagregades per sexe, nombre de llibres , escrits per dones 

i per homes, llegits i comentats, persones  escriptores que ens visiten i enquesta de satisfacció a 

final de curs. 

Metodologia 

Darrer dia del club es fa enquesta de satisfacció i junt amb la valoració dels diferents agents 

implicats farem avaluació 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Xarxes socials, cartells a les biblioteques i tríptics de difusió 

Amb les persones joves, un cop estan inscrites es fa via correu electrònic i blog de les 

Biblioteques Públiques de Terrassa 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  PC6 

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: FILMOTECA JOVE 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE CULTURA 

OBJECTIU GENERAL:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos a les persones joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de la 

seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera individual. Es tracta 

de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement 

personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Conèixer les problemàtiques que afecten al col·lectiu jove 

 Crear un teixit social entre les persones assistents  

 Promoure els debats sobre temes que sorgeixin de les pel·lícules  

 Promoure l’esperit crític  

 Oferir a les persones joves un espai de debat sobre temàtiques que siguin del seu interès. 

 Donar espai per a la realització de recerca empírica per als treballs de recerca que es realitzen a batxillerat. 

 Proporcionar eines i recursos per aprendre a parlar en públic, exposar opinions i defensar-les, i moderar un espai 
de debat. 

 

PERSONES DESTINATÀRIES: Persones joves a partir de 14 anys  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Filmoteca Bd4 

Visionatge d’un curtmetratge o documental relacionat amb un tema concret i posterior debat del mateix amb la 

moderació d’una persona jove o grup de joves que escullen el tema. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona educadora social i 1 bibliotecària 
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Equipaments 

Projector, ordinador portàtil, sala per a realitzar la projecció i el debat equipat amb cadires i 

taules. 

METODOLOGIA 

Agents implicats  

1 persona  educadora social del Pla de Barris del Districte IV, Biblioteca Districte 4 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de seguiment persona educadora social i referent de la biblioteca, correu electrònic i 

telèfon.  

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de participants 

 Nombre de sessions 

Metodologia 

1) A una persona jove o grup de joves que estigui preparant un treball de recerca o que vulgui 
treballar un tema d’interès propi  se li dóna suport i orientació en la recerca d’un curtmetratge 
o documental breu i en la preparació d’una exposició del tema en qüestió. Alhora realitzarà un 
qüestionari que posteriorment pugui ser utilitzat com a dades empíriques per al treball de 
recerca. 

2) El dia de la sessió la persona jove o grup de joves realitza la presentació del tema i es fa el 
visionat del documental o curtmetratge. 

3) Acte seguit es dóna inici a l’exposició temàtica per part de la  persona jove o grup de joves i 
es procedeix al debat i a la resposta dels qüestionaris. S’ofereixen sucs i galetes durant el debat 

4) Durant el debat la persona educadora social i la referent de la biblioteca exerceixen com a 
participants i no estan a càrrec de la moderació del grup. Sí miren de reconduir el debat si 
aquest queda desvirtuat i donen suport a la persona que modera en tot allò que necessiti. 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

S’informa directament a les persones joves que assisteixen a la biblioteca i al Punt Maurina i 

també es difon a través de les xarxes socials (Facebook) de la biblioteca i del Grup de Joves 

Maurina.  

Efecte boca/orella. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 
Filmoteca BD5 
 
En aquesta filmoteca jove es proposa cada mes una pel·lícula d'alguna temàtica propera a la població jove de manera 
que es senti identificada. S'intenta buscar una efemèride que ajudi a contextualitzar-la millor (per exemple la 
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violència masclista el mes de novembre…). A mesura que l'activitat avanci també es deixarà a les persones 
participants que proposin els temes. Després del visionat del film, la persona tècnica referent del districte encetarà el 
debat del cinefòrum, fomentant la participació de les persones assistents. L'activitat es desenvoluparà durant el curs 
escolar 2016-17. 
 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans  

Persona educadora  Districte Jove D5  i 1 coordinadora de la biblioteca.  

Equipaments 

Espai reservat dins de la Biblioteca Districte 5. 

Econòmics 

Aquesta activitat té cost zero 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Districte Jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions periòdiques de seguiment, correu i telèfon 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de persones participants 

 Nombre sessions 

Metodologia 

Les persones participants veuen el film a la biblioteca i al final es reserva mitja hora per al debat. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Difusió per les xarxes socials, mailing escoles i instituts del Districte 5, cartells i flyers 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  PC7 

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: CULTURA MUSICAL 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE CULTURA 

OBJECTIU GENERAL:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos a les persones joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de la 

seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera individual. Es tracta 

de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement 

personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Fomentar la cultura musical de la ciutat de Terrassa a la ciutadania en general, especialment entre el sector 
jove de la ciutat 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Població en general, especialment joves 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

El programa de foment de la Cultura Musical de la ciutat de Terrassa recull un seguit d’actuacions i programes dirigits 

a promocionar la música entre la gent jove, així com per a tota la ciutadania de Terrassa. Exemples d’aquest 

programes són la temporada oficial de música moderna (TMM – Terrassa Música Moderna) que se celebra a la Nova 

Jazz Cava, Auditori Municipal i altres espais municipals; la temporada de Jazz, el Festival de Jazz,  la Festa Major (El 

Jove, l’Espai Vapor i altres propostes per als joves), el TAM, la Festa de la Música, el Circuit de Música Moderna als 

Districtes (CMM), l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 i els concerts vermut. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul Ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Servei de Cultura i entitats i associacions com Amics de les Arts i JJMM, Indirecte o La Casa de la 

Música. 

 

Equipaments 

Espais a l’aire lliure, Nova Jazz Cava, Auditori Municipal, centres cívics, el Vapor de Creació 
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METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Cultura i entitats i associacions com Amics de les Arts i JJMM, Indirecte o La Casa de la 

Música. 

 

Mecanismes de coordinació 

Reunions en funció del projectes calendaritzats en el transcurs de l’any. 

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de concerts 

 Nombre d´activitats 

 Nombre d´assistència 

Metodologia 

Es recullen les dades d’assistència  als concerts i activitats. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Comunicació i Premsa de l’Ajuntament, Canals particulars de cada Servei, cartelleria física, webs 

i xarxes socials... 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  PC8 

PROGRAMA: CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL 

PROJECTE: VISITES I ITINERARIS CULTURALS A LA CIUTAT DE TERRASSA 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE CULTURA 

OBJECTIU GENERAL:  

 
Fomentar i dotar d’eines i recursos a les persones joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de la 
seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera individual. Es tracta 
de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement 
personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Oferir una programació d’oci i cultura que respongui als interessos i necessitats de la gent jove. 
 Donar visibilitat i difondre propostes i projectes d’oci i cultura juvenils. 

 

PERSONES DESTINATÀRIES:  

Persones joves estudiants dels centres educatius de Terrassa (primària i/o secundària, segons l’activitat). 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Oferta de visites, tallers i itineraris culturals temàtics per a l’alumnat dels centres educatius de la ciutat.  

El Museu ofereix més de 30 activitats relacionades amb la història, l’art i la cultura de la nostra ciutat. Set d’aquestes, 

en llengua estrangera (anglès o francès).  

Exemples d’aquestes activitats són: visita al Castell Cartoixa de Vallparadís, a la Seu d’Ègara, a la Casa Alegre de 

Sagrera, al Claustre del Convent de Sant Francesc, a la Torre del Palau, l’itinerari modernista, l’itinerari Un dia en la 

vida d’un obrer del tèxtil, l’itinerari La Guerra Civil a Terrassa, el taller Eines i foc (relacionat amb la prehistòria), taller 

Un vitrall modernista, ... 

Els centres educatius poden sol·licitar informació durant tot l’any. 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

El Departament d'Educació i d'Acció Cultural – DEAC del Museu de Terrassa l'integra personal 
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especialitzat que s'encarrega de dur a terme les activitats del museu, seguint una metodologia 

adaptada als interessos, nivell i característiques de cada grup.  

Equipaments 

Castell Cartoixa de Vallparadís: carrer de Salmerón, s/n  08222 Terrassa. Tel. 93 785 71 44 

Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere: Plaça del Rector Homs, s/n   08222 Terrassa. Tel. 93 783 37 

02 

Casa Alegre de Sagrera: Carrer de la Font Vella, 29-31  08221 Terrassa. Tel. 93 731 66 46 

Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa: Plaça de la Torre del 

Palau, s/n  08221 Terrassa. Tel 93 739 70 72    Cal concertar dia i hora. Visites concertades.  

Claustre del Convent de Sant Francesc: Plaça del Doctor Robert, 1  08221 Terrassa. Tel 93 739 70 

72 

Museu de Terrassa - Direcció i Serveis: carrer de la Font Vella, 28  08221 Terrassa. Tel. 93 739 70 

72.  

          A/e: museudeterrassa@terrassa.cat.  

         Web: www.terrassa.cat/museu  

         Facebook: www.facebook.com/museudeterrassa 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Cultura (Museu de Terrassa) i Empresa Arqueolític 

Mecanismes de coordinació 

El projecte és de Museu de Terrassa i la gestió concreta de les activitats la realitza directament 

l’empresa.  Per tant, hi ha una coordinació estreta entre ambdues parts. 

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre de persones participants 

Metodologia 

Un cop finalitzada l’activitat, se sol·licita a les persones docents que emplenin un full de 

valoració per conèixer la seva opinió de la visita, l’equipament... La seva opinió ens ajuda a 

millorar el servei i a replantejar-nos la nostra oferta. 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

A inici de curs, quan presentem la nostra Guia, ho fem saber als centres educatius. 

mailto:museudeterrassa@terrassa.cat
http://www.terrassa.cat/museu
http://www.facebook.com/museudeterrassa
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Fem una nota de premsa presentant les novetats del curs escolar. 

La Guia i les fitxes individualitzades es troben a la web del Museu de Terrassa: 

www.terrassa.cat/ca/visites-itineraris-i-tallers 

També passem informació de les nostres propostes al Servei d’Educació de l’Ajuntament de 

Terrassa per elaborar la Guia d’activitats i la Guia per a les AMPES. 

 

 

http://www.terrassa.cat/ca/visites-itineraris-i-tallers
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PROGRAMA PARTICIPACIÓ:  

 

EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA PC9 

PROGRAMA: PARTICIPACIÓ 

PROJECTE: SUPORT A LES ENTITATS DE LLEURE DEL SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:     

Fomentar i dotar d’eines i recursos a les persones joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de la  

seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera individual. Es tracta 

de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals d’intercanvi, de creació o de creixement 

personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Fomentar l´associacionisme, el voluntariat, la participació activa i l´acció comunitària en el territori de les 
entitats i col.lectius juvenils i de lleure educatiu. 

 Reconèixer i donar suport a la tasca social, cultural i educativa de les entitats i col.lectius juvenils i de lleure 
educatiu. 

