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1.PER QUÈ UN PLA LOCAL DE JOVENTUT  
 
Per què un Pla Local de Joventut i per què l’Ajuntament de la Garriga fa el 
tercer Pla Local de Joventut. 
 
Hi ha diverses respostes a la segona part de la pregunta. La primera seria i és 
que a finals de 31 de desembre de 2011 va acabar la vigència del Pla Local de 
Joventut 2009 – 2011 que, en certa manera, tenia un to continuista de l’anterior 
Pla Local 2006 – 2007, posteriorment prorrogat fins a finals de 2008. Aquest 
motiu, per sí sol, ja justifica l’elaboració d’un nou Pla Local de Joventut: caduca 
un Pla i se n’ha de fer un altre perquè toca, però si realment el Pla Local de 
Joventut ha de ser un pla estratègic del que són les polítiques de joventut d’un 
municipi, l’actual situació de crisi econòmica, en que la situació dels joves té 
poc a veure amb la situació que hi havia l’any 2009, fa necessari un 
replantejament de les línies estratègiques de les polítiques de joventut. Si 
afegim a aquesta realitat actual que els joves són uns dels sectors més 
perjudicats d’aquesta crisi, encara és més evident la necessitat de fer un nou 
Pla Local de Joventut. 
 
Un Pla Local no deixa de ser l’ordenació lògica de com es tradueixen les 
voluntats polítiques en accions en benefici de la ciutadania; els Plans haurien 
de ser la norma bàsica de qualsevol acció de govern de les administracions 
públiques. 
 
Per què el Pla sigui una eina estratègica per el desenvolupament de qualsevol 
tipus de política –en aquest cas de Joventut-, s’han de plantejar unes quantes 
preguntes i unes quantes respostes: 
 
S’ha de determinar la realitat sobre la que el Pla ha d’actuar, en aquest cas la 
població jove de la Garriga. S’ha de fer una Anàlisi de la realitat juvenil a la 
Garriga , aquesta anàlisi ens permetrà Detectar les necessitats  de la població 
jove del municipi. A partir d’aquí ens plantegem uns Objectius Avaluables  que 
han de ser: coherents amb la ideologia de qui governa; realistes, en base a les 
competències municipals, a les possibilitats de l’Ajuntament i del territori, en 
base a la població, tenint en compte els recursos de que disposem (humans, 
financers, estructurals). Els objectius han de comportar canvis en la realitat 
juvenil, la consecució d’aquests objectius vindrà donada a partir de la 
Metodologia de treball que utilitzarem i que es traduirà en Programes i 
Projectes  que s’avaluaran.  No és res més que això el Pla, una eina que ens 
permet bàsicament: Planificar i Avaluar  per Intervenir i per Millorar  les 
condicions de vida dels joves de la Garriga 



 
 

 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT LA GARRIGA 
2012 – 2016 

 
 

4 / 92 
 

 
Els canvis en la realitat juvenil que determinen que la joventut ja no és una 
etapa de transició cap a la vida adulta, sinó que la joventut és una etapa plena 
en la vida de les persones han comportat una manera diferent de treballar el fet 
juvenil des de l’administració. Anteriorment des de l’administració local sí que 
es feien accions més que polítiques de joventut, però de manera inconnexa i 
amb desacordances, des de diferents àrees municipals però amb pocs 
recursos, sense atendre a les necessitats i demandes dels joves, sense tenir en 
compte la realitat juvenil canviant.  
 
La nova condició juvenil i el desenvolupament de polítiques integrals per part 
de les àrees de joventut, tenint en compte el jove com a individu amb unes 
característiques pròpies i amb uns problemes específics, ha comportat des dels 
ajuntaments el desenvolupament de polítiques de joventut que posen en valor 
el fet que els ajuntaments són l’administració pública més propera als 
ciutadans. 
 
L’assumpció cada vegada més, per part dels ajuntaments de més 
responsabilitats (que no competències) ha comportat inevitablement la de 
necessitat planificar les polítiques de joventut i d’haver d’avaluar-les.  
 
Aquest plantejament integral també ha comportat la necessitat de treballar 
transversalment amb aquelles àrees en les quals el desenvolupament de les 
seves polítiques afecta al recorregut vital del jove. 
 
El Pla Local dóna credibilitat a l’Àrea de Joventut, serveix per determinar 
metodologies i per estructurar i anar modificant el funcionament intern de la 
pròpia Àrea.  
 
 
 

2. MISSIÓ I VISIÓ DE L’ÀREA DE JOVENTUT  
 
El Pla Local 2012 – 2016 és la continuació de les polítiques de joventut que 
s’han anat desenvolupant des de l’Ajuntament des de 2004 però especialment 
a partir de 2005. Al 2004 l’Àrea de Joventut no tenia ni l’estructura orgànica i 
funcional que té ara ni el pes específic  dins el conjunt de les polítiques que es 
desenvolupen actualment des de l’Ajuntament. En realitat el primer  Pla 2006 – 
2007 (i la seva continuïtat fins a finals de 2008) va començar al 2005, doncs és 
a partir d’ aleshores quan s’estructura l’Àrea de Joventut tal i com ha funcionat 
fins a finals de 2011, i es comença clarament a treballar a partir dels Eixos de 
treball que conformen també aquest nou Pla Local.  
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El Pla ha d’orientar el que seran les polítiques de joventut dels quatre propers 
anys, desenvolupar polítiques vol dir intervenir per produir canvis , per tant 
s’ha de Planificar, Executar i Avaluar en funció dels canvis que volem produir a 
partir del desenvolupament d’aquest Pla. 
 
El Pla treballa en una direcció aconseguir aquells canvis que afectin a la vida i 
al recorregut vital dels joves de la Garriga, a partir del Treball Integral, amb 
Polítiques Transversals i comptant amb la Participa ció dels joves, com a 
interlocutors i a actors d’aquest Pla Local de Jove ntut 2012 - 2016.  
 
El Pla com a motor de canvi i com a element partici patiu ha de partir 
sempre del principi de la igualtat d’oportunitats. Un mal Pla Local, que 
només incideixi en la qualitat de vida i recorregut  vital d’ algunes 
persones, es converteix i es pot convertir en un element qu e generi més 
diferències. 
 
Hi ha tres elements estratègics que diferencien aquest Pla Local de Joventut 
dels dos anteriors i que afecten directament a la les polítiques d’emancipació: 
 

- Replantejament absolut de les polítiques que tenen a veure amb 
Ocupació i Formació. 

- Consideració de a dinamització cultural no només com a oci sinó com a 
eina complementària de les polítiques d’ocupació i de formació. Utilitzar 
la dinamització cultural i, en concret, la creació artística com a 
metodologia per a millorar les perspectives de futur dels joves del nostre 
municipi.  

- Priorització de la participació dels joves en aquells aspectes que tinguin 
a veure amb la situació econòmica actual.  

 
Tots els objectius i les accions posteriors vindran marcats per l’essència de la 
missió de l’Àrea de Joventut, lògicament amb la corresponsabilitat i 
responsabilitat de l’Equip de Govern. 
 
La realitat dels joves de la Garriga, els recursos que disposa l’Àrea de Joventut, 
el paper de l’Àrea dins l’Ajuntament, el treball transversal i la participació dels 
joves, juntament amb els principis abans esmentats determinaran els objectius 
estratègics que orienten aquest Pla Local 2012 – 2016. 
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3. OBJECTIUS ESTRATÈGICS  
 
- Fomentar des de l’Ajuntament processos que facilitin i produeixin canvis 

qualitatius en la vida dels joves de la Garriga i en el seu recorregut vital. 
 

- Incidir en aquells aspectes que afavoreixin que els joves puguin afrontar 
millor la situació econòmica actual. 

 
- Afavorir formes de participació que involucrin als joves. 
 
- Incidir en la importància del treball transversal per tal de poder fer polítiques 

integrals de joventut. 
 
 
 
4.CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS  
 
El Pla, per damunt de tot  ha de seguir els plantejaments polítics de l’Equip de 
Govern, ha de ser realista, participatiu i ha de ser tècnicament i econòmicament 
possible. 
 
No podem elaborar un Pla que no tingui ni els recursos humans, ni funcionals, 
ni financers que el puguin fer possible. Com ja s’ha apuntat abans, un pla ha de 
ser realista, no ens serveix de res fer un Pla que ja d’entrada sabem que no es 
podrà dur a terme, a més un Pla participatiu no deixa de ser un contracte social 
entre el ciutadà i l’Ajuntament: l’Ajuntament ha de saber dels recursos de que 
disposa, però el ciutadà també, quan el ciutadà aplica els criteris de realisme 
en processos participatius, aquests acostumen a tenir més possibilitats d’èxit. 
Sí que es pot plantejar en el Pla la necessitat de dotar a l’Àrea de Joventut de 
determinats recursos, però l’execució del Pla es realitzarà en base als que 
tinguem, no en base als que seria desitjable tenir.  
 
Per tant, nosaltres ens plantegem el Pla a partir de les característiques 
estructurals que tenim. És cert que el Pla sí que podrà reflectir les necessitats –
sobretot infraestructurals-, que l’Àrea de Joventut precisa, però això és una 
altra cosa. 
 