 Facilitar l´execució dels projectes de les entitats i col.lectius juvenils i de lleure educatiu de Terrassa. 
 Vetllar per a que els projectes de les entitats i col.lectius es puguin desenvolupar en condicions òptimes. 
 Fomentar la participació d´entitats i col.lectius en projectes de la ciutat. 
 

 
PERSONES DESTINATÀRIES: 
 
  Persones joves entre 18 i 35 anys, que formen part d´entitats i col.lectius juvenils i de lleure educatiu. 
 En el cas de les entitats de lleure educatiu, infants i joves de 3 a 17 anys (fins a 70 anys en cas de participants 

amb capacitats diverses). 
 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 

El Servei du a terme diverses accions amb la voluntat que les entitats juvenils, entitats de lleure educatiu i col.lectius 
juvenils de Terrassa rebin un suport integral per tal d´afavorir la consecució dels seus objectius i un reconeixement als 
seus projectes. 

Terrassa disposa dún teixit associatiu juvenil molt important, especialment en l´àmbit de l´educació en el lleure i 
s´està treballant perquè aquest suport integral arribi també a aquells col.lectius juvenils que, tot i no estar constituïts 
formalment, desenvolupen projectes fets per i adreçats a joves. 

Les actuacions que es realitzen són: 

 Atorgament de subvencions a projectes d´entitats i col.lectius juvenils i d´educació en el lleure. 

 Assessorament en matèria de normativa, tràmits i altres àmbits que puguin ser del seu interès. 

 Suport logístic i cessió de material tècnic per al desenvolupament de les seves activitats. 

 Cessió d´equipaments municipals per tal que puguin desenvolupar els seus projectes. 

 Realització d´intervencions de manteniment i acondicionament dels equipaments cedits pel servei de 
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Joventut i Lleure. 

 Assessorament i orientació en els processos de disseny, execució i avaluació dels seus projectes. 

 

 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona tècnica de Joventut i 1 persona auxiliar tècnic de gestió. 

Equipaments 

Seu del Servei de Joventut i Lleure Infantil (Casa Baumann) i equipaments adscrits al Servei, 

cedits a entitats. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil 

Entitats i col.lectius juvenils i de lleure educatiu de la ciutat. 

Mecanismes de coordinació 

Reunions d´assessorament i coordinació dels projectes. 

Signatura de convenis de cessió dels equipaments. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Número de  subvencions atorgades a projectes de lleure educatiu. 

 Número d´infants i joves que participen als projectes de lleure educatiu. 

 Número de joves que participen als projectes d´entitats o col.lectius juvenils. 

 Número de subvencions atorgades a projectes d´entitats o col.lectius juvenils. 

 Número d´equipaments cedits a entitats i col.lectius juvenils i de lleure educatiu. 

 Número d´intervencions de manteniment i acondicionament dels equipaments cedits pel 
Servei de Joventut i Lleure. 

 Número d´equipaments cedits. 
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 Número de cessions de material tècnic. 

Metodologia 

Reunions de diversos continguts amb els agents implicats.  

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Xarxes socials (Facebook i Twitter), correu electrònic, pàgina web i extranet (espai privat de les 

entitats de lleure educatiu). 

Trucades telefòniques i missatges de Whatsapp. 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  PC10 

PROGRAMA: PARTICIPACIÓ 

PROJECTE: PLENARI DE LLEURE 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos a les persones joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de la 

seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera individual. Es tracta 

de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement 

personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

 Establir un espai de diàleg i coordinació entre les entitats i el Servei de Joventut i Lleure. 

 Avaluar les línies de treball pel que fa al suport a les entitats de lleure de Terrassa 

 Promoure accions de difusió de la tasca educativa que realitzen les entitats de lleure i d´altres que puguin ser 
d´interès per les entitats de lleure, els seus infants i joves i la ciutadania en general. 

DESTINATARIS: 

 Joves entre 18 i 35 anys, que formen part de les entitats de lleure de forma voluntària. 

 Infants i joves de 3 a 17 anys (fins a 70 anys en cas de persones amb capacitats diverses), participants de les 
activitats de lleure promogudes per les entitats. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

El Plenari de Lleure és un òrgan de participació i coordinació on hi són representades totes les entitats de lleure 

educatiu de la ciutat, els moviments i federacions supralocals als quals pertanyen i el Servei de Joventut i Lleure. 

L´òrgan es reuneix com a mínim un cop l´any i en qualsevol moment, a petició dels agents implicats. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona tècnica de Joventut, 1 persona auxiliar tècnic de gestió. 

Equipaments 
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Equipaments municipals 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil, entitats de lleure de la ciutat i moviments supralocals amb 

representació a Terrassa. 

 

 

 

Mecanismes de coordinació 

Sessions del Plenari i reunions amb les entitats. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de sessions realitzades 

 Nombre d´entitats participants 

 Nombre d´accions promogudes 

Metodologia 

Actes de les sessions del Plenari 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Correu electrònic i extranet de la web del Servei de Joventut i Lleure (espai privat de les entitats 

de lleure) 

 

 

  



Avaluació del Pla Local de Joventut 2018  

172 
 

EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  PC11 

PROGRAMA: PARTICIPACIÓ 

PROJECTE: FORMACIÓ DE DELEGATS I DELEGADES I SUBDELEGATS I SUBDELEGADES 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos a les persones joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de la 

seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera individual. Es tracta 

de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement 

personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Desenvolupar accions educatives generadores de consciència ciutadana i capital social. 

 Possibilitar el reconeixement social a les accions i projectes participatius desenvolupades per joves. 

 Possibilitar espais i vies de comunicació entre el Servei de Joventut i  les persones joves de la ciutat. 

 Facilitar espais de trobada i diàleg entre el sector jove de la ciutat. 
 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Persones delegades i subdelegades dels Instituts participants (des de la ESO a batxillerat). 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 
Programa de formació específica per a persones delegades i subdelegades dels Instituts de la ciutat. La gestió del 
programa és del Servei de Joventut i Lleure Infantil. Aquesta formació es realitza de manera consensuada amb els 
interessos expressats per les persones participants durant tot un matí de sessió contínua. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

2 persones tècniques del Servei de Joventut, 3 orientadores juvenils i 2 persones de 

recolzament.  

Equipaments 

Centre Cívic  
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METODOLOGIA 

Agents implicats 

Instituts participants.  

Mecanismes de coordinació 

Reunions d’equip preparatòries, coordinació i reunions amb el professorat i les persones 

delegades dels instituts.  

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre total de participants 

 Nombre de noies participants 

 Nombre de centres participants a les jornades.  

Metodologia 

Llistat d’assistència, qüestionari de valoració per a l´alumnat  i el professorat.  

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Les persones orientadores difonen la iniciativa als instituts, nota de premsa de l’activitat i xarxes 

socials.  
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  PC12 

PROGRAMA:  PARTICIPACIÓ 

PROJECTE: ESPAI TROBADA – DISTRICTE JOVE 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

 
Fomentar i dotar d’eines i recursos a les persones joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de la 
seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera individual. Es tracta 
de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement 
personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Possibilitar la participació ciutadana del col·lectiu jove, creant ponts de treball comú entre els nois i noies  joves, les 
entitats i col·lectius de la ciutat i la pròpia administració. 
 Fomentar la participació de les persones joves en la xarxa comunitària com a procés d’aprenentatge i eina de 
cohesió. 
 Establir mecanismes de col·laboració amb les associacions i entitats del districte per tal d’estimular la participació 
de la gent jove en la vida associativa. 
 Garantir espais de trobada i relació entre els diferents col·lectius, per tal d’afavorir la cohesió social treballant les 
habilitats socials i personals. 
 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Projecte adreçat, prioritàriament, a persones adolescents i joves entre 12 i 25 anys. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona tècnica de Joventut, 1 coordinadora del projecte, 8 persones educadores socials 

Equipaments 

5 espais joves 

METODOLOGIA Agents implicats 
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Servei de Joventut i Lleure Infantil, Serveis Socials, Pla de barris, entitats i agents socials  de cada 

territori, altres serveis de l’Ajuntament.  

 

Mecanismes de coordinació 

Reunions setmanals d’equip, reunions de coordinació entre els diferents agents implicats, 

sistema d’intercanvi d’informació entre els agents implicats, visites espais de referència.  

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre d´usuaris participants activitats ordinàries 

 Nombre d´activitats organitzades 

 Nombre d´activitats organitzades amb les persones joves 

 Tipologia d´activitats. Formatives: F, Esportives: E, Culturals: C, Lúdiques: L 

 Joves participants usuaris de Serveis Socials 

Metodologia 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i participants. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Diferents xarxes socials ( Facebook, Twitter), notes de premsa per les activitats extraordinàries i 

flyer programació.  
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  PC13 

PROGRAMA: PARTICIPACIÓ  

PROJECTE:  CAMPUS MULTIESPORTIU 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’ESPORTS 

OBJECTIUS GENERALS:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos a les persones joves per a que s’impliquin voluntàriament en la 

construcció de la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o 

de manera individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais 

relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la 

responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Promoure l’esport i l’activitat saludable entre la població jove. 

 Utilitzar l’esport com a eina socialitzadora 

 Oferir la pràctica esportiva d’esports nous, desconeguts o poc practicats 
 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Infants i joves de 3 a 16 anys. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:   

Oferir experiència multiesportiva a nois i noies de 3 a 16 anys en el marc de les vacances d’estiu. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

7 persones monitores, 1 coordinadora i 1 directora 

Equipaments 
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Zona Esportiva de Can Jofresa 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Consell Esportiu i Ajuntament de Terrassa 

Mecanismes de coordinació 

Reunions anuals 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de persones participants 

 Avaluació de satisfacció 

 

Metodologia 

Enviament d’un qüestionari a les famílies de les persones participants per a conèixer el grau de 

satisfacció amb les diferents activitats ofertes sent 1 gens i 5 molt. En aquest qüestionari 

apareixen ítems que intenten valorar si l’oferta esportiva del Campus respon a les expectatives 

de les persones participants, així com recollir noves propostes o millores a tenir en compte per 

a futures edicions. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Cartelleria i premsa local. 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA  PC14 

PROGRAMA: PARTICIPACIÓ  

PROJECTE:  PLANS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA A ESCOLES I INSTITUTS  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D’ESPORTS 

OBJECTIUS GENERALS:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos a les persones joves per a que s’impliquin voluntàriament en la 

construcció de la seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o 

de manera individual. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais 

relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la 

responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Promoure la realització d’activitats esportives entre la població jove, vetllant per la participació equilibrada de 
dones i homes joves.  

 Oferir la pràctica esportiva d’esports poc coneguts o minoritaris. 

 

PERSONES DESTINATÀRIES:   Persones joves estudiants de primària i secundària.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Els Plans de Promoció esportiva són un conjunt de propostes d’activitats esportives per a l´alumnat de primària o 

secundària, que haurien de garantir la igualtat efectiva dels nois i noies joves per practicar l’activitat física i esportiva.  

En aquest sentit, és necessari avaluar la participació de nois i noies en les edicions anteriors, per tal de corregir els 

possibles desequilibris d’alguns dels dos sexes en alguna disciplina o activitat esportiva.  

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona coordinadora  de promoció i un equip de persones voluntàries 

Equipaments 
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Diferents equipaments esportius de la ciutat 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Consell Esportiu, Ajuntament de Terrassa i diferents entitats esportives de la ciutat. 

Mecanismes de coordinació 

Reunions prèvies a cada una de les actuacions i activitats 

AVALUACIÓ 

Indicadors  

Grau de satisfacció en les diferents activitats ofertes 

Metodologia 

El grau de satisfacció amb les diferents activitats ofertes a partir d’un qüestionari que es fa 

arribar al professorat responsable d’educació física. Aquest qüestionari avalua del 1 al 5 ( 1 

gens, 5 molt) diferents ítems com la qualitat de l’activitat, l’adequació de la mateixa a les edats 

dels participants, qualitat del treball dels tècnics i voluntaris.... 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Difusió de les activitats del Consell Esportiu a través de la publicació d’un llibret d’activitats que 

es fa arribar als centres educatius 
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EIX: PARTICIPACIÓ I CULTURA PC15 

PROGRAMA:  PARTICIPACIÓ 

PROJECTE: SUPORT AL SERVEI DE JOVENTUT EN LA PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEIS DE RELACIONS EUROPEES  

OBJECTIU GENERAL:  

Fomentar i dotar d’eines i recursos a les persones joves per a que s’impliquin voluntàriament en la construcció de la 

seva comunitat, i del seu entorn social, ja sigui a través d’entitats, grups de persones o de manera individual. Es tracta 

de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d’intercanvi, de creació, o de creixement 

personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític dels individus. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

No Procedeix. 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Servei de Joventut i Lleure Infantil 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Continuar amb l’assessorament, enviament d’informació i convocatòries d’interès al Servei de Joventut, per tal de 

donar suport en l’anàlisi de possible participació en projectes i iniciatives europeus.  

TEMPORITZACIÓ  

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona tècnica 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Relacions Europees, Servei de Joventut i Lleure Infantil. 

Mecanismes de coordinació 

Assessorament segons les propostes que ens vagin arribant 
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AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre de convocatòries informades 

Metodologia 

Tota informació que arriba al servei sobre projectes europeus que inclogui perfil juvenil, es 

passa al Servei de Joventut per a què facin difusió i entre  les persones joves. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Ús de canals habituals com ara el correu electrònic i/o reunions, si s’escauen. 
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Eix 3: cohesió i territori 

 

Entenem per cohesió social el sentit de pertànyer a un grup o comunitat en un espai comú i compartit. 

Dins d’aquesta cohesió social es dóna un equitat amb totes les persones i no es produeixen situacions 

que desemboquen en desigualtats socials. 

 

Com a municipi, per garantir aquest principi de cohesió social dins la població jove, s’ha de vetllar perquè 

no es donin desigualtats per ubicació al territori, que joves dels diferents barris puguin optar als mateixos 

recursos, que tinguin facilitats per interaccionar en altres espais no pròxims a les seves llars, que no es 

produeixin desigualtats per procedència, gènere, sexe, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓ AL 

TERRITORI  

 

COHESIÓ I 

DRETS 

SOCIALS  

Garantir i fomentar 

l’equitat entre tots 

les persones joves   

de la ciutat per a 

evitar situacions 

de desigualtat 

social per raons de 

procedència, 

gènere, sexe, etc. 

Vetllant 

especialment per a 

què no es donin 

desequilibris 

territorials o 

situacions de 

desigualtat entre 

els i les joves dels 

diferents barris o 

districtes de la 

ciutat. 
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PROGRAMA ACCIÓ AL TERRITORI  

EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI CT1 

PROGRAMA:  ACCIÓ AL TERRITORI 

PROJECTE:      CASALS D’ESTIU 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

Garantir i fomentar l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social per 

raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris territorials o 

situacions de desigualtat entre els i les joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 

 Facilitar l’accés a l’activitat en igualtat de condicions als infants i joves de Terrassa.   
 Fomentar l’ocupació entre les persones monitores del lleure educatiu.  
 Contribuir a la professionalització de les tasques que desenvolupen els monitors/ores de forma voluntària.. 
 Donar a conèixer i fomentar la funció pedagògica i socials de l’educació en el lleure.    
 Facilitar la conciliació familiar oferint una activitat lúdico-educativa en horari escolar, atractiva, dinàmica i adaptada a les 
edats dels infants i joves. 
 

PESONES DESTINATÀRIES:  

 Persones joves entre 18 i 35 anys, que formen part de les entitats de lleure de forma voluntària. 

 Infants i joves de 3 a 17 anys  (21 en cas de joves amb capacitats diverses), participants dels casal d’estiu.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 
El projecte de casals és un projecte educatiu de ciutat, on treballen de manera coordinada el Servei de Joventut i Lleure 
Infantil i les entitats de lleure educatiu de la ciutat. Mitjançant reunions periòdiques es  vetlla perquè els casals siguin una 
activitat de qualitat tant nivell organitzatiu com educatiu, oferint una proposta lúdico-educativa adaptada a l’edat de les 
persones participants i basada  en l’experiència vivencial d’infants i joves.  

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona tècnica de Joventut, 1 auxiliar tècnic de gestió, monitores de lleure educatiu, voluntàries 

i personal en pràctiques. 
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Equipaments 

Escoles municipals, equipaments cedits i de les pròpies entitats.  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil i les entitats de lleure educatiu que formen part de la Comissió 

de Casals. 

 

Mecanismes de coordinació 

 Reunions periòdiques de coordinació amb la Comissió de Casals. 

 Reunions individuals amb les entitats que organitzen casals. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de casals d´estiu (inclusius, per a joves i per a capacitats diverses) 

 Nombre d´entitats organitzadores 

 Nombre d´infants que participen 

 Nombre d´infants amb necessitats de suport específic (NSE) i necessitats educatives 

 Nombre de contractacions 

 Nombre de monitors/ores especialitzats contractats per atendre infants amb NSE/NNEE 

Metodologia 

 Recull i seguiment dels indicadors. 

 Observació directa. 

 Valoració dels projectes i memòries presentades per les entitats. 

 Valoració grupal de la Comissió de Casals. 

 Coordinació amb els  agents implicats. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

 Reunions periòdiques de coordinació de la Comissió de Casals 

 Premsa escrita, notes de premsa. 

 Xarxes socials: pàgina web, extranet, correu electrònic, facebook 

 Edició de programa propi per cadascuna de les  entitats i distribució per comerços dels barris. 

 Edició i tramesa de publicació en paper a diversos serveis municipals i educatius.  
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EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI  CT2 

PROGRAMA:  ACCIÓ AL TERRITORI 

PROJECTE: DISTRICTE JOVE  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE  INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

 
Garantir l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per evitar situacions de desigualtat social per raons de 
procedència, gènere, sexe, etc. Vetllar per a què no es donin desequilibris i desigualtats  territorials en els diferents 
barris o districtes  de la ciutat.  

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 
 Conèixer i reconèixer les necessitats, inquietuds i potencialitats de les persones adolescents i joves de Terrassa, 
atenent a les diversitats juvenils existents. 
 Desenvolupar el projecte sota el principi proximitat, adaptant-nos a les realitats específiques de cada territori. 
 Detectar possibles necessitats i treballar les possibles solucions, els seus punts d’interès, introduir pautes de 
treball, i buscar la màxima implicació dels i de les joves en les activitats que es desenvolupin a cada territori. 
 Atendre les necessitats i interessos de les persones adolescents i joves de manera integral tenint present totes les 
esferes que conformen la seva vida quotidiana i formen part del seu procés de desenvolupament.  
 Possibilitar processos educatius facilitadors de l’autonomia de les persones adolescents i joves, per tal d’afavorir el 
seu benestar a partir de trajectòries vitals enriquidores i satisfactòries. 
 Incidir en la millora de l’ocupabilitat subjectiva dels i les joves, prevenint la seva desvinculació del camp formatiu i 
del camp laboral. 
 Facilitar la creativitat, les pràctiques artístiques i la innovació dins la pedagogia central del programa: aprendre a 
mirar i escoltar, alimentar la curiositat i fomentar la formació i experimentació en les noves tecnologies, des d’una 
perspectiva pròpia del procés creatiu i artístic, fent èmfasi en la producció cultural i la reflexió sobre la realitat 
immediata. 
 Enfortir la participació social i la presència de les persones adolescents i joves dins la dinàmica comunitària, per tal 
de possibilitar el seu reconeixement com a agents socials actius de la mateixa. 
 Oferir un acompanyament socioeducatiu grupal i individual, per tal de reforçar el procés d’autonomia i benestar, 
acompanyant als i les persones joves, tenint en compte les necessitats diferencials de nois i noies, en la gestió de 
possibles situacions de risc. 
 Potenciar l’adquisició d’habilitats socials i competències bàsiques de les persones adolescents i joves, per la 
promoció del seu desenvolupament personal i social. 
 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Projecte adreçat, prioritàriament, a adolescents i joves entre 12 i 25 anys. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 

Districte Jove és un projecte basat en l’acció social i l’acompanyament socioeducatiu adreçat a adolescents i joves, 

fomentant la seva autonomia i participació.   

L’eix central del projecte són les persones joves de Terrassa. Entenem les seves necessitats i inquietuds de manera 

integral, tenint present totes les esferes que conformen la seva vida quotidiana i del seu desenvolupament, afavorint 

la capacitat crítica, la participació i el seu reconeixement social, així com la transmissió de valors positius de 

ciutadania i compromís social.  

El projecte es desenvolupa en 5 espais de referència juvenil i en el medi obert. Les persones joves  gestionen  el seu 

temps de lleure, responsabilitzant-se de les activitats i implicant-se tant en el disseny com en l’organització i 
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l’execució de les mateixes. 

El treball en medi obert forma part de l’essència del projecte.  Des del carrer ens aproximem al col·lectiu  jove per tal 

de crear un vincle educatiu que ens permeti acompanyar-los en la millora de la seva realitat. En aquest àmbit, 

destaquem el treball que es duu a terme conjuntament amb Serveis Socials, Plans de barri i altres recursos 

municipals. 

 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona tècnica de Joventut, 1 coordinadora del projecte, 8 educadores socials.  

Equipaments 

5 espais joves 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil, Serveis Socials, Pla de barris, entitats i agents socials  de cada 

territori, altres serveis de l’Ajuntament.  

Mecanismes de coordinació 

Reunions setmanals d’equip, reunions de coordinació entre els diferents agents implicats, 

sistema d’intercanvi d’informació entre els agents implicats, visites espais de referència.  