 
4.1.RECURSOS HUMANS 
 
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Garriga està formada per quatre 
professionals a jornada sencera, el Tècnic de Joventut i tres Tècniques 
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Auxiliars.  L’organigrama està adaptat al desenvolupament dels Eixos de 
Treball que conformen el Pla Local, donant una major importància a aquells 
camps que tenen a veure amb l’ocupació i la dinamització cultural.  
 
Aquesta estructura es manté des de l’any 2005, ve determinada per tres 
criteris: eficàcia / eficiència, relació amb els Eixos de treball i els equipaments. 
A partir de finals de 2011 aquesta estructura es modifica. L’Àrea de Joventut 
queda integrada a la Regidoria de Dinamització Cultural, Joventut, Lleure i 
Participació. Això significa que des de l’Àrea de Joventut i des de l’Àrea de 
Participació també s’assumeixen projectes de Dinamització Cultural. Aquest fet 
comporta d’una banda, que els projectes de l’Àrea de Joventut vinculats a la 
dinamització cultural són ara més prioritaris i d’altra banda que també se 
n’assumeixen d’altres que no són propis de  l’Àrea de Joventut. Els nous 
projectes de dinamització cultural s’assumeixen tant des de l’Àrea de Joventut 
com des de l’Àrea de Participació Ciutadana sovint coordinats amb l’àrea de 
cultura. 
 
 Indiscutiblement, però els equipaments segueixen sent espais referencials de 
l’Àrea de Joventut, precisen d’una presència física i igualment es generen 
dinàmiques que necessiten d’un professional referent, més enllà de 
l’estructuració per Eixos o de la assumpció de projectes de dinamització 
cultural. Aquesta estructura també ens permet seguir dedicant-nos al que 
considerem el tercer equipament de l’Àrea de Joventut o espai referencial 
important de joves: els Instituts de Batxillerat. Tant és així, que nosaltres 
considerem el treball als Instituts com un programa independent dels altres. 
Aquest organigrama,  a l’adaptar-se als Eixos de treball, posa en pràctica la 
transversalitat de la pròpia Àrea i la facilita amb les altres Àrees de 
l’Ajuntament, ja que  disposem de referents en Salut, Ensenyament, Treball, 
Oci... Aquesta forma de treballar ens obliga a tenir una més gran coordinació, 
tant dins el mateix equip de l’Àrea com amb la resta d’Àrees de l’Ajuntament.  
 
Tècnic de Joventut . (nivell B) Jornada completa 37,5h  
 

- Responsable de l’Àrea de Joventut.  
- Coordinació amb la Regidora de Dinamització Cultural, Joventut, 

Lleure i Participació. 
- Coordinació amb la Cap d’Àrea de Serveis a les Persones. 
- Seguiment del pressupost de l’Àrea. 
- Coordinació i projectes transversals amb altres Àrees. 
- Relacions amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
- Seguiment de projectes. 
- Habitatge. 
- Suport associacionisme juvenil. 
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- Dinamització Cultural. 
- Participació. 
- Salut. 

 
Tècnica Auxiliar de Joventut . (nivell C) Jornada completa 37,5h 
 

- Responsable Punt d’Informació Juvenil. 
- Ocupació. 
- Formació i Transició Escola / Treball. 

 
Tècnica Auxiliar Joventut . (nivell C) Jornada completa 37,5h 
 

- Responsable Activitats Casal de Joves. 
- Tallers i cursos Casal de Joves. 
- Projecte Instituts. 
- Dinamització Casal de Joves.  
- Dinamització Cultural. 
 

Tècnica Auxiliar Joventut . (nivell C) Jornada completa 37,5h 
 

- Responsable Dinamització Casal de Joves. 
- Entitats Casal de Joves. 
- Projecte Instituts. 
- Dinamització Cultural. 
- Salut. 

 
La Regidora de Joventut també ho és de Dinamització Cultural, Lleure i 
Participació. 
 
 
4.2.RECURSOS FINANCERS 
 
Ja ho dèiem a l’inici d’aquest capítol, un Pla ha de ser realista, s’ha de poder 
realitzar, i un criteri de realisme és aquell que escrupolosament té en compte 
als recursos financers dels que disposem.  Un Pla no és un document de bones 
intencions, i els recursos financers serien el termòmetre que serviria per 
mesurar les bones intencions. No es pot dir que políticament es recolza un Pla 
si aquest no està dotat adequadament.  Del pressupost de l’exercici 2011 al de 
l’exercici 2012 la diferència més significativa és que l’aplicació pressupostària 
corresponent a la Festa Major el 2011 estava partida entre Cultura (45.000,00 
€) i Joventut (25.000,00 €) i el 2012 només hi ha una sola aplicació 
pressupostària de 70.000,00 € i que és de l’Àrea de Joventut. 
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PRESSUPOST 
2011 

 

 
PRESSUPOST 2012 
 

 
TOTAL 
AJUNTAMENT 

 
14.307.747,62 € 

 
14.696.908,08 € 

 
             
JOVENTUT CAP I 
 

 
 
    142.691,48 € 

 
 
     140.822,29 € 

 
JOVENTUT CAP II 

 
      96.004,00 € 

 
     122.961,59 € 

 
JOVENTUT CAP IV 

 
      12.000,00 € 

 
       12.000,00 € 

 
TOTAL JOVENTUT 

 

 
    250.695,48 € 

 
     275.783,88 € 

 
PERCENTATGE 
JOVENTUT 

 
 
1,7521% 

 
 
1.8764% 

 
Comparant els pressupostos de 2011 i de 2012 podem es pot comprovar que el 
pressupost 2012 és notablement superior al de 2011. Això es deu a que en el 
pressupost 2012 la totalitat de l’aplicació pressupostària “Festa Major”, 
(70.000,00 €) està a l’Àrea de Joventut, l’any anterior, estava repartida entre 
l’Àrea de Cultura (45.000,00 €) i l’Àrea de Joventut (25.000,00 €). En alguna 
aplicació pressupostària hi ha hagut una rebaixa, però no massa important. cal 
destacar que s’ha mantingut el mateix pressupost destinat a subvencions a 
entitats juvenils (10.000,00 €). 
 
És destacable doncs, que el pressupost de l’Àrea de Joventut es manté 
estable, tot i el nivell de disminució dels pressupostos en tota l’administració 
pública, també, òbviament, en l’administració local. 
 
Pel que fa al tema financer, la consolidació dels pressupostos de l’Àrea de 
Joventut ha permès de concebre el Pla seguint la mateixa línia d’actuacions 
que en el Pla Local 2009 – 2011, assumint a més, projectes de l’Àrea de 
Dinamització Cultural. 
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4.3.RECURSOS FUNCIONALS 
 
A banda dels recursos humans i dels recursos financers, la tercera pota en què 
se sustenta el projecte de l’Àrea de Joventut són els espais físics on es 
desenvolupen la majoria de les accions del Pla, és a dir: els equipaments. Els 
equipaments tenen una doble funció: d’una banda són el lloc on es realitzen la 
majoria de les accions i de l’altra són l’espai referencial de l’Àrea de Joventut. 
 
L’Àrea de Joventut disposa de dos serveis de referència: el Casal de Joves i el 
Punt d’Informació. Serveis que des del 2009 estan ubicats els dos en el Casal 
de Joves. Som conscients que els equipaments són un punt millorable de l’Àrea 
de Joventut, ja que limita les accions a realitzar. Conscients d’aquesta sutuació, 
l’Àrea de Joventut ha apostat fort per als recursos humans reforçant l’atenció 
directa al jove i organitzant l’Àrea a partir dels Eixos de treball. 
 
Aquesta atenció directa a la que fem referència, ha propiciat que, des  dels dos 
serveis de referència -amb unes mancances estructurals, (a nivell 
d’equipament)- importants com són el Casal de Joves i el Punt d’Informació , 
es puguin atendre les necessitats dels joves tan a nivell de grup, tant a nivell 
individual. La ràtio  d’accions realitzades o organitzades al Casal 
proporcionalment en relació a l’espai físic de que es disposa és molt elevat. 
 
El fet que des del 2009 el Punt d’Informació estigui situat al Casal de Joves, 
permet que l’usuari quotidià del Casal de Joves tingui més a l’abast tots els 
serveis que ofereix el Punt d’Informació, és a dir, més a l’abast els serveis 
municipals i aquells que són d’interès per a joves: ocupació, habitatge, 
formació. 
 
Un dels motius que ens va impulsar a destinar un persona de l’equip tècnic de 
l’Àrea de Joventut als Instituts, va ser precisament la manca d’espais dels 
equipaments de l’Àrea de Joventut. Ens reservem pel Casal i pel Punt aquelles 
activitats amb un gran component de dinamització en què el factor humà és 
més important que els propis espais on es desenvolupen les accions. Des de 
2011, per optimitzar millor la tasca que es realitza als Instituts i poder-hi dedicar 
més hores, són dues les persones de l’equip tècnic de l’Àrea que són referents 
als Instituts. Una auxiliar tècnica és referent de l’Institut Vil·la Romana i l’altra 
de l’Institut Manel Blancafort i de l’Escola Sant Lluís. 
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Casal de Joves i Punt d’Informació Juvenil  
 
L’espai del Casal de Joves és d’ús exclusiu de l’Àrea de Joventut, tot i que a 
l’edifici hi ha un altre espai que l’ocupa el rober de Càritas, amb aquesta entitat 
només es comparteix el vestíbul d’entrada des del carrer. 
 
L’octubre de 2009 es va reinaugurar el Casal de Joves. Amb aquesta 
remodelació,  el Punt d’Informació es va traslladar a l’edifici del Casal de Joves. 
Des que tots dos serveis estan ubicats en un sol espai ens és més fàcil poder 
fer arribar els recursos que ofereix el Punt d’Informació als joves que 
habitualment van al Casal, alhora, també ens permet la dinamització d’aquells 
col·lectius que són usuaris del PIJ. 
 
L’any 2011 es va eliminar la marca SEJ (Servei d’Emancipació Juvenil) i 
tornarem a fer servir només la denominació Punt d’Informació Juvenil. Pensem 
que per l’usuari és més entenedor. 
 
 

5.PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT 
 
L’Àrea de Joventut és transversal o no és. Aquest principi, de fàcil enunciat i de 
difícil aplicació, pot semblar fugir del realisme d’aquest Pla. És un fet que tot 
allò que afecta els processos vitals dels joves i la seva relació amb 
l’Administració té caràcter integral i aquesta realitat només es pot treballar a 
partir de la transversalitat., una altra cosa és com està estructurada i com 
s’executa  a l’Ajuntament. 
 
D’una banda, la voluntat política de l’Ajuntament de la Garriga d’organitzar-se 
cada cop més a partir de models transversals; i de l’altra la necessitat de l’Àrea 
de Joventut, en el seu projecte integral, de treballar transversalment dins la 
mateixa Àrea i amb altres Àrees de l’Ajuntament, han comportat que cada cop 
més l’Àrea de Joventut treballi els seus projectes des d’aquesta premisa. 
 
 
5.1.INTERDEPARTAMENTALITAT  
 
Els canvis produïts en l’organització de l’Ajuntament a principis de 2012 han 
d’afavorir el treball transversal de tota la institució, cosa que afavorirà en gran 
mesura els projectes de l’Àrea de Joventut. Les característiques d’aquesta Àrea 
fan que el treball transversal sigui fonamental en gairebé tots els seus 
projectes. L’Àrea de Joventut té la especificació i especialització en el treball 
amb joves, però els seus projectes tenen a veure amb habitatge, amb 
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ocupació, amb formació, amb dinamització cultural, amb salut... En definitiva, 
els projectes de l’Àrea de Joventut estan íntimament relacionats amb la resta 
d’àrees de l’Ajuntament. 
 
Aquest nou organigrama de l’Ajuntament implica la divisió de les àrees de 
l’Ajuntament en tres grans àmbits: Règim Intern, Serveis Territorials i Serveis a 
les Persones. Aquestes tres grans àrees que corresponen políticament a tres 
tinences d’alcaldia estan liderades cada una d’elles per un / una Cap de 
Serveis. Aquests càrrecs han d’afavorir la coordinació i la transversalitat entre 
les tres tinences d’alcaldia, i sobretot, han de fer-la efectiva entre les àrees dels 
seus àmbits. En el cas de la tinença d’alcaldia de Serveis a les Persones les 
àrees que en formen part són: Joventut, Dinamització Cultural, Participació, 
Ensenyament, Patrimoni, Polítiques d’Igualtat, Polítiques Socials, Esports, 
Cultura i Salut Pública. 
 
La transversalitat  és una suma de voluntats i de necessitats, però també de 
possibilitats.  Els recursos humans i l’organigrama de que disposa l’Àrea de 
Joventut  possibilita poder treballar transversalment. El fet que  l’Àrea de 
Joventut estigui estructurada per Eixos ha facilitat molt aquesta tasca. Molts 
programes que estem duent conjuntament amb altres Àrees tot i ser liderats per 
l’Àrea de Joventut, actualment no s’entendrien sense la implicació i la 
coordinació amb altres Àrees municipals. En l’apartat d’Eixos i programes 
d’aquest Pla està especificat quins són aquests programes coparticipats: en 
aquests moments se’ns fa difícil pensar com funcionarien tots els projectes dels 
Instituts sense les Àrees d’Ensenyament o d’Acció  Social; tampoc podríem 
parlar del programa Transició – Escola Treball sense l’Àrea d’Ensenyament; el 
programa de Salut es fa impensable sense la coordinació amb Salut Pública, 
Acció Social o Ensenyament; tot el referent a Participació està coordinat amb 
l’Àrea de Participació Ciutadana. L’Àrea de Joventut també té projectes 
transversals amb àrees que no són de Serveis a les Persones: Àrea de 
Comerç, Servei Local d’Ocupació i Policia Local. 
 
En l’actualitat, l’Àrea de Joventut participa de diferents taules transversals que 
hi ha a l’Ajuntament de la Garriga. 
 
Taula de Salut Jove. Liderada per l’Àrea de Joventut i creada a partir de 
l’elaboració del Pla Mancomunat de Salut C 17, està formada principalment per 
les Àrees de Joventut, Salut Pública, Acció Social i en menor mesura per les 
Àrees d’Esports, Ensenyament i Policia Local. 
 
Taula de Formació Ocupacional. Liderada per l’Àrea de Treball està formada 
per tècnics de: formació ocupacional, joventut i ensenyament amb l’objectiu 
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d’analitzar, proposar i executar cursos destinats a introduir les persones en atur 
al món laboral. 
 
Taula de cicles festius. Liderada per tècnics de dinamització cultural (joventut 
i/o participació) treballen per la planificació, coordinació i execució de les festes 
i activitats d’oci del municipi. 
 
Taula de cessió d’equipaments municipals.  Liderada per la cap de Serveis a 
les Persones elabora el reglament d’ús i cessió d’espais municipals amb 
participació de tots els responsables dels equipaments 
  
 
5.2. INTERINSTITUCIONALITAT   
 
Ja sigui per un tema de competències municipals, pel suport que es rep o per 
les tasques coordinadores, l’Àrea de Joventut es relaciona amb la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. Hem de tenir en compte que la Garriga pertany a un territori i que 
aquest defineix el marc i el context de moltes actuacions de l’Àrea de Joventut. 
El fet que per temes d’habitatge, oci, salut, feina o temes laborals hagi una gran 
mobilitat entre els joves del mateix territori, obliga als municipis a emprendre 
programes conjunts d’actuació: ja sigui per coordinar línies d’actuació i abaratir 
costos (Pla Mancomunat de drogodependències i hàbits saludables. C 17). 
  
Direcció General de Joventut de la Generalitat de C atalunya   
 
La relació de l’Àrea de Joventut amb la Direcció General de Joventut és 
sobretot a nivell de suport: Econòmic (Subvencions per la presentació dels 
Plans Locals de Joventut); Tècnic (Reunions d’assessorament tècnic amb la 
Direcció General, Jornades...). La Direcció General també té una funció clara 
de seguiment dels projectes i de marcar línies de treball.  
 
De la Generalitat també depèn l’Oficina Jove del Vallès Oriental que 
fonamentalment dóna suport a l’Àrea de Joventut en temes d’ocupació. 
 
Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona  
 
A través de la Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, tenim relació 
amb l’Oficina del Pla Jove. Recursos econòmics, formació, i el catàleg serveis 
als municipis són principalment els eixos que ens relacionen amb la Diputació 
de Barcelona. 
 
 



 
 

 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT LA GARRIGA 
2012 – 2016 

 
 

14 / 92 
 

Consell Comarcal del Vallès Oriental  
 
El Consell Comarcal, més que de suport acompleix una tasca de coordinació 
entre els municipis de la comarca, tot i que també realitza funcions de suport 
econòmic i tècnic. Les línies de funcionament del Pla de Joventut Comarcal les 
han donat les Àrees de Joventut dels municipis de la comarca. A Joventut del 
Consell Comarcal ha produit una reestructuració que ha afectat a la coordinació 
de diferents projectes supramunicipals. 
 
 
Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C17 
 
Aquest Pla el conformen els municipis de la Garriga, Figaró – Montmany, 
l’Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès i Tagamanent. Neix de la realitat 
d’unir esforços perquè un municipi so no disposa dels mitjans necessaris per a 
dur a terme actuacions específiques de prevenció de drogodependències i 
hàbits saludables; i per la realitat de coordinar línies d’actuació i formes 
d’intervenció, bàsic en un Pla d’aquest tipus ja que la mobilitat dels joves entre 
els municipis que intervenen en aquest Pla és una realitat constatable. El 
projecte s’ha anat treballant des de finals de 2004 pels municipis de la Garriga, 
l’Ametlla del Vallès, Figaró – Montmany i Tagamanent i després es va 
incorporar les Franqueses del Vallès. No és fins a l’agost de 2005 que els 
ajuntaments participants signen el conveni de col·laboració i no és fins a 
l’octubre del mateix any que amb la contractació del tècnic mancomunat el 
projecte no es comença a executar. 
 
Les reunions dels òrgans tècnics (referents del projecte de cada Ajuntament) es 
fan de manera mensual, a més hi ha Plenaris, s’estan constituint taules 
multidisciplinars i hi ha reunions de coordinació amb el responsable del Pla. 
 
Projecte plenament consolidat no només a la Garriga, també en la resta de 
municipis que del mateix Pla. El Pla Mancomunat ha anat creixent, no només 
en importància, també incorporant projectes nous com el bus nocturn de les 
festes majors. 
 