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre d´usuaris participants activitats ordinàries 

 Nombre d´activitats amb agents del territori 

 Prospeccions a l´espai públic 

 Intervencions als instituts 

 Coordinacions amb agents del territori 

 Derivacions a altres serveis  

Metodologia 
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Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i participants. 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Diferents xarxes socials ( Facebook, Twitter), notes de premsa per les activitats extraordinàries i  

flyer programació.  
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EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI  CT3 

PROGRAMA: ACCIÓ AL TERRITORI 

PROJECTE: PUNT JOVE A L´ INSTITUT  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL   

OBJECTIU GENERAL:  

Garantir i fomentar l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social per 

raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris territorials o 

situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Fer arribar la informació de la Oficina Jove als centres d’educació secundària. 

 Esdevenir un suport pels centres de secundària en termes d’informació i d’orientació acadèmica. 

 Fomentar la participació de l’alumnat dins i fora dels instituts. 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Persones joves cursant la ESO i/o batxillerat.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 

El programa Punt Jove a l'Institut traça un pont de comunicació entre el Servei de Joventut i Lleure Infantil i els 

centres de secundària de la ciutat de Terrassa. Canalitza les demandes dels nois i noies joves i els vincula amb tota 

aquella informació que pugui ser del seu interès i faciliti el seu procés d'adquisició d'autonomia: formació, ocupació, 

habitatge, mobilitat, salut, associacionisme, participació, etc. 

El projecte situa la seva tasca educativa en el marc de l'educació no formal, i dóna l'oportunitat de complementar les 

accions i objectius del PJI amb les de l'educació formal, treballant des de tres eixos transversals: la importància de la 

informació com a eina apoderadora per a prendre decisions, el foment de la participació dins i fora de les aules i 

l'orientació i l'acompanyament als alumnes cap als estudis postobligatoris.  

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona tècnica del Servei de Joventut i 3 informadores juvenils.   

Equipaments 
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Espais als INS i a la casa Baumann.  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Professorat i TIS dels instituts, personal d´Infermeria dels centres,  altres projectes del Servei de 

Joventut,  entitats de lleure juvenil, Servei d’Educació, Foment de Terrassa, Serveis Socials, 

Gènere, Taules Tècniques de Joventut, etc.  

Mecanismes de coordinació 

Coordinació entre les persones informadores PJI (1 vegada a la setmana), coordinació amb la 

referent tècnica del Projecte PJI (1 vegada a la setmana), Coordinació amb la persona referent 

tècnica  d’IP (1 cop al mes), reunions periòdiques amb la resta de serveis i recursos.  

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 

 Nombre de punts d´informació 
 Nombre de consultes al pati 
 Nombre de dinamitzacions al pati i l´aula (inclosos passaclasses) 
 Nombre de joves dinamitzacions pati i aula (inclosos passaclasses) 
 Nombre de dinàmiques 
 Nombre de joves participants dinàmiques 
 

Metodologia 

Registres de participació, registres de consultes, fitxes d’activitats, actes de reunió, valoracions 

alumnat i professorat.  

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Xarxes Socials, connexió amb els recursos del territori, webs instituts, ús de diaris i revistes 

digitals  dels instituts,  bafarades informatives.  
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EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI  CT4 

PROGRAMA: ACCIÓ AL TERRITORI 

PROJECTE: ESPORTIU CA N’ANGLADA 

SERVEI QUE LIDERA: SERVES SOCIALS 

OBJECTIU GENERAL:  

 
Garantir l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per evitar situacions de desigualtat social per raons de 
procedència, gènere, sexe, etc. Vetllar per a què no es donin desequilibris i desigualtats  territorials en els diferents 
barris o districtes  de la ciutat.  

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 

 Afavorir la convivència veïnal. 
 Millorar la inclusió de les persones joves a través de l’enfortiment del sentit de la comunitat i   pertinença al barri.  
 Participació en activitats culturals, formatives, lúdiques i esportives obertes a tota la ciutadania.  
 

PERSONES DESTINATÀRIES: Infants i joves de 7  a 25 anys. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 

Al barri de Ca n’Anglada es desenvolupa un projecte social i esportiu en el marc del Poliesportiu de Ca n’Anglada. El 

projecte ve del Pla de Barris del D2 de Terrassa i la seva finalitat consisteix a oferir una activitat de baix cost per a que 

infants i joves puguin introduir-se a la pràctica esportiva.  

L’èxit de la proposta, ja que des del primer moment es va comptar amb una elevada participació d’infants i joves, ha 

suposat que el poliesportiu s’hagi convertit en un espai de referència i de trobada. La intervenció pretén reforçar el 

procés formatiu integral de les persones usuàries, ajudar i orientar la seva socialització i treballar la seva autoestima, 

així com afavorir la convivència veïnal i la integració social a través de l’enfortiment del sentit de comunitat. L’eina 

principal per aconseguir-ho és la proposta d’activitats esportives i també de reforç escolar i lúdico-culturals. 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1 persona tècnica de Joventut, 1 coordinadora del projecte i 3 dinamitzadores. 
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Equipaments 

Pistes poliesportiu de Ca n’Anglada, espai de gestió al Espai Bit.  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Joventut i Lleure Infantil, Consell Esportiu del Vallés Occidental, altres serveis de 

l´Ajuntament, entitats i agents socials del territori.  

Mecanismes de coordinació 

Reunions  d’equip, reunions de coordinació entre els diferents agents implicats, sistema 

d’intercanvi d’informació entre els agents implicats, visites espais de referència. 

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de participants 

 Nombre de noies 

Metodologia 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i participants. 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Diferents xarxes socials ( Facebook, Twitter), notes de premsa per les activitats extraordinàries i  

flyer programació. 
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EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI  CT5 

PROGRAMA: ACCIÓ AL TERRITORI  

PROJECTE: PLA DE BARRIS LA MAURINA  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEIS SOCIALS  

OBJECTIU GENERAL:  

 

Garantir i fomentar l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social 
per raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris territorials o 
situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 

 Descentralitzar i territorialitzar els serveis i projectes d’atenció a la joventut, sota un criteri de proximitat. 

 Preveure, identificar, canalitzar i col·laborar en la resolució de situacions de vulnerabilitat i risc socials entre les 
persones joves de la ciutat. 

 Crear i/o consolidar espais de treball en xarxa, coordinació i cooperació entre els agents vinculats a joventut 
existents als territoris i/o agents socials vinculats a temàtiques i àmbits d’interès juvenil. 

 Enfortir la participació social i la presència de la població jove dins la dinàmica comunitària, per tal de possibilitar el 
seu reconeixement com a agents actius de la mateixa. 

 Possibilitar la vivència d’experiències enriquidores i generadores de creixement i desenvolupament personal i 
col·lectiu dels noies i les noies joves de la ciutat 

 Possibilitar espais de trobada, comunicació, diversió i coneixença entre el sector  jove de la ciutat, intentant 
assegurar una presència igualitària de nois i noies 

 Fomentar espais de relació entre la població jove i altres col·lectius de població. 

PERSONES DESTINATÀRIES: Adolescents i joves del barri de La Maurina. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 

El programa jove forma part del projecte d’intervenció integral al barri, que té com a objectiu principal trencar amb la 

regressió urbanística de marginalitat del barri i que permeti la recuperació i desenvolupament del mateix. 

Es treballa pel disseny i la realització d’accions educatives adreçades a millorar el benestar de les persones joves del 

barri, a partir d’una perspectiva comunitària, preventiva i participativa.  

Les actuacions es tenen tant en espais juvenils en equipaments municipals així com,  en l’espai públic ja que dins el 

programa jove es dóna molt pes a la feina en Medi Obert. 

TEMPORITZACIÓ  gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 
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Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans    

1 persona educadora social  i 1 coordinadora del Pla de Barris a la Maurina 

Equipaments  

Punt Maurina i Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany 

METODOLOGIA 

Agents implicats  

Oficina tècnica del Pla de Barris de la Maurina, Serveis Socials Servei de Joventut i Lleure Infantil, 

i altres àrees municipals implicades, entitats i agents socials. 

Mecanismes de coordinació 

Reunions, Taules tècniques, via correu electrònic, trucades telefòniques. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre d´activitats realitzades anualment 

 Nombre de joves involucrats 

Metodologia  

 Recull seguiments individuals i grupals  

 Elaboració d’una valoració qualitativa tècnica 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Xarxes socials, llistat de distribució contactes, telèfon. 
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EIX: COHESIÓ I TERRITORI    CT6 

PROGRAMA: ACCIÓ AL TERRITORI 

PROJECTE: SUPORT AL SERVEI DE JOVENTUT I ENTITATS JUVENILS 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI D'ESTRUCTURA TERRITORIAL 

OBJECTIU GENERAL:  

Foment de la participació i de la implicació de les entitats amb el territori. Facilitar la tasca del Servei de Joventut en 

les accions a territori. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

    Facilitar que entitats juvenils puguin realitzar activitats en els equipaments 

    Oferir a l´equip d´educadors de Districte Jove durant tot l´any un espai físic de treball dins les instal.lacions 
municipals del Centre Cívic President Macià, per facilitar la seva tasca educativa al barri de Sant Pere Nord. 

PERSONES DESTINATÀRIES:  

Entitats i programa Districte Jove i els altres del Servei de Joventut. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Cessió anual d´un despatx de treball per a l´equip d´educadors de DJ del districte 6. 

Cessió puntual per altres activitats liderades pel Servei de Joventut (Diada de Tècniques, Formació de 

Delegats/ades...) 

Cessió de sales per a entitats de lleure i juvenils. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans Consergeria centres 

Equipaments Centres cívics 

METODOLOGIA 

Agents implicats Servei d'Estructura Territorial, Servei de Joventut i Lleure Infantil 

Mecanismes de coordinació Coordinació amb el centre cívic 

AVALUACIÓ 
Indicadors 

 Nombre de dies que DJ té reservada la sala. 
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 Nombre d´entitats juvenils/entitats de lleure que han fet reserves de sales. 

 Nombre d´activitats de Joventut i Lleure que s´han realitzat en centres cívics. 

Metodologia 

Recollida de les dades segons calendari anual 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia E-mail, telèfon i personalment 
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EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI      CT7 

PROGRAMA: ACCIÓ AL TERRITORI  

PROJECTE:  IMPULSAR EL PROJECTE DE CAMINS ESCOLARS 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE MOBILITAT 

OBJECTIU GENERAL:  

Garantir i fomentar l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social per 

raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris territorials o 

situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Crear proximitat i espai públic viu. 

 Educar, informar i sensibilitzar a la població cap a una cultura de mobilitat sostenible, saludable i segura. 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Alumnes de les escoles de primària i secundària. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Donar contiunïtat a l´actuació impulsada per l´Ajuntament de Terrassa (de millora i pacificació dels accessos a les 

escoles) i impulsar el projecte de camins escolars en què es recomana: 

 Identificar els itineraris corresponents a camins escolars. 

 Detectar punts de manca de seguretat per part dels alumnes i principals punts crítics que minven l´autonomia dels 
alumnes en el recorregut a peu. 