 
6. CRITERIS D’ELABORACIÓ DEL PLA  
 
El Pla Local de Joventut 2012 – 2016 està elaborat a partir de dos criteris que 
per la seva complementarietat el doten de credibilitat i de transparència: la 
participació política i la participació ciutadana. Cal fer constar que el nivell de 
participació ciutadana en l’elaboració d’aquest pla està lluny del que hauríem 
desitjat aconseguir, per aquest motiu ens plantegem el desenvolupament 
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d’aquest Pla com una eina que faciliti la implicació futura dels joves i generi 
nous espais de participació. Les dues formes de participació són 
complementàries ja en origen: el poder polític governa  partir de les regles del 
joc de la democràcia representativa, és a dir, a partir de la confiança dipositada 
pels ciutadans en les eleccions; i la participació ciutadana actua a partir del 
poder de decisió que el poder polític atorga a aquests ciutadans.  
 
 NIVELL POLÍTIC  
 
La Regidora de Dinamització Cultural, Joventut, Lleure i Participació, té la  
responsabilitat política de l’Àrea de Joventut i com a membre de l’Equip de 
Govern. Quan, com a criteri, ens referim a responsabilitat política, entenem 
aquesta com a la responsabilitat atorgada pels ciutadans. Qui governa és 
l’Equip de Govern, l’Àrea de Joventut no és un ens autònom, les línies 
filosòfiques, ideològiques, que defineixen l’Àrea de Joventut estan dins el marc 
del que són el conjunt de les polítiques municipals.  
 
 NIVELL TÈCNIC.   
 
L’equip tècnic de l’Àrea de Joventut és qui, a partir dels criteris bàsics de la 
planificació: detecció de les necessitats, plantejament d’objectius, elaboració de 
projectes, execució i avaluació; determina i porta a la pràctica les polítiques de 
joventut que marca l’Equip de Govern. 
 
Parlem de lideratge, però no parlem d’exclusivitat, doncs des de l’Ajuntament 
es realitzen accions dirigides als joves que no emanen de l’Àrea de Joventut ja 
que és una Àrea transversal per excel·lència i la responsabilitat tècnica d’un Pla 
integral com aquest també recau en les àrees que treballen i desenvolupen 
projectes amb ella. També hem de tenir en compte aquells projectes que sense 
partir del fet transversal també afecten o estan dirigits a la població jove.  
 
L’equip tècnic tradueix les línies polítiques de l’Equip de Govern, però en un Pla 
participatiu com és aquest, l’equip tècnic també tradueix i concreta allò que 
prové del ciutadà, li dóna forma i criteri tècnic. 
 
També l’equip tècnic, a partir dels criteris específics i de les responsabilitats 
que li han estat atorgades i confiades  és qui actua com a mitjancer (no com a 
interlocutor) entre el polític i el ciutadà, sempre a partir de criteris estrictament 
tècnics. 
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PARTICIPACIÓ DELS JOVES   
 
Cal considerar el Jove no només com a destinatari de les polítiques de joventut, 
sinó com a part implicada en l’elaboració i execució de les mateixes. Com ja 
hem apuntat abans.  
 
Distingiríem la participació del jove a partir de dos nivells diferenciats: nivell 
participatiu i nivell consultiu. La posada en pràctica d’un procés de participació 
ciutadana és un exercici de molt llarg recorregut, qualsevol procés de 
participació ciutadana ha d’oferir als joves la possibilitat de formar-hi part, i 
garantir que, aquells que hi participin, ho han de fer en les mateixes condicions 
d’igualtat. 
 
Pel que fa a la participació dels joves en l’elaboració d’aquet Pla Local, s’ha 
tractat de manera més realista que en l’elaboració dels dos Plans anteriors el  
Pla (2006 – 2008) i el Pla (2009 – 2011). A partir de la diagnosi que es va fer en 
aquells moments i també utilitzant-la com a punt de partida per afavorir la 
participació dels joves en el disseny d’ambdós Plans es va pretendre crear 
taules de participació jove en tots els àmbits d’intervenció: habitatge, ocupació, 
treball, oci, cultura... Un excés d’optimisme  i el fet de no haver desenvolupat 
correctament les eines per  motivar els joves a formar part d’espais 
participatius, van generar un efecte contrari del que es pretenia. 
 
Vistes les experiències passades, la participació dels joves en aquest Pla s’ha 
plantejat de manera diferent, s’ha intentat evitar el cansament i posterior 
frustració dels  que han participat en aquesta elaboració. Partint de la base de 
que la participació s’educa i que per motivar els joves calen eines apropiades, 
s’ha treballat la diagnosi  des de tres perspectives diferents: 
 
1. Espais participatius ja existents.  
 

• Treball amb els delegats dels Instituts. 
• Entitats juvenils. 

Sense abordar directament l’elaboració del Pla Local, en aquests dos espais 
consolidats s’han anat treballant de manera participada temes d’importància 
pels joves en àmbits molt concrets “Dinamització Cultural”, “Oci” i sobretot “Oci 
nocturn”, i a partir de projectes molt concrets: Festa Major, programacions 
trimestrals, concerts de l’Àrea de Joventut... A partir d’aquests espais i amb el 
nou Pla en marxa, han servit per copsar l’opinió dels joves i les seves 
inquietuds. Cal afegir que aquests espais ja creats serviran per generar 
dinàmiques que alhora en fomentin d’altres de nous. 
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2. Elaboració de la diagnosi i participació dels joves en l’elaboració del Pla a 
partir de consultes i trobades. 
 

• Enquestes i qüestionaris a delegats dels Instituts. 
• Enquestes i qüestionaris a membres de les entitats juvenils. 
• Enquestes i qüestionaris a través de les xarxes socials. 

En aquest cas sí que s’ha abordat el Pla com a tal, però el nivell d’exigència 
participativa ha estat moderada. S’aprofitarà el nou Pla Local per treballar de 
manera participada els temes que es constata que interessen i preocupen més 
als joves i que alhora puguin generar espais participatius. 
 
3. Elaboració de la diagnosi i del Pla Local a partir del treball quotidià dels 
tècnics de l’Àrea de Joventut amb els joves: sigui al Casal de Joves, als 
Instituts, amb les entitats o amb joves no associats.  
 
No per menys científic s’ha descartat utilitzar les percepcions en el nostre dia a 
dia amb els joves, tant pel que fa als seus interessos i preocupacions com  pel 
que fa a la creació posterior d’espais participatius. 
 
Resumint doncs, l’elaboració del nou Pla Local no ha pogut comptar amb una 
participació molt activa dels joves, però la seva aplicació ha de comportar un 
augment  tant el nombre del joves i / o col·lectius implicats, com el nombre 
d’àmbits en què aquests intervenen. De fet, dins el Pla hi ha l’àmbit “Foment del 
Fet participatiu” que ja preveu el treball en aquesta direcció. 
Aprofitant interessos comuns molt concrets (grups de música, Casal de 
Joves...) i alguns projectes (“Mercat de la Cultura”, “Festa Major”, “Túnel del 
Terror”, “Activitats Nadal / Reis”, “Programació d’estiu” i la formació de 
delegats) s’intentarà aprofundir en el fet participatiu.  
 
 
LA PARTICIPACIÓ DELS JOVES L’ANY 2012  
 
Així doncs, com ja s’ha apuntat abans, aquest Pla té una doble funció: la de  
planificació i la del foment del treball participatiu a realitzar amb els joves durant 
aquest 2012. És evident que els Plans són avaluables i per tant corregibles i 
canviables, i, donades les circumstàncies, aquest Pla encara molt més.  
 
Comptem, doncs que la implementació d’aquest Pla serveixi per poder iniciar 
processos de participació amb els joves, especialment a partir del tercer 
trimestre del 2012. 
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7.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA  
 
El Pla Local de Joventut 2012 – 2016 està estructurat en tres nivells diferents: 
 
-Eixos (o Àmbits), Programes i Projectes (o Accions).  
 
És quan s’analitza aquesta estructura metodològica que es constata la 
necessitat de la transversalitat en la mateixa Àrea i dins l’Ajuntament.  
 
EIXOS 
 
Els Eixos de treball venen marcats per les directrius que de la Direcció General 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya,  la realitat juvenil de la Garriga i 
catalana i per l’estructura pròpia de l’Àrea. A nivell metodològic hem estat molt 
fidels a les necessitats dels joves del municipi i a les possibilitats (recursos) de 
l’Àrea de Joventut. Probablement si l’estructura de l’Àrea fos diferent o els 
recursos humans menors, no ens haguéssim pogut dedicar tan abastament a 
temes transversals. Amb menys recursos humans no podríem seguir amb el 
treball amb els Instituts, per nosaltres fonamental perquè és allà on hi ha 
localitzats el major nombre de joves del municipi. Difícilment amb una 
estructura diferent podríem assumir el grau de transversalitat que existeix amb 
les Àrees d’Ensenyament, Acció Social, Cultura o Salut Pública. El fet que els 
Eixos es corresponguin a l’existència d’altres Àrees  facilita el treball integral a 
realitzar.  
 
Pel que fa als Eixos de treball, es manté l’estructura dels dos anteriors Plans, 
però amb dos canvis significatius a l’hora de prioritzar-los. D’una banda la 
situació de crisi actual i la manera en com aquesta afecta als joves i de l’altra la 
prioritat política de crear l’Àrea per la Dinamització Cultural. A partir d’aquestes 
dues realitats neix un projecte “Mercat de la Cultura”, a cavall dels Eixos 
d’Ocupació i de Dinamització Cultural. Quan més endavant en aquest mateix 
document s’aprofundeixi en els projectes es veurà molt més clarament aquesta 
vinculació. 
 