 Senyalització de l´itinerari. 

 Estendre les mesures més enllà de l´entorn de l´escola. 

 Majors mesures de protecció de l´itinerari. 

 Treballar l´autonomia dels alumnes (participació de pares, comerços, etc.). 

 Campanyes de sensibilització. 

 Si s´escau, evitar la coincidència de l´hora de c/d de mercaderies amb les hores d´entrada/sortida de l´escola. 

 Ajudar en la implantació del projecte a AMPAS i escoles (bus, a peu o altres). 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
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Avaluació             

RECURSOS 

Econòmics 

4.000 € per escola per any. 

 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

 Servei de Mobilitat 

 Diputació de Barcelona 

Mecanismes de coordinació 

Cal buscar sinèrgies amb les respectives comunitats escolars i es recomana iniciar el projecte 

amb aquelles escoles que mostrin un interès especial i siguin proactives durant totes les fases 

del projecte. 

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nivell d´implementació 

Metodologia 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Es proposa iniciar aquesta actuació a mode de prova pilot en  una escola o conjunt d´escoles 

ubicades properes entre si, i posteriorment obrir la possibilitat  d´implantar aquest estudi en les 

diferents escoles que es vulguin adherir. Cal destacar que Terrassa compta amb 34 centres 

d´educació primària públics i 22 de concertats, i 12 centres d´ educació secundària publics i 16 

de concertats (la majoria també compten amb la fase d´educació primària). 
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EIX: EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA     CT8 

PROGRAMA: FORMACIÓ 

PROJECTE: PLA PERMANENT DE CURSOS DE CONDUCCIÓ DE BICICLETES ALS CENTRES D´EDUCACIÓ (AMBICIA´T A 

L´INSTITUT) 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE MOBILITAT 

OBJECTIU GENERAL:  

Acompanyar a les persones joves durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los la informació, 

orientació i assessorament necessaris per garantir que durant les processos de presa de decisions puguin comptar 

amb un recolzament que reforci la seva autonomia i independència personal. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

Educar, informar i sensibilitzar a la població cap a una cultura de mobilitat sostenible, saludable i segura. 

PERSONES DESTINATÀRIES:   

Alumnes de les escoles de primària i secundària. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Donar continuïtat al programa Ambicia´t a l´Institut per tal d´arribar al màxim d´alumnes en les etapes d´educació 

secundària obligatòria i de 6è de primària. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

 

Equipaments 

Econòmics 

24.000 € per any 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Servei de Mobilitat 



Avaluació del Pla Local de Joventut 2018  

199 
 

Mecanismes de coordinació 

Coordinació amb instituts 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Carrils bici per habitant 

Metodologia 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

 

 

EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI      CT9 

PROGRAMA: ACCIÓ AL TERRITORI  

PROJECTE: MEDI OBERT  

SERVEI QUE LIDERA: SERVEIS SOCIALS I EL SERVEI DE JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

OBJECTIU GENERAL:  

Garantir i fomentar l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social per 

raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris territorials o 

situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Conèixer la realitat dels diferents territoris de la ciutat, apropant-nos a les persones joves que fan ús de l espai 
públic, especialment les que presenten situacions de risc social i/o que no són ateses per altres serveis, entitats i 
recursos, per tal de millorar les seves condicions de vida. 

 Detectar necessitats, interessos i potencialitats de les persones joves, per donar una resposta global, tenint en 
compte la dimensió individual, grupal i comunitària. 

 Crear un vincle educatiu amb la gent jove, que ens faciliti l acompanyament en el desenvolupament de les seves 
habilitats i capacitats, oferint l accés als recursos necessaris que els permetin escollir els seus itineraris personals. 

 Facilitar processos d’ integració, apoderament i promoció de la seva participació en la vida social. 

 Participar i potenciar el treball en xarxa amb entitats, serveis, recursos, etc, i fomentar la corresponsabilitat en l 
abordatge de les situacions. 
 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Persones joves entre 17 i 25 anys. 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Entenem la nostra acció en medi obert com un procés d’intervenció global amb els i les joves que fan de l’espai  

públic el seu espai relacional, espai idoni per a dur a terme una intervenció socioeducativa amb aquest col·lectiu ja 

que són espais que ells viuen amb naturalitat i en els que se senten còmodes. Mitjançant aquest procés, la persona 

educadora acompanya, facilita, genera, media,... generant vincle per a poder donar resposta a les necessitats 

detectades o expressades, utilitzant els recursos que hi ha al territori amb l’objectiu de dotar a les persones joves de 

recursos i autonomia. 

Afavorir els processos d’integració, socialització i participació ciutadana dels nois i les noies joves, i de manera 

especial amb els/les que presenten dificultats d’utilització responsable del seu temps lliure i conductes individuals i 

grupals de risc. 

 

TEMPORITZACIO 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

7  persones educadores socials del Servei d’Atenció Primària i 8 educadores socials del projecte 

de Districte Jove del Servei de Joventut.  

Equipaments 

Medi obert  amb les persones  joves es  realitza als barris/carrers de la ciutat. Les coordinacions 

als centres cívics o espais joves.  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Altres serveis de l’Ajuntament i recursos de la ciutat.  

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació amb els altres serveis i recursos, Equip motor (1 persona representant 

de cada territori), Plenari de Medi Obert (totes les persones educadores i caps de serveis, 1 cop 

al trimestre), Espai Col·laboratiu al Utinc, Reunions trimestrals se seguiment i avaluació per 

equips, Document/base de dades interna de recollida de dades.  

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre total participants Medi Obert 

 Nombre de noies 

Metodologia 
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Diari de camp, registre prospeccions, fitxa d’espais, registre i actes reunions.  

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Comunicació interna entre els dos serveis.  
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PROGRAMA COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI CT10 

PROGRAMA: COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE:  ATENCIO ALS INFANTS I JOVES DINS PLA LOCAL D’ATENCIÓ A LES CAPACITATS DIVERSES I ACCESIBILITAT 

(2017-2021) 

SERVEI QUE LIDERA: OFICINA DE CAPACITATS DIVERSES  

OBJECTIU GENERAL:   

Garantir i fomentar l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social per 

raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris territorials o 

situacions de desigualtat entre els i les joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Millorar la qualitat de vida d´infants i joves amb capacitats diverses de Terrassa per tal que aquestes persones 
esdevinguin ciutadanes de ple dret, en una ciutat inclusiva i accessible. 

 Promoure progressivament l’accessibilitat universal a la ciutat mitjançant la supressió de barreres als espais públics, 
transport, edificacions, i béns i serveis a disposició de la ciutadania. 

 Vetllar per l’eliminació de barreres (arquitectòniques, de mobilitat, d’accés a la informació, a la comunicació, etc.) 
existents en l’entorn que impedeixen la normalització de l’alumnat amb capacitats diverses en les activitats escolars i 
Extraescolars. 

 Garantir que l’oferta d’activitats complementàries compti amb les necessàries adaptacions en els projectes 
educatius per l´alumnat amb capacitats diverses. 

 Fomentar la implantació de programes accessibles de transició a la vida adulta (treball, independència econòmica, 
llar familiar, identitat social, autonomia personal, etc.) per a persones amb capacitats diverses, majors de 21 anys. 

 Establiment de convenis de col·laboració entre els àmbits educatiu, sanitari, de serveis socials i associacions que 
atenen a persones amb capacitats diverses per millorar la qualitat de l’atenció, orientació i suport a l´alumnat amb 
necessitats educatives especials i les seves famílies. 

 Suport i coordinació de l´atenció i orientació especialitzada que efectua l´Equip d´Atenció Psicopedagògica ((EAP) i 
el Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), per facilitar informació accessible a pares amb fills 
amb reconeixement de discapacitat al llarg del procés educatiu i/o formatiu. 

 Suport a la coordinació i col·laboració dels centres d’educació especial amb la resta de centres educatius del 
municipi. 

 Identificar la realitat actual en el marc de l'escola i el lleure de la població infant/juvenil amb discapacitat derivada 
de salut mental, amb reconeixement de discapacitat o no. 

 Promoció d’esports adaptats a infants i joves amb reconeixement de discapacitat i/o amb necessitats especials 
(inclusius i especialitzats) 

 Promoció d’activitats de lleure adaptades a infants i joves amb capacitats diverses amb necessitats especials 
(inclusius i especialitzats)  

 Desenvolupament d’accions accessibles de sensibilització, conscienciació i educació de forma periòdica i sistemàtica 
amb l’objectiu de traslladar una imatge normalitzada i positiva de les persones amb capacitats diverses, tenint en 
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compte la heterogeneïtat existent entre totes elles. 

 

 

PERSONES DESTINÀTARIES:  Infants i joves amb capacitats diverses. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

Les actuacions que es desenvoluparan durant el període 2016-2020, algunes ja en marxa, estan relacionades amb el 

desplegament de diferents convenis de col·laboració, campanyes informatives i de sensibilització, formació en 

diferents formats (cursos, jornades, tallers), disseny i desenvolupament de diferents programes, ... que es duran a 

terme mitjançant diferents formats i que es vinculen a les següents accions recollides pel Pla Local d’Atenció a les 

Capacitats Diverses i Accessibilitat: 

DINS LA LÍNEA ACCESSIBILITAT 

 Continuar amb la instal·lació progressiva de jocs infantils adaptats als parcs infantils de la ciutat. 

DINS LA LÍNEA EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

 Analitzar la manca d’oferta actual que no permet poder escollir a les famílies l’escola d’educació especial que 
prefereixen. 

 Identificar les actuals necessitats de suport de l´alumnat amb necessitats especials i alumnat d’escola ordinària, i 
treballar coordinadament amb el serveis d’educació competents (Inspecció i EAP) per suggerir les millores que les 
famílies evidencien i el personal tècnic reconegui. 

 Conèixer el nombre i perfil de l´alumnat amb capacitats diverses que cursen a l’Escola Municipal de Música i 
recollir les seves propostes de millora. 

 Donar suport a aquelles entitats i escoles que vetllen per aquests programes de formació per a joves de més de 21 
anys en el municipi. 

 Fer accions de treball col·laboratiu que permetin oferir informació, atenció i serveis de forma integral i coordinada 
a l´alumnat amb necessitats educatives especials i les seves famílies. 

 Treballar coordinadament accions que permetin oferir informació, atenció i serveis a les persones amb dèficit 
auditiu i les seves famílies. 

 Analitzar les actuals accions inclusives entre centres educatius i donar-les a conèixer a la ciutadania mitjançant la 
Taula. 

 Estudiar quina és la realitat actual de la població infant/juvenil de la ciutat amb trastorns de salut mental (àsperger, 
trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat-TDAH, autisme...) des de l'educació, el lleure, etc... 

 Vetllar des de la comissió de sortides escolars per l’aplicació del Protocol de transició de l’escola a recurs 
especialitzat, Centre ocupacional - Centre de dia, especialment en aquells casos que semblen no encaixar per perfil de 
necessitat a cap oferta dels recursos locals. 
 