PROGRAMES 
 
Els programes són el nivell mig d’execució dels Eixos de treball. Venen 
determinats a partir de l’anàlisi de la realitat i són la resposta, a nivell 
d’implementació, dels Objectius que s’han determinat a partir de la realitat 
juvenil i de les necessitats detectades. És per aquest motiu que en gran mesura 
l’avaluació del Pla Local es concreta a partir dels Objectius aconseguits en 
l’execució dels Programes. Es planteja una mateixa  estructura d’avaluació per 
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a tots els programes, però no tots s’avaluaran de la mateixa manera, ni en el 
mateix moment ni els mateixos protagonistes. S’ha fet un treball de reflexió 
sobre els problemes a l’hora d’avaluar plans anteriors i s’han constatat els 
següents motius: 
 

- Excessiu nombre d’indicadors i programes a avaluar. 
- Manca de temps real per fer totes les avaluacions i  la posterior 

anàlisi. 
- Nivell d’exigència massa elevat de participació en l’avaluació 

d’agents externs a l’Àrea de Joventut: altres àrees de l’Ajuntament, 
professionals externs... 

 
Per tal de fer més efectiva l’avaluació, els programes que pengen de més d’un 
Eix només s’avaluaran una vegada i, de forma més concreta, aquells que siguin 
més prioritaris. També s’intentarà involucrar els joves en  tots aquells 
programes que acabin formant part d’algun espai participatiu. 
 
PROJECTES 
 
A l’hora d’executar és el nivell més alt de concreció. Probablement en aquest 
Pla Local hi ha Programes que podrien ser considerats Projectes, però s’han 
mantingut com a Programes per a ser més conseqüents a l’hora d’agrupar-los i 
avaluar-los. Òbviament, si hi ha Programes que pertanyen a diferents Eixos, 
també hi ha Projectes que pengen de diferents  Programes i de diferents Eixos. 
Donat el nivell tan alt de concreció dels Projectes, per a ser avaluats no es 
planteja una única estructura, cada Projecte s’avaluarà independentment 
seguint les pautes marcades. 
 
 

8.EIXOS I PROGRAMES PLA LOCAL 2012 – 2016  
 
 
Entrem a analitzar els eixos que defineixen aquest Pla Local , eixos, en cap 
cas abstractes, definits a partir de la realitat -que ens serveixen com a marc- 
dels joves a Catalunya, però especialment definits a partir de la realitat juvenil a 
la Garriga, tot i reconeixent que, òbviament, no difereix en conjunt de la realitat 
catalana. Entenent el jove com a ciutadà de ple dret, el desenvolupament de 
les polítiques afirmatives per donar resposta a la condició juvenil actual 
condueix a dues grans línies de treball amb els joves: emancipació i 
participació / cohesió social .  La manera de definir i de concretar aquests 
eixos parteix tant de la realitat juvenil a la Garriga, com dels antecedents de les 
polítiques de joventut que s’han realitzat des de l’Ajuntament en general i a 
l’Àrea de Joventut en particular. Tot i que el conjunt d’Eixos (Ocupació, 
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Formació, Habitatge, Salut, Dinamització Cultural / Oci) segueixen estan en el 
paquet Emancipació, la situació econòmica actual fa que aquesta denominació 
no s’ajusti a la realitat actual. S’ha de continuar treballant  Ocupació, Habitatge i 
Formació encara que sigui difícil que incideixi directament en l’emancipació del 
jove.  

 
S’entén el Pla Local com un espai, no físic, en permanent evolució i avaluació, 
així es plantegen aquests eixos com una manera de treballar que anirà sent 
definida en diferents moments. Com ja s’ha anat reiterant en altres punts 
d’aquest document, en quant a la participació, aquest Pla Local ha de ser l’inici 
d’un procés que porti a repensar la participació dels joves en el que són les 
polítiques de joventut de l’Ajuntament. Dels joves i d’altres actors que també 
han de formar part d’aquest procés. 
 
EMANCIPACIÓ : Habitatge. Ocupació / Formació. Salut. Dinamitzac ió 
Cultural / Oci  
 
PARTICIPACIÓ /COHESIÓ SOCIAL : Foment del fet participatiu / 
Cohesió Social. Suport a l’associacionisme. Institu ts  
 
No es pot entendre l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Garriga sinó és 
dins la seva pròpia transversalitat. Si abans es tenia clar que l’accés a 
l’habitatge tenia molt a veure amb les polítiques d’ocupació i aquestes tenien 
molt a veure amb les de formació (en especial aquells projectes Transició 
Escola / Treball), la situació actual ens obliga a afrontar la realitat i les 
problemàtiques que se’n deriven d’una altra manera. Les polítiques d’ocupació 
que es poden fer des de les àrees de joventut tenen les seves limitacions: no 
són polítiques actives d’ocupació, no generem ocupació. Sí que es faciliten 
eines i recursos als joves per tal que tinguin més facilitats a l’hora de trobar 
feina. De la mateixa manera que es detecten les  pròpies limitacions en el camp 
de l’ocupació juvenil, a l’hora, s’ha de ser capaç de treballar l’ocupació des 
d’altres camps. És per això, que per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la 
Garriga, la Dinamització Cultural deixa de ser simplement un espai d’intercanvi 
cultural, un espai d’oci, un espai de foment de la creació, per ser una eina per 
generar ocupació o en tot cas per afavorir la creació d’ocupació. I, és a través 
d’un projecte concret, el “Mercat de la Cultura”, que es genera aquesta nova 
situació. 
 

 
8.1. EMANCIPACIÓ 
 
Emancipació és un gran tot que depèn de més d’una pota. No entenem les 
polítiques d’emancipació només en l’àmbit Ocupació o la Formació o només en 
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l’àmbit Habitatge. El jove ha de ser tractat d’una manera integral i la integralitat 
és el que  garanteix l’efectivitat de les polítiques d’emancipació. Des de l’Àrea 
de Joventut, en concret des del Punt d’Informació Juvenil es tracten els temes 
que afecten als joves d’una manera conjunta. Entenem però que la situació 
actual obliga a replantejar l’emancipació com a tal, inclouríem en aquest paquet 
les polítiques per a evitar situacions de risc social i de conflictivitat social. 
 
 
8.1.1.HABITATGE  

 
Un dels aspectes més importants pels joves és l’habitatge, però vinculat a 
l’actual precarietat laboral l’accés dels joves a l’habitatge és ara molt més difícil 
que fa tres anys. És evident que l’accés a l’habitatge és un dels punts més 
importants per a l’emancipació juvenil, però les dades d’atur juvenil són 
elevadíssimes i les dades d’emancipació dels i les joves no fan més que baixar. 
Al contrari, ens trobem en un procés de desemancipació  ja que molts joves 
estan tornant a casa als pares. 

La situació actual fa que sigui fonamental que els joves tinguin accés a tota la 
informació sobre els diferents recursos que hi ha en matèria d’ajuts i, sobretot 
també, en tot allò que té a veure amb la recerca d’habitatges: condicions de 
lloguer, contractes de lloguer, informació sobre abusos... I, les polítiques 
d’habitatge no han d’estar només encaminades a la recerca d’un habitatge, han 
de tenir també com a objectiu clar que la pèrdua d’un habitatge: sigui de 
lloguer, sigui de propietat, no generi –també entre els joves- situacions de risc 
social. S’ha de treballar la informació i l’assessorament en tot allò que previngui 
la pèrdua d’un habitatge: la informació sobre mediació –per evitar casos de 
desnonaments- i sobre drets dels joves  ha de formar part de les polítiques 
municipals en temes d’habitatge. 

Les actuacions en aquest àmbit acostumen a ser polèmiques, doncs o afecten 
a un percentatge molt baix de població (Construcció d’Habitatges) o són 
projectes amb resultats a mig o llarg termini (Borses d’Habitatge). El fet que 
sigui un tema prioritari, el fet que l’accés dels joves a l’habitatge vagi lligat a les 
polítiques d’ocupació i el fet que els ajuntaments són l’administració pública 
més propera al ciutadà, obliga a les àrees de joventut a implementar polítiques 
que, si bé no poden resoldre aquest problema, puguin afavorir que els joves 
tinguin més eines per abordar aquesta problemàtica. 

L’Àrea de Joventut hauria de tenir un paper més actuant en el disseny 
d’aquestes polítiques i en el desenvolupament dels diferents programes.  
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Anàlisi de la realitat  
 

Dades clau   
 
Tot i la tendència a la baixa dels preus del lloguer d’habitatges i l’augment de 
l’oferta, els joves segueixen tenint dificultats a l’hora d’accedir a habitatges de 
lloguer. Les condicions d’accés que es demanen i la situació de precarietat 
laboral dels joves, són una dificultat insalvable per a molts joves.  
 
• La gent jove tendeix a buscar pis fora de la Garriga, principalment cap al 

nord a la zona que va de la Garriga a Vic, però també a les Franqueses. 
• Moltes immobiliàries de la Garriga que abans no tenien oferta de lloguer ara 

tenen un important nombre de pisos en lloguer. Un espai d’informació 
especialitzat en habitatge pot afavorir que es millorin les oportunitats dels 
joves de trobar habitatge.  

• Les prestacions d’ajuts al lloguer que hi ha des de les administracions 
públiques han desaparegut o han canviat molt. 

• El 2011 va deixar de funcionar la Borsa social d’habitatge, projecte 
supramunicipal gestionat per Ganollers Promocions, S.A., empresa 
municipal de l’Ajuntament de Granollers i de la què formaven part a més de 
l’Ajuntament de la Garriga, l’Ajuntament de Cardedeu i el de Figaró – 
Montmany. 

 
Opinió i percepció dels joves  

 
• Manquen habitatges protegits. 
• Falta informació sobre temes d’habitatge. 
• Hi ha un augment d’habitatges de lloguer però les condicions d’accés són 

complicades. 
 

Visualització. Existència de programes i projectes orientats als joves  
 

• Des del Punt d’Informació Juvenil s’informa sobre diferents ajuts d’altres 
administracions en matèria d’habitatge per a joves, però és un servei més 
dels que s’ofereix, realment el Punt no és un espai especialitzat 
d’assessorament en matèria d’habitatge. 

• Des de Polítiques Socials hi ha un projecte d’assessorament per casos de 
desnonaments. Tot i ser un projecte generalista obert a tota la població, 
també atén a joves. 
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Diagnòstic. El que es fa i el que s’hauria de fer  
 
Una de les eines per a afavorir l’emancipació dels joves és l’accés d’aquests a 
la informació i a l’assessorament en aquells temes que més els afecten i 
preocupen. Els joves perceben l’Àrea de Joventut potser no com l’espai on es 
resoldran tots o alguns dels seus problemes, però sí el lloc on se’ls pot 
acompanyar, informar i assessorar. Ja no parlem només d’informar, ni parlem 
d’un problema jove, ens referim a Habitatge i a Ocupació i ens referim al jove 
com un tot i no a la sumatòria de diferents problemes i / o les seves 
casuístiques. El Punt d’Informació és un Espai per a l’Emancipació Juvenil i ja 
centralitzar les accions d’acompanyament de tots els programes d’emancipació 
juvenil, fonamentalment els ja assenyalats d’habitatge i ocupació. Com a 
administració pública i democràtica s’ha de garantir la igualtat d’oportunitats 
entre els joves, això vol dir que s’han de realitzar campanyes per a donar a 
conèixer el servei i per a fer arribar a tots els joves tot allò referent a l’habitatge, 
assessoraments legals, informació d’ajuts i subvencions d’altres 
administracions...).  
 
En la situació actual, la millor política d’habitatge és fer polítiques efectives 
d’ocupació i de formació per a facilitar que els joves ara i sobretot de cara al 
futur, tinguin més possibilitats d’accedir a un habitatge. 

 
 

Objectius  
 

Objectiu general  
 

• Desenvolupar polítiques que afavoreixin l’emancipació dels joves i el seu 
accés a l’habitatge. 

 
Objectius específics  

 
• Afavorir que els joves tinguin accés a un habitatge. 

 
• Fomentar el lloguer d’habitatges per part dels joves. 

 
• Dotar als joves d’eines que afavoreixin les condicions d’accés a un 

habitatge. 
 
 
Programes  

 
• Punt d’Informació Juvenil. Assessorament i informació en temes d’habitatge. 
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• Punt d’Informació Juvenil. Accions per a la millora de les condicions d’accés 
dels joves a un habitatge. 

• Punt d’Informació Juvenil / Polítiques Socials. Assessorament per 
desnonaments. 

 
Programes d’altres Àrees  
 
• Àrea d’Habitatge. Llicència dels habitatges socials, en tràmit. 
 
8.2. OCUPACIÓ / FORMACIÓ  
 
Les polítiques de joventut es centren en dos grans eixos de treball: 
emancipació i participació. Ambdós estan estretament lligats, ja que la 
participació facilita el creixement de la persona i l’emancipació facilita el 
desenvolupament de la persona dins la societat. 
Per a una millor emancipació cal que els joves tinguin accés a les polítiques 
d’ocupació, i que aquestes s’adaptin a les necessitats dels joves del municipi. 
L’Ajuntament, en aquest àmbit, ha de treballar de forma clarament transversal i 
les àrees més directament implicades són Joventut, Promoció Econòmica i 
Ensenyament, aquesta. Dins aquesta transversalitat, pel tipus de joves que 
generalment tenen contacte amb l’Àrea de Joventut, aquesta Àrea dóna 
especial importància a tot el que fa referència la transició escola / treball. 
 
L’Àrea de Joventut ha de vetllar perquè les polítiques d’ocupació s’adaptin a les 
necessitats reals de la població juvenil,  i a les seves característiques 
formatives per a afavorir la seva emancipació. 
 
En la situació de crisi econòmica actual, amb l’elevat nombre d’atur que hi ha i 
tenint en compte que la franja d’edat més afectada per aquesta situació són els 
joves, les polítiques d’ocupació han de ser la prioritat de l’Àrea de Joventut. La 
situació actual i les limitacions de l’Àrea de Joventut per fer polítiques efectives 
que afavoreixin la disminució de l’atur juvenil a la Garriga fan que ens centrem 
en aspectes molt concrets d’aquesta nova realitat: 
 

- Fer arribar ofertes de treball als joves. 
- Facilitar que els joves tinguin el màxim d’eines per a la recerca de 

feina. 
- Assessorar directament a joves en la recerca de feina. 
- Coordinació real i efectiva amb el Servei Local d’Ocupació. 
- Detectar situacions de risc social com a conseqüència de la 

desocupació del propi jove o de la unitat familiar. 
- Intentar evitar situacions de conflicte social generades per la 

desocupació. 
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Per les característiques de l’Àrea de Joventut, i per la definició dels programes 
que du a terme (Oci, Equipaments juvenils, Suport a joves creadors...), aquesta 
Àrea té una relació amb el jove diferent –i complementària- a la que puguin 
tenir l’Àrea d’Ensenyament i l’Àrea de Promoció Econòmica o els Instituts. A 
l’hora d’implementar les polítiques d’ocupació per a joves, s’ha de tenir en 
compte aquest valor afegit que té l’Àrea de Joventut, a partir de certa 
informalitat amb el tracte amb el jove i el fet que aquests visquin l’Àrea de 
Joventut com un ens no enquadrat dins l’Ajuntament, s’han d’executar accions 
que fomentin que el jove pugui ser atès de manera efectiva en les seves 
necessitats laborals, i quan ens referim a necessitats laborals ens estem 
referint no tan sols a trobar feina, sinó sobretot a que el jove disposi de les 
eines adients per tal de poder-ho fer. 
 
És important, doncs, que l’Àrea de Joventut tingui un paper més vinculant en el 
disseny de les polítiques d’ocupació i en el desenvolupament dels diferents 
programes, sense deixar de banda la coordinació amb les altres àrees de 
l’Ajuntament. 
 
 
Anàlisi de la realitat  
 
Dades clau  
 
• Desconfiança dels joves cap a les administracions públiques en tot el que fa 

referència a la recerca de feina. 
• Percepció entre els joves de que la situació està tan complicada que no es 

pot fer res. 
• Treball transversal insuficient de les diferents àrees implicades. 
• Predisposició a la creació de línies de treball conjunt, per tal de millorar i 

ampliar el servei. 
• Bona disponibilitat dels Instituts en engegar accions relatives a la transició 

escola / treball. 
• Facilitat de l’Àrea de Joventut per tenir un contacte més directe i informal 

amb el jove. 
• Facilitat de l’Àrea de Joventut per a la implementació de polítiques actives 

d’ocupació i formació orientades vinculades al treball informal. 
• Programes transició escola / treball consolidats. 
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Opinió i percepció dels joves  
 
• Hi ha poques possibilitats de trobar feina i a més aquestes estan mal 

remunerades. 
• Formació i informació escassa. 
• Saturació del Servei Local d’Ocupació. 
• Lentitud a l’hora de ser atesos i a l’hora de tenir respostes. 
• Estudiar (formar-se, no serveix per res). 
 
 
Visualització. Existència de programes i projectes orientats als joves  
 
• Serveis especialitzats per a la població en general. A la Garriga hi ha 

serveis que ajuden a inserir-se al món laboral. Molts joves del municipi no 
coneixen aquests serveis ni quina utilitat tenen.  

• La coordinació entre l’Àrea de Joventut i el Servei Local d’Ocupació és força 
positiva. L'optimització de recursos i el treball transversal fa que els recursos 
existents s’adaptin més a la situació juvenil, amb una atenció personalitzada 
i un treball per a la població juvenil en general. L’Àrea d’Ensenyament, la de 
Joventut i els Instituts, mostren una voluntat clara de millorar la transició 
escola – treball, mitjançant programes informatius. 

 
 
Diagnòstic. El que es fa i el que s’hauria de fer  
 
Actualment la població juvenil té moltíssimes dificultats per emancipar-se i una 
de les raons principals és la dificultat de poder accedir al món laboral. La 
dificultat dels joves per trobar feina ja no és un problema que afecti només a 
l’emancipació dels joves, és un problema que pot derivar en situacions de 
veritable risc social. 
 