DINS LA LÍNEA OCI, TEMPS LLIURE, CULTURA I ESPORTS: 

 Treballar amb l’Equip d’Atenció Psicopedagògica (EAP), el Servei d’Esports i l’Oficina de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat, un fulletó informatiu sobre l’oferta d’esport adaptat per a persones amb discapacitat física a la ciutat. 

 Creació d’una comissió de treball de lleure des d’on es pugui identificar i realitzar un seguiment sobre l’oferta 
existent adreçada a joves i persones adultes amb discapacitat intel·lectual sense possibilitats d’autogestió, i a joves i 
persones adultes amb discapacitat derivada de salut mental sense possibilitats d’autogestió, i l’acompanyament que 
es fa a les persones amb capacitats diverses per tal de que l’accés al lleure sigui efectiu i satisfactori. 
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DINS LA LÍNEA SENSIBILITZACIÓ: 

 Incorporar accions de sensibilització dins la Guia d’Activitats dels serveis educatius adreçades a infants i joves amb 
edat escolar. 

 

 

 

 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny                

Implementació                      

Avaluació              

RECURSOS 

Humans  

1 persona  auxiliar de gestió, 2 tècniques gestió projectes i 1 tècnica en comunicació  (mitja 

jornada) 

Equipaments 

Els corresponents a l’Edifici Glòries (ctra. Montcada, 596) i al carrer Pantà, 21 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Entitats membres de la Taula d’Atenció a les Capacitats Diverses i Accessibilitat, entitats 

membres de la Taula de Salut Mental, diferents serveis de l’Ajuntament (Salut i Comunitat, 

Servei Esports, Servei Lleure i Joventut, Servei Ocupació, Servei Educació, Serveis Socials, etc), 

altres agents socials amb competències en educació del territori (EAP, Departament 

d’Ensenyament),  operadors sanitaris, cossos policials (municipals i autonòmics), Fiscalia de 

Terrassa  i grups municipals 

 

Mecanismes de coordinació 

Mitjançant reunions plenàries de les taules, treball en xarxa mitjançant comissions de treball, 

treball col.laboratiu amb altres serveis i actors socials del territori, etc.  

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

Nombre d´accions del PLCDIA adreçades a joves 
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Metodologia 

Recollida de la informació mitjançant diferents suports (qüestionaris, registre nombre 

actuacions, participants, impacte de les accions desenvolupades, etc), trimestral i anualment. 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Creació Web servei, campanyes de sensibilització, creació diferents plataformes, suports varis. 
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EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI  CT11 

PROGRAMA:  COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE: ACOLLIDA 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE CIUTADANIA  

OBJECTIU GENERAL:  

 
Garantir l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per evitar situacions de desigualtat social per raons de 
procedència, gènere, sexe, etc. Vetllar per a què no es donin desequilibris i desigualtats  territorials en els diferents 
barris o districtes  de la ciutat.  
 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Facilitar l’accés al Servei de Primera Acollida (S1A). 
 Garantir les necessitats inicials d’informació i formació a les persones usuàries del S1A segons els paràmetres 
marcats per la Generalitat en el desplegament del Decret 150/2014. 
 Apropar l’administració a la població nouvinguda. 
 Promoure el principi d’igualtat i cohesió social des de la informació i la formació amb l’objectiu d’incorporar les 
característiques de la població d’orígens diversos per adaptar projectes, programes i actuacions municipals a les 
necessitats específiques de la població estrangera. 
 

PERSONES DESTINATÀRIES: Són persones titulars del dret d’accés al S1A les persones estrangeres immigrades, les 

sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades, majors de 16 anys i que faci 

menys d’un any que estiguin empadronades al nostre municipi.  

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Servei de primera acollida 

 Promoció i informació del S1A. 
 Assessorament i acompanyament individual i grupal durant el temps que duri el procés d’acollida. 
 Formació: 

- Mòdul A.1. (45 hores) : competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana.  
- Mòdul B (15 hores): coneixements laborals. 
- Mòdul C (15 hores): coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic. 

 Certificació de la formació parcial i possibilitat d’accés al certificat d’acollida que emet la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania de la Generalitat. 
 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             
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RECURSOS 

Humans 

Professionals del Servei de Ciutadania. 

Equipaments 

Equipaments municipals (biblioteques, centres cívics, etc.)  

Econòmics 

Recursos propis i externs provinents de la Generalitat de Catalunya. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Serveis municipals (ciutadania, serveis socials, etc.) i  entitats (Cite, etc.) 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de seguiment i contacte via correu electrònic. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de persones inscrites al mòdul C de coneixement de la societat catalana 

 Nombre de persones inscrites al mòdul B de coneixements laborals 

 Nombre de persones inscrites al mòdul A1 de català 

 Nombre d´accions d´orientació (assessorament i informació) telefòniques ateses 

 Nombre de sol.licituds d´accés al Servei de Primera Acollida tramitades a la DGI 

 Nombre de sol.licituds de Certificats d´Acollida tramitats a la DGI 
 

Metodologia 

L’apropament de la informació a la ciutadania compta amb la col·laboració de les OAC’s i la 

formació amb professionals de la temàtica, que mitjançant sessions d’un màxim de 3 hores 

exposen la matèria acompanyats de presentacions en powers i informació escrita. Les sessions 

formatives es duen a terme als diferents districtes amb l’objectiu d’apropar-les a la ciutadania. 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

 

 Accés a la seu: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7843 

 Accés al web: http://www.terrassa.cat/primera-acollida-ciutadania 

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7843
http://www.terrassa.cat/primera-acollida-ciutadania
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 Sessió informativa cada últim dimecres de mes a les 10h a Carretera Montcada, 596. 
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EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI  CT12 

PROGRAMA:  COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE: CONVIVÈNCIA EN LA DIVERSITAT 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE CIUTADANIA  

OBJECTIU GENERAL:  

 
Garantir l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per evitar situacions de desigualtat social per raons de 
procedència, gènere, sexe, etc. Vetllar per a què no es donin desequilibris i desigualtats  territorials en els diferents 
barris o districtes  de la ciutat.  

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 Sensibilitzar en la convivència positiva en la diversitat des de la perspectiva intercultural i la cultura de la mediació. 
 Crear espais de trobada i de treball continuat entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses 
per facilitar la interacció positiva.  
 Corresponsabilizar els agents socials per crear un efecte multiplicador dels principis de la convivència positiva en la 
diversitat. 

PERSONES DESTINATÀRIES:  Ciutadania en general (per tant, s’inclouen persones de diferents edats, sexes, orígens i 

sensibilitats culturals, etc.). 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 

Dins de l’eix estratègic de convivència en la diversitat s’encabeixen dues línies d’actuació: 

 

1. Programa de formació i sensibilització de la convivència en la diversitat 
 

 Els principis de la convivència intercultural es resumeixen en tres aspectes: la igualtat de tracte i d’oportunitats; la 

interacció positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses i el reconeixement de la 

diversitat. Per poder treballar aquests principis cal incidir en les actituds, els discursos i les disposicions de les 

persones. En aquest sentit, es pretén impulsar: 

 

-Accions formatives per oferir eines per contribuir a la convivència positiva en la diversitat, com eines de comunicació 

i relació entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses; resolució positiva de conflictes, etc. 

 

-Activitats de sensibilització i difusió obertes a la ciutadania, com per exemple, exposicions, jornades de reflexió, 

activitats a l’espai públic de conscienciació i visibilització de la interculturalitat, etc. per prevenir actituds racistes, 

xenòfobes, islamòfobes, etc. i afavorir el reconeixement en positiu de la diversitat.  

  

2. Dinamització d’espais de diàleg i relació intercultural 
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La població de Terrassa és diversa, fet que s’entén com a riquesa i també com a repte. En aquest sentit, la gestió de la 

diversitat cultural, religiosa i d’origen és un aspecte rellevant per garantir una convivència positiva i democràtica. Per 

això, sota una perspectiva interculturalista, es pretén crear espais d’interacció positiva entre persones de diferents 

orígens i sensibilitats culturals per facilitar el coneixement mutu, el reconeixement i la valoració de la diversitat, etc. 

Es crearan espais de dos tipus: 

 

-Espais puntuals de diàleg i de debat per conèixer i entendre les diferents cosmovisions i cercar els punts comuns que 

han de regir la nostra convivència. 

 

-Espais continuats en el temps perquè les persones de diferents orígens i sensibilitats culturals desenvolupin accions 

d’interès comú i amb objectius conjunts (com per exemple, el projecte de Persones facilitadores de la convivència) i 

d’aquesta manera es faciliti la construcció d’un sentiment de pertinença local i la creació de vincles i xarxes 

relacionals. 

 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip del Servei de Ciutadania. 

Equipaments 

 

Equipaments municipals (biblioteques, centres cívics, etc.) i privats (seus d’entitats). 

Econòmics 

Propis i d’altres administracions, com la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Serveis municipals (ciutadania, educació, joventut, territori, etc.) i  entitats i associacions. 

Mecanismes de coordinació 

Reunions i contactes puntuals per telèfon o correu electrònic. 

AVALUACIÓ Indicadors 
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 Nombre d´espais d´interacció entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals 
diverses 
 Nombre de persones joves que participen en els espais d´interacció entre persones de 
diferents orígens i sensibilitats culturals diverses (desglossat per 
 Nombre de sessions formatives i de sensibilització de la convivència en la diversitat 
 Nombre de persones que participen en les sessions formatives i de sensibilització de la 
convivència en la diversitat 
 Nombre d´activitats de sensibilització i difusió de la convivència en la diversitat 
 Nombre de persones joves que participen en les activitats de sensibilització i difusió de la 
convivència en la diversitat 
 

Metodologia 

Cada actuació concreta segueix una metodologia seguint tant els objectius específics com les 

persones a qui va dirigida.  

Nota: En cas que necessiteu informació de la metodologia de cada activitat, us preguem que 

ens aviseu. 

 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

La informació de les actuacions que són obertes a la ciutadania està publicada a la web de 

l’Ajuntament de Terrassa. Quan es programen actuacions concretes es reforça la difusió amb 

correus electrònics als serveis municipals i a les entitats de l’RMEAC. En aquests casos, també es 

passa la informació als mitjans de comunicació a través de notes de premsa. 
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EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI  CT13 

PROGRAMA:  COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE: ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS I LA LLIBERTAT DE CREENCES 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE CIUTADANIA  

OBJECTIU GENERAL:  

 
Garantir l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per evitar situacions de desigualtat social per raons de 
procedència, gènere, sexe, etc. Vetllar per a què no es donin desequilibris i desigualtats  territorials en els diferents 
barris o districtes  de la ciutat.  
 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 

 Aprofundir en la promoció dels drets humans des d’un treball coordinat amb el moviment associatiu, institucions i 
altres administracions, mitjançant la divulgació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat 
arreu del municipi i a través de xerrades, seminaris i altres accions de commemoració, difusió i sensibilització dels 
Drets Humans dirigides a la ciutadania en general. 
 Difusió i sensibilització específica en relació a la llibertat de creences com a dret fonamental, en col·laboració amb 
altres administracions (Direcció General d’Afers Religiosos), serveis municipals, ens locals (Consell Interreligiós) i 
entitats diverses a través de formacions. 
 

PERSONES DESTINATÀRIES: Ciutadania en general (per tant, s’inclouen persones de diferents edats, sexes, orígens i 

sensibilitats culturals, etc.). 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 

 Sessions de formació en Diversitat Religiosa espeíifiques per a personal de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’abordar 
la diversitat religiosa a l’àmbit local. 
 Conferències en Diversitat Religiosa obertes a la ciutadania: per.ex. presentar el Mapa Religiós Català fent especial 
èmfasi al nostre municipi, i difondre com impacta aquest fet en la cohesió social i la convivència en la diversitat.  
 Commemoracions significatives en l’àmbit dels Drets Humans mitjançant diferents actes com:  

- Ciutats per la vida- Ciutats contra la pena de mort (30-11) 
- Dia Drets dels Infants (20-11) 
- Dia dels Drets Humans (10-12)  
- Memòria de les víctimes de l'Holocaust (27-01)  
- Dia Internacional  per a l’Eliminació de la Discriminació Racial (21-03) 

 Mostra Cinema Espiritual: el municipi és subseu d’aquesta Mostra mitjançant dos sessions de cinefòrum al Cinema 
Principal, gratuïtes i obertes, que tenen la finalitat d’acostar a la ciutadania la riquesa de la diversitat religiosa que 
existeix al nostre país i a afavorir el diàleg interreligiós.  
 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             
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Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

Humans 

 
Equip del Servei de Ciutadania. 

Equipaments 

 
Equipaments municipals ( centres cívics, etc.) i privats (seus d’entitats). 

Econòmics 

Propis i amb el suport d’altres administracions, com la Generalitat de Catalunya en temes 

formatius. 

 

METODOLOGIA 

Agents implicats           

Es treballarà en xarxa i de forma transversal amb els agents competents: 

 Serveis Municipals: Polítiques de Gènere, LGTBIQ, FOMENT S.A, Consum, Capacitats Diverses 
i Accessibilitat, Solidaritat i Cooperació, etc. 
 Així com teixit associatiu en general. 

Mecanismes de coordinació 

Reunions i contactes puntuals per telèfon o correu electrònic. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 
 Nombre participants Formació en Diversitat Religiosa per a personal de l´Ajuntament 
 Nombre de joves a la Mostra cinema espiritual 
 Dia Drets dels Infants (20-11) 
 Participants Dia dels Drets Humans (10-12) 
 

Metodologia 

Cada actuació concreta segueix una metodologia seguint tant els objectius específics com les 

persones a qui va dirigida.  

Nota: En cas que necessiteu informació de la metodologia de cada activitat, us preguem que 

ens aviseu. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

La informació de les actuacions que són obertes a la ciutadania està publicada a la web de 

l’Ajuntament de Terrassa. Quan es programen actuacions concretes es reforça la difusió amb 

correus electrònics als serveis municipals i a les entitats de l’RMEAC. En aquests casos, també es 
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passa la informació als mitjans de comunicació a través de notes de premsa. 
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EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI CT14 

PROGRAMA:  COHESIÓ I DRETS SOCIALS  

PROJECTE:  TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE POLÍTIQUES DE GÈNERE  

OBJECTIU GENERAL:  

 

Garantir i fomentar l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social per 
raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris territorials o 
situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 

 Realitzar tallers de sensibilització a favor de la coeducació, la igualtat d’oportunitats i la prevenció de les relacions 
abusives entre joves. 
 Assessorament, formació i acompanyament al personal que treballa amb joves per a la introducció de la 
perspectiva de gènere en els projectes que es duen a terme. 
 

PERSONES DESTINATÀRIES 

 Adolescents i joves de la ciutat. 
 Centres educatius i d´educació en el lleure juvenil (agrupaments escolta, esplais, Districte Jove...).  
 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

 

Disposem de diferents tallers que realitzen especialistes, sota demanda: 

 “Relacionar-se sense violència”, per identificar situacions d’abús en el context de les relacions afectives i afavorir la 
construcció d’actituds assertives en situació de violència de parella. 
 “I tu, com et posiciones davant la violència en la relació de parella?”, per reconèixer mites entorn a la violència 
masclista, comprendre les repercussions  en la salut física i emocional, l’autoestima, l’àmbit familiar i l’àmbit social. 
 “Videoclips i sexisme: aportant noves mirades”, per analitzar els models de feminitat i masculinitat que apareixen 
en els videoclips actuals, promoure el debat entorn a la representació que fan els videoclips actuals del paper que 
juguen noies i nois en les relacions de parella i despertar la capacitat crítica de l’alumnat a l’hora de visionar 
videoclips i d’escoltar música. 
 Cinefòrum “Prevenció de les relacions abusives en adolescents i joves”, per analitzar i comprendre l'abast i les 
repercussions de la violència de parella en la nostra vida quotidiana i promoure nous model de relació més igualitaris. 
 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             
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Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Personal del Servei de Polítiques de Gènere o altre personal especialista contractat  

Equipaments 

 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Mecanismes de coordinació 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de persones participants, desagregades per sexe 

 Nombre de centres que participen, desagregats per titularitat pública/concertada 

Metodologia 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

 Oferta directa a les entitats i centres d’educació en el lleure 

 Publicació a la Guia del PAME (Servei d’Educació) 

 Publicació al web del Servei de Polítiques de Gènere 
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EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI CT15 

PROGRAMA:  COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE:  SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEI DE POLÍTIQUES DE GÈNERE  

OBJECTIU GENERAL:  

Garantir i fomentar l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social per 

raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris territorials o 

situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 
Prestar una atenció integral, de manera confidencial i gratuïta, a les dones joves de Terrassa. 
 

PERSONES DESTINATÀRIES: Dones joves de la ciutat majors d’edat. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

  

El Servei de Polítiques de Gènere disposa d’un Servei d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD) adreçat a totes 

les dones majors d’edat de Terrassa i dels municipis del seu partit judicial.  

S’atenen tot tipus de qüestions relacionades amb l’exercici dels drets i s’ofereix assessorament legal, formació i 

orientació per a la inserció laboral, es treballa per la plena normalització de les diferents identitats de gènere i es 

presta atenció psicològica per superar les situacions de violència masclista.  

Dins el SIAD hi ha 6 serveis especialitzats, atesos per professionals de cada matèria: 

 

Servei de Primera Acollida, que recull les demandes i facilita la informació sol·licitada, i quan és necessari s’encarrega 

de la derivació de les dones a altres serveis específics, prèvia coordinació amb altres professionals.  

 

Servei d’Assessorament Jurídic, facilita informació general en matèria de dret civil, dret de família i dret penal, per 

resoldre entre altres: demandes explícites sobre separació, divorci, arrendament, herències, filiacions, custòdies, 

incompliment de sentències, etc.  

 

Servei d’Atenció Psicològica, que ofereix suport i atenció psicològica a dones que pateixen o han patit violència 

masclista o qualsevol tipus d’agressió sexual. Es presta atenció personalitzada i també s’organitzen grups terapèutics 

d’autoestima i assertivitat pe reforçar els processos de recuperació.  

 

Servei d’Orientació Laboral, facilita informació general en matèria de dret laboral per resoldre, entre altres: qüestions 
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relacionades amb les discriminacions per raó de gènere en el mercat laboral, d’assetjament sexual, per raó de sexe o 

diversitat sexual, acomiadaments, contractacions, retribucions, prestacions i subsidis, etc.  

 

Servei d’Inserció Laboral, ofereix suport individualitzat a dones que volen incorporar-se o reincorporar-se al mercat 

laboral, acompanyant-les en l’elecció d’un itinerari formatiu i de reforç de competències. També organitza tallers de 

millora de les habilitats personals per facilitar la inserció professional.  

 

Servei de Diversitat Sexual i Afectiva, que és un punt d’informació, assessorament i acompanyament a dones 

lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals.  

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Personal del Servei de Polítiques de Gènere  

Equipaments 

Casa Galèria (c. Nou de Sant Pere, 36) 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

 

Mecanismes de coordinació 

 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de dones joves ateses al SIAD 

 Nombre de dones joves ateses per tipologia  Acollida: A, Jurídic: J, Psicologia: P, Diversitat 
Sexual: D,  Laboral: L 
 

Metodologia 

Cal concertar visita trucant al 93.739.74.08 o acudir personalment al servei. 
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COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

 Publicació al web del Servei de Polítiques de Gènere 

 Díptic informatiu 
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EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI     CT16 

PROGRAMA: COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE: ATENCIÓ INDIVIDUAL 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEIS SOCIALS  

OBJECTIU GENERAL:  

Garantir i fomentar l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social per 

raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris territorials o 

situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

- Informar, orientar i acompanyar a la població jove durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital (formació, 

ocupació).  

- Assessorar i acompanyar als nois i les noies joves en diferents àmbits d’interès .  

PERSONES DESTINATÀRIES: Població en general.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

L’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social té com a missió dissenyar i executar totes aquelles 

polítiques adreçades a garantir la satisfacció de les necessitats de la ciutadania de Terrassa, sense exclusions. 

Aquestes polítiques han d’aconseguir millores en el nivell de qualitat de vida, de progrés, de justícia i cohesió social, 

garantint en igualtat de condicions, l’accés d’aquesta ciutadania als serveis d’educació, cultura, esports, polítiques de 

gènere, joventut i lleure, entre d'altres, així com garantir que el programa de govern guiï les accions concretes que 

desenvolupa cada servei, vetllant per la transversalitat i complementarietat dels diferents serveis dins de l’Àrea. 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

12 equips d'atenció primària.  

Equipaments 

Casals cívics  

METODOLOGIA Agents implicats 
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Altres serveis de l’Ajuntament i recursos de la ciutat.  

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació amb els altres serveis i recursos.  

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Nombre de joves atesos per districte 

 Nombre total de joves atesos 

Metodologia 

Base de dades interna.  

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia 

Xarxa amb altres serveis de l’ajuntament i amb els  recursos de la ciutat.  
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EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI  CT17 

PROGRAMA:  COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE: DESPLEGAMENT PACTE DASIG.  

SERVEI QUE LIDERA: REGIDORIA LGTBIQ 

OBJECTIU GENERAL:  

 

Garantir i fomentar l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social per 
raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris territorials o 
situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

 

Fomentar la normativització de la diversitat afectiva, sexual, d’identitat i d'expressió de gènere a tots els àmbits de la 
societat mitjançant diverses línies d'actuació (la informació, la denúncia, l'assessorament, la formació, la conscienciació, 
etc) i en col·laboració amb altres agents socials. 