Les polítiques de joventut han de garantir uns mínims per tal que els joves 
puguin tenir el màxim de facilitats d’accedir al món laboral. Hem de garantir 
l’accés dels joves a la informació i l’assessorament en l’àmbit treball i ocupació, 
de manera que la inserció al món laboral tingui més possibilitats d’èxit. 
L’Àrea de Joventut treballa perquè les polítiques d’emancipació siguin les 
suficients i adequades per a la població juvenil, adaptant-se a la seva situació.  
Existeixen serveis, des de l’Àrea de Promoció Econòmica i des de la de 
Joventut, on els joves poden trobar-hi tota la informació i l’assessorament 
necessaris per a l’emancipació, cosa que inclou informació sobre formació, 
treball i habitatge. 
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A part dels serveis que ja existeixen, cal que la Borsa de Treball Jove tingui la 
difusió adequada, així com l’assessorament i la informació en l’àmbit d’inserció 
laboral, incloent tots els passos que augmentin les possibilitats d’èxit del jove 
en la seva recerca de feina. 
 
Per altra banda cal millorar els serveis de promoció en ocupació laboral i 
formació prelaboral. D’aquesta manera no només s’està treballant de forma 
individualitzada (molt important i necessària) sinó que també és una manera de 
fer difusió dels serveis existents per tal que tota la població els conegui. 
 
Com ja s’ha apuntat abans, el jove té un contacte diferent amb l’Àrea de 
Joventut diferent que el que pot tenir amb les Àrees d’Ensenyament, de 
Promoció Econòmica o els mateixos Instituts de secundària. El jove actual viu 
en la immediatesa i necessita una resposta ràpida a les seves necessitats: 
l’Àrea de Joventut té mitjans per a donar aquesta resposta als joves. No estem 
dient que la resposta ràpida consisteixi en trobar feina al jove de manera 
immediata, però sí que afirmem que cal donar una resposta ràpida que pugui 
atendre les seves necessitats informatives i d’acompanyament, doncs el jove 
que ve avui, demà potser ja no el veiem. Des de l’Àrea de Joventut es 
treballarà l’assessorament personalitzat, l’acompanyament i el seguiment en la 
inserció laboral. Evidentment, el jove sempre acabarà sent atès pels serveis 
municipals més adequats, però la primera trobada la considerem fonamental, i 
aquesta generalment la tenen amb l’Àrea de Joventut. La situació alarmant de 
desocupació entre els joves obliga a l’Àrea de Joventut a fer un pas endavant i 
fer accions que vagin més enllà de la informació i l’assessorament. Ens estem 
referint a fer arribar als joves el màxim d’ofertes possibles, a treballar en la 
formació dels joves, com a eina per trobar feina ara però també com a eina de 
futur i, també a executar accions formatives concretes que ajudin al jove a 
trobar feina en la màxima immediatesa possible, ja sigui de manera formal o 
informal: curs de cangurs, curs de cambrers, taller de cocteleria, curs de pre-
monitors de lleure, curs de monitors de lleure i el “Mercat de la Cultura”. 
 
És cabdal  que des de l’Àrea de Joventut es treballi de forma transversal amb 
les altres àrees implicades en aquest procés, per tal d’optimitzar esforços, i 
garantir una coherència de serveis. Per això s’ha començat a treballar en una 
taula conjunta, liderada pel tècnic de l’Ajuntament responsable de Treball amb 
els tècnics de Joventut, Ensenyament, Formació ocupacional i Acció Social per 
tal de fer una diagnosi de la formació que es dóna al municipi encaminada a 
afavorir la inserció laboral de tots els sectors de població. S’ha dissenyat 
conjuntament el programa formatiu pel proper curs 2012/13. 
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Objectius  
 
Objectiu general  

 
• Afavorir que els joves de la Garriga tinguin accés a les polítiques actives 

d’accés (i permanència) al món laboral. 
 
 
Objectius específics  
 
• Continuar la coordinació i el treball conjunt i transversal a la taula de 

Formació Ocupacional amb totes les àrees implicades 
 

• Facilitar als joves tota mena d’assessorament en matèria d’accés al món 
laboral 

• Dotar d’eines als joves per facilitar l’accés al món laboral 
• Detectar situacions de risc social a conseqüència de la desocupació dels 

joves 
• Facilitar de manera directa ofertes formatives als joves 
• Facilitar eines per la transició escola / treball 
• Donar eines als joves per a la presa de decisions relatives als seus itineraris 

formatius i professionals 
 
Programes  

 
• Punt d’Informació Juvenil. Assessorament i orientació laboral. 
• Punt d’Informació Juvenil. Accions formatives. 
• Punt d’Informació Juvenil. Programes transició escola / treball. 
• Òrgan Tècnic Transversal Joventut – Servei Local d’Ocupació – 

Ensenyament. 
• Coordinació amb l’Oficina d’Emancipació Juvenil del Vallès Oriental. 
• Casal de Joves. Detecció de conductes de risc. 
• Programa “Tu Tries”. Visites guiades d’alumnes dels Instituts de Secundària 

al Servei Local d’Ocupació. 
• PLEP (Pla Local d’Ensenyament Permanent) Continua. Amb l’Àrea de 

Promoció Econòmica i l’Àrea d’Ensenyament. 
 
Programes d’altres Àrees  
 
• Àrea de Promoció Econòmica: Servei Local d’Ocupació. 
• Àrea de Promoció Econòmica: Borsa de Treball. 
• Àrea de Promoció Econòmica: Club de Feina. 
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• Àrea d’Ensenyament: Formació Ocupacional. 
• Àrea d’Acció Social: Acompanyament a joves en estudis post obligatoris i / o 

feina. 
• Àrea d’Acció Social: Curs d’integració lingüística per a joves. 
• Àrea d’Ensenyament. Informació sobre els estudis de fusta (EME i EMAD) i 

sobre altres serveis d’equipaments municipals. 
• Àrea d’Ensenyament. Aula Oberta. Aula d’informàtica per a joves per a 

poder realitzar consultes i treballs. 
• Àrea d’Ensenyament. Jornada portes obertes visita dels centres educatius 

municipals. 
• Àrea d’Ensenyament. Projecte ACADA. Adequació curricular per a alumnes 

amb dificultats d’adaptació escolar. 
• Àrea d’Ensenyament. PQPI. Auxiliar de treballs de fusta. 
• Àrea d’Ensenyament. Preparació a les proves d’accés a CFGM. 
• Àrea d’Ensenyament. Preparació a les proves d’accés a CFGS d’Arts 

Plàstiques i Disseny. 
• Àrea d’Ensenyament. Classes de conversa en anglès. 
• Àrea d’Ensenyament. Escola Municipal de Música. Aula de Música 

Tradicional i Moderna. 
• Àrea d’Ensenyament. Cursos i tallers, artístico-tècnics adreçats 

exclusivament a alumnes d’ESO. 
• Àrea d’Ensenyament. EMAD. Escola Municipal d’Art i Disseny. 
 
 
8.3. SALUT 
 
Una de les missions d’una bona Política de Joventut és vetllar per la salut dels 
joves del nostre municipi; tant és així que dins d’un Pla local i global de treball 
amb joves una de les estratègies a seguir passa per desenvolupar l’àmbit de 
Salut. 
 
Prevenir i promoure la Salut, donar informació i assessorament sobre els 
diferents riscos, i incidir sobre ells tenint en compte, sempre, la realitat del 
municipi. Aquest treball implica la incidència directa en els joves amb accions 
específiques per cada eix de l’àmbit que sigui necessari treballar. 

 
Resulta ineludible en aquest punt el treball transversal amb l’Àrea de Salut 
Pública. És necessari pactar les línies a seguir i marcar i dirigir els programes 
sanitaris dins de la política estrictament juvenil. 

 
Les dades que ens informen sobre l’estat de la qüestió a nivell supramunicipal, 
sovint ens aporten una visió global de la realitat que ens trobem dia a dia i fan 
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palesa la necessitat de treballar la salut dels joves a partir de diferents 
programes entorn a un eix comú: la prevenció. 

 
Prevenció, entesa com una eina que va molt més enllà de la mera informació. 
Resulta evident que la mera transmissió d'informació no assegura un canvi 
conductual. Modificar comportaments requerirà incidir en les actituds i requerirà 
un aprenentatge en l'experiència mitjançant un procés d'assaig i error. Per tant, 
l'assessorament a consumidors tindrà en compte altres factors que van més 
enllà de l’exclusiva transmissió de coneixement. 
 
Davant d’aquestes premisses i la constatació de la inexistència d’un Pla de 
treball clar en matèria de Prevenció en Salut Municipal, l’Àrea de Joventut es va 
plantejar establir les línies dins de les seves competències. 

 
Durant tot l’any 2004 es va treballar sobre el territori per ajustar posicions i 
dinamitzar la demanda en salut des de les diferents institucions educatives del 
municipi i els propis joves. Ja en aquell any es va establir un pla de treball 
municipal i una oferta preventiva coordinada. I es va fer palesa la necessitat de 
cobrir aquest eix amb una intervenció més planificada i d’acord amb la realitat. 
Tant és així que des de les Àrees de Joventut dels Ajuntaments de la Garriga,  i 
l’Ametlla del Vallès es va proposar la possibilitat d’una experiència 
mancomunada, que aglutinés esforços i distribuís recursos a partir de la zona 
ABS amb Figaró – Montmany i Tagamanent. Tot i que la proposta va iniciar-se 
des de Joventut ràpidament es van incorporar altres àrees implicades: Sanitat i 
Política Social. Finalment, al projecte s’hi va sumar el municipi de les 
Franqueses del Vallès. 