PERSONES DESTINATÀRIES:  

Infants i joves gais, lesbianes, bisexuals, trans i intersexuals, famílies, teixit associatiu, professionals de diferents àmbits i 
la ciutadania en general. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:   

Gran part de les actuacions  a realitzar estan recollides dins el pacte DASIG i contrastades a la Taula per la Diversitat 

Afectiva, Sexual i d’Identitat de Gènere.  

 

- El servei Jove d’Assessorament en Diversitat Sexual 
- Oferir formació per als equips de professionals que atenen a infants i joves, professorat de centres de primària 

i secundària, membres d’associacions estudiantils, persones educadores i monitores voluntàries  de lleure 
infantil, monitores esportives, AMPA’s 

- Oferir, als centres educatius de primària i secundària públics i concertats, materials, tallers o altres activitats 
de sensibilització per facilitar una actitud de respecte vers la diversitat sexual. 

- Oferir, a l’àmbit de l’educació no formal, materials, tallers o altres activitats de sensibilització per facilitar una 
actitud de respecte vers la diversitat sexual. 

- Atenció adaptada a les dones joves lesbianes en l’àmbit ginecològic. 
- Accions diverses en l'àmbit de la conscienciació i visibilització de la diversitat....  
- Recollida i tramitació de denúncies, incidències, queixes, etc  
 

TEMPORITZACIÓ 

 Gen Feb Mar A

b 

Ma Jun Ju Ag Se Oc No Des 

Disseny 
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Implementació  
           

Avaluació       
      

RECURSOS 

Humans 

1 persona tècnica municipal, 1 cap del  servei, i des de l’agost 2016, 1 auxiliar de gestió 

 

Equipaments 

El servei LGTBIQ, que fa la funció de secretariat del PACTE, té la seva seu a l’Edifici de Glòries on, 

també, s’ofereix descentralitzat el Serveis d’atenció a la diversitat sexual i de gènere, que també 

atén a Baumann Oficina Jove i a la Casa Galèria. http://www.terrassa.cat/recursos.  

Econòmics 

El pressupost pel desplegament del Pacte és la suma de despeses que cada servei, institució, 

sindicat o entitat destina a les quasi 40 actuacions que configuren el Pacte.  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Les actuacions acordades es realitzen  en col·laboració amb altres serveis,  entitats, institucions i 

sindicats, responent amb co-governança a la realitat local i transversal del tema. Actualment hi 

ha 39 persones membres adherides al Pacte. 

Mecanismes de coordinació 

La Taula del Pacte DASIG, constituïda el 26 de juny de 2014 per una quarantena de persones 

membres de diferents serveis,  entitats, institucions i sindicats, és l’espai on es va redactar i 

aprovar el Pacte, i el que en fa el seguiment, l’avaluació i defineix els reptes de futur. Es reuneix 

dos cops l’any. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 Joves atesos 

 Formacions/Professionals municipals formats 

Metodologia 

Les persones signants del Pacte poden participar a la Taula del Pacte DASIG com a persones 

membres o ser convidades quan es consideri oportú. És en aquest marc en el qual es prioritzen, 

anualment, les accions a implementar segons els eixos, es fa seguiment de les accions i dels 

acords presos i se’n debaten les oportunes actualitzacions.  

Amb la voluntat de coordinació i/o col·laboració entre les entitats i institucions membres de la 

Taula, i aquelles que ho facin en qualitat de convidades, es poden establir altres mecanismes de 

coordinació -com ara el telemàtic- al marge de l’assistència a les reunions.  

http://www.terrassa.cat/recursos
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L’Ajuntament presenta a la Taula, cada any, un informe amb l’anàlisi de les actuacions 

realitzades, que serveix com a base per a valorar, modificar i definir les actuacions dels anys 

propers. 

Quan les accions són liderades per altres entitats, institucions o sindicats o bé realitzades per 

l’Ajuntament en col·laboració amb d’altres agents, l’informe sobre les accions es redacta 

conjuntament. 

 

 

 

COMUNICACIÓ 

 

 

 

Canals/ Estratègia 

- La web del Servei LGTBIQ: http://www.terrassa.cat/lgtbiq 

- El facebook de l'Ajuntament _ https://www.facebook.com/ajterrassa  

- Mailing propi del servei 

- Com a canal comú de totes les accions del Pacte, s’ha creat una pàgina de Facebook del Pacte 

https://www.facebook.com/pactedasig/#!/pactedasig/ , on es comparteix informació, només 

relacionada amb les accions del Pacte, entre els diferents membres adherits, que es gestiona 

per part d’una entitat que pot ser itinerant i que, en l’actualitat, és l’associació LGTB Terrassa. 

 

  

http://www.terrassa.cat/lgtbiq
https://www.facebook.com/ajterrassa
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EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI     CT18 

PROGRAMA: COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE: ESPLAIS DIARIS 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEIS SOCIALS  

OBJECTIU GENERAL:  

Garantir i fomentar l’equitat entre totes les persones joves de la ciutat per a evitar situacions de desigualtat social per 

raons de procedència, gènere, sexe, etc. Vetllant especialment per a què no es donin desequilibris territorials o 

situacions de desigualtat entre els joves dels diferents barris o districtes de la ciutat. 

OBJECTIUS OPERATIUS:  

PERSONES DESTINATÀRIES:  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:  

Derivació, coordinació i cooperació amb els Esplais Diaris que tenen grups de persones joves. 

 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Persones educadores de l´entitat, més persona educadora de Serveis Socials de referència per 

territori 

Equipaments 

Equipaments propis de les entitats d´Esplai Diari i Casals Cívics 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Les persones educadores de les entitats així com la persona referent de Serveis Socials i altres 

agents del territori que treballin amb les persones joves que s´atenen. En funció dels territoris 

són uns agents o uns altres. 
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Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació mensuals entre les diferents persones referents de l´entitat i dels 

Serveis Socials. 

Reunions de coordinació i avaluació entre entitat, Serveis Socials i la persona Cap de Districte. 

Reunions de coordinació i avaluació entre totes les entitats i els diferents Serveis Socials que hi 

participen per ajustar els diferents projectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ 

 

 

 

 

 

 

Indicadors 

 Nombre de persones joves ateses. 

 Nombre d´activitats realitzades. 

 Nombre d´entrevistes realitzades amb les famílies per part de l´entitat i de Serveis Socials. 

 Nombre de seguiments individuals per part de l´entitat amb les persones joves. 

 Nombre de seguiments individuals amb les persones joves per part dels Serveis Socials. 

 Nombre d´activitats realitzades amb altres agents de la comunitat. 

 Nombre de reunions de coordinació amb Serveis Socials i la persona Cap de Districte. 

 Nombre de reunions de coordinació amb tots els esplais i la direcció de Serveis Socials. 

Metodologia 

L´avaluació es realitza de manera continuada, en les diferents reunions de coordinació que es 

duen a terme mensualment amb els Serveis Socials i l´entitat, on es realitza un seguiment de les 

persones joves que participen al projecte. 

D´altra banda, l´avaluació amb les persones Caps de Territori es realitza bimensualment , i les 

reunions de coordinació amb la direcció a l´inici i al final de curs. 

 

 

COMUNICACIÓ 

 

Canals/ Estratègia 
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EIX: COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI     CT19 

PROGRAMA: COHESIÓ I DRETS SOCIALS 

PROJECTE: DESPERTADOR 

SERVEI QUE LIDERA: SERVEIS SOCIALS  

OBJECTIU GENERAL:  

Evitar i disminuir l´absentisme escolar de les persones joves dels IES. 

Assumir l´autonomia del col·lectiu jove en la vida quotidiana, en funció de l´edat i les seves possibilitats. 

Crear espais integradors que facilitin la creació i la participació social de totes les persones joves que participen al 

projecte. 

Afavorir el procés de socialització del col·lectiu jove, potenciant la capacitat de relació i la participació activa en el 

grup i en el seu entorn. 

Fomentar l´apropament i l´enteniment del col·lectiu a través de la relació amb l´entorn familiar. 

OBJECTIUS OPERATIUS: 

Establir relacions positives i facilitadores en el triangle, jove-família-institut 

Transformar en valor el procés educatiu a ulls de la persona jove, família i comunitat. 

Educar i comprometre a la família en la responsabilitat envers l´educació dels seus fills/es. 

Generar espais de convivència grupals positius on es puguin abordar la diversitat de temes i resolucions. 

Afavorir una alimentació saludable. 

PERSONES DESTINATÀRIES: 

Persones joves de 12 a 18 anys que estan escolaritzats i que presenten absentisme escolar. 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

Les persones joves amb problemàtica d´absentisme se´ls ofereix un espai abans de l´entrada a l´IES on esmorzen en 

grup, acompanyats per una persona educadora. Després d´esmorzar van junts a l´escola. Es pretén que el vincle i el 

compromís que pugui anar generant aquest grup faciliti l´assistència a l´IES. 

Projecte en col.laboració amb altres agents (instituts, esplais diaris, etc.) 

TEMPORITZACIÓ 

 gen feb març abr maig juny jul ag set oct nov des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             
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RECURSOS 

Humans 

1 persona integradora social per projecte, 1 persona educadora de Serveis Socials de cada 

territori on es dur a terme el projecte. 

Equipaments 

Espais de les pròpies entitats i/o Casals Cívics 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Esplais diaris i equips de Serveis Socials d´Atenció Primària, Instituts del territori 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació amb els Esplais diaris i amb els IES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadors 

 Assistència regular a l´Institut. 

 Nombre de comunicats d´absentisme escolar vinculats a les persones joves que participen 
al projecte. 

 Nombre d´esmorzars saludables i varietat en els aliments. 

 Assistència regular a l´espai d´esmorzars. 

 Nombre de places assolides dins projecte (mínim 12/ màxim 20). 

 Nombre de reunions de coordinació entre els serveis implicats (Esplai, Serveis Socials i 
Institut). 

 Nombre d´entrevistes de seguiment amb les persones joves. 

 Nombre d´entrevistes de seguiment amb les famílies. 

 L´avaluació es realitzarà de manera diària per part de l´entitat, així com de manera 
setmanal amb les persones referents de Serveis Socials. D´altra banda, també es durà a 
terme coordinacions. 

Metodologia 

L´avaluació es realitzarà de manera diària per part de l´entitat, així com de manera setmanal 

amb les persones referents de Serveis Socials. D´altra banda també es durà a terme 

coordinacions amb les persones referents dels Instituts, on participaran la persona referent del 

projecte i  la persona referent de Servis Socials. 

Es duran a terme també reunions de seguiment entre la persona Cap del Districte i les persones 

referents del projecte per avaluar el desenvolupament del mateix i ajustar aquells aspectes que 

puguin millorar el seu desenvolupament. 

D´altra banda, trimestralment es durà a terme reunions de coordinacions entre tots els 

projectes de la ciutat amb la direcció dels Serveis Socials. 
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COMUNICACIÓ 

Canals/Estratègia 
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