 
És un fet constatat que la realitat juvenil en temes de Prevenció en Salut 
Juvenil no divergeix en gran mesura d’altres municipis de característiques 
semblants i que per tant, aquestes necessitats es distribueixen homogèniament 
en el territori.  
 
Amb la coordinació dels diferents tècnics, es va elaborar un primer document 
base, a partir del qual s’aprovà l’any 2005 el Pla de Prevenció C 17l per la 
Prevenció del consum drogues i el foment d’hàbits saludables.  

 
Paral·lelament, s’ha creat una taula interdepartamental municipal: Sanitat, 
Serveis Socials i Joventut per establir les línies d’actuació i coordinar el Pla 
estratègic del municipi amb la tècnica que Coordina el Pla de Prevenció C 17. 
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Anàlisi de la realitat  
 

Dades clau  
 

• Existència de demanda concreta en prevenció i promoció de la Salut i els 
estils de vida saludables, des dels professionals educatius de les diferents 
institucions del municipi. 

• Elaboració d’un pla de treball en prevenció de salut comunitària i/ o Juvenil. 
• Bona relació i coordinació amb l’Àrea de Salut Pública i Política Social. 
• Possibilitat d’extrapolar les dades al territori i plantejar un Pla d’actuació 

comú. 
• Demanda dels pares referents als consums de substàncies. 
• Banalització del que és el consum i del que és el consum abusiu. 

 
 

Opinió i percepció dels joves  
 

• Hi ha un augment de consum de substàncies, sobretot cànnabis. 
• Els joves perceben que existeix informació sobre altres temes que no són 

consum però que sovint és barrejada i/ o errònia. 
• També comenten el nivell de saturació d’informació i el caràcter reiteratiu. 

Sobretot en els casos en què aquesta formació s’ubica dins del currículum 
escolar. 

 
Visualització. Existència de programes i projectes orientats als joves  

 
• Pla C17 de Prevenció amb un pla de treball consensuat i adreçat 

exclusivament a la població juvenil. 
• Existència d’una taula interdepartamental de coordinació: Joventut, Sanitat i 

Polítiques Socials. 
• Programa dinamització Instituts de secundària: per detecció de necessitats i 

/o coordinacions amb professionals educatius. 
• Participació i cogestió  de les diferents actuacions per part de les diferents 

administracions implicades. 
 
Diagnòstic. El que es fa i el que s’hauria de fer  
 
Durant els últims dos anys la tasca dels professionals de Joventut en matèria 
de Salut ha anat en dues direccions: 

 
D’una banda s’ha treballat per trobar una línia de treball consensuada, 
coordinant les diferents demandes dels diferents ens Juvenils: treball en els 



 
 

 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT LA GARRIGA 
2012 – 2016 

 
 

32 / 92 
 

Instituts de secundària, treball als ambients d’oci, coordinacions amb 
professionals i/ o educadors que treballen amb joves i així oferint una 
programació concreta i en la línia de les necessitats i demandes de la realitat al 
propi terreny. 
 
D’altra banda, s’ha treballat per encetar una iniciativa mancomunada que 
permeti assumir més competències i establir estratègies concretes en Salut 
Juvenil. 

 
El Pla C17 funciona des de l’any 2005 i s’ha continuat treballant de la mateixa 
manera però amb la diferència que ja teníem una línia d’intervenció establerta i 
uns canals de comunicació oberts. Oferint així una estratègia de treball clara i 
amb sentit de la realitat. Paral·lelament l’estiu d’aquell mateix any es va signar 
el conveni intermunicipal que representava el treball de l’eix de manera 
territorial i l’elaboració d’un Pla de treball a llarg termini. coordinacions amb els 
diferents tècnics i/ o professionals que treballen amb Joves, el treball amb 
adults i pares. 

 
Tanmateix des de la pròpia administració local s’ha creat una estructura 
interdepartamental de Salut coordinada pels diferents tècnics implicats i la 
canalització de la necessitat, que implica un pla de treball supramunicipal.  
 
Objectius  

 
Objectiu general  

 
• Fomentar la Salut en tots els seus àmbits, entre els joves d’acord amb les 

demandes i les necessitats que requereixen. 
 
Objectius específics  

 
• Promoure la prevenció de la salut en els joves del municipi. 
• Fomentar els estils de vida saludables proporcionant les eines necessàries 

als Joves de la Garriga. 
• Assessorar i informar dels riscos en temes de Salut Comunitària. 
• Estructurar i una xarxa de treball interdepartamental que agilitzi i millori el 

servei municipal en prevenció de la Salut Juvenil. 
 

Programes  
 

• Pla Supramunicipal de Prevenció C 17. 
o Tallers i activitats als Instituts de secundària. 
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o Tarda jove al Casal de Joves. Informació i assessorament en 
temes de drogues, sexualitat i hàbits saludables. 

o Xerrades i tallers al Casal de Joves. 
o Programa de mesures alternatives. (Conjuntament amb la Policia 

Local i els Mossos d’Esquadra). 
o Formació de professionals. (Professors instituts, escoles, 

benestar social...). 
o Assessorament personalitzat a famílies, joves i professionals. 
o Estand informatiu a les activitats d’oci nocturn. 
o Protocols d’actuació amb els Instituts de secundària. 
o Bus nocturn C17 per les activitats d’oci nocturn i les Festes 

Majors. 
o Programes conjunts amb l’Àrea de Salut Pública. 
o Coordinació amb el CAP. 
 

• Dinamització Instituts. 
 

• Casal de Joves. 
 
Programes d’altres Àrees  
 
• Policia Local: Sessions d’Ensenyament Viària als Instituts. 
• Àrea de Salut Pública: Nutrició Saludable. 
• Àrea d’Acció Social. Acompanyament seguiment a joves en temes de salut. 
 
 
8.4. DINAMITZACIÓ CULTURAL. OCI   
 
Des de l’Àrea de Joventut es desenvolupen polítiques integrals de joventut que, 
considerant als joves com a col·lectiu part d’una societat amb drets i deures de 
ciutadà, tenen en compte els nous usos del temps, sobretot pel que fa a l’oci i 
l’oci nocturn.  
 
La situació de crisi econòmica fa replantejar la Cultura i el Oci juvenil. És 
evident que les limitacions econòmiques i la disminució dels recursos de les 
administracions públiques dificulta als ajuntaments la creació d’ofertes d’oci 
cultural. La nova situació econòmica obliga a replantejar les polítiques culturals 
i d’oci, no ja des del punt de vista de l’oferta cultural o de la participació de les 
entitats en la generació d’oci, sinó en fer de la cultura i de l’oci un espai que 
afavoreix la formació de joves i un espai de doni altres oportunitats als joves en 
temes relacionats en la creació d’ocupació. 
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L’oci és un dels eixos centrals de la participació juvenil, doncs sovint és el 
centre motivador de la creació d’entitats juvenils o un dels temes que són més 
susceptibles de generar la participació dels joves, ja sigui de forma directa o 
indirecta, encara que no l’únic.  
 
Com apuntàvem abans, la nova situació econòmica ha de fer que l’oci i la 
cultura hagin d’esdevenir elements capaços de generar noves oportunitats tant 
en la formació dels joves, en l’ocupació i en la creació d’espais que 
proporcionin als joves possibilitats de tirar endavant els seus projectes artístics i 
quan ens referim a projectes artístics estem parlant de creació d’ocupació, 
d’autoocupació i de formació. El “Mercat de la Cultura” que tindrà la seva 
primera edició a finals de setembre de 2012 és un projecte que s’emmarca en 
aquesta nova funció que des de l’Ajuntament de la Garriga pensem que han de 
tenir també les polítiques culturals i d’oci que es fan des de l’Àrea de Joventut. 
 
L’oci és un àmbit transversal i ara més transversal que mai, que es treballa des 
de la participació i des de l’emancipació. Permet acostar-se als joves per tal 
que aquests participin de la política juvenil, en la presa de decisions referents a 
la seva pròpia vida o en dinàmiques socials i cíviques. També dóna eines als 
joves per ampliar els seus coneixements (en educació no reglada), o per 
participar en activitats per benefici propi. Tots aquests aspectes ajuden en el 
creixement personal, i per tant facilita el procés d’emancipació. Així, des de 
l’Àrea de Joventut ens cal tenir en compte aquests aspectes i treballar-los, per 
tal que l’oci no sigui incompatible amb la vida laboral o formativa (escolar), amb 
la vida familiar, o amb el creixement personal en general. 
 
Des de l’Àrea de Joventut hi ha una oferta d’oci que, tot i no poder suplir l’oferta 
privada, permet als joves tenir alternatives per ocupar el seu temps lliure de 
formes diferents al que s’ofereix des de l’oferta privada. La intenció és que els 
joves participin de la gestió i la posada en pràctica d’aquestes activitats i 
projectes. Aquesta és una manera d’implicar a la joventut, per tal que siguin ells 
els que opinin, proposin, i organitzin, i així garantir que l’oferta pública sigui més 
interessant per a la població, fent que els joves siguin els protagonistes de la 
programació. Naturalment, tenint en compte que el mateix Ajuntament, ja des 
de l’Àrea de Joventut o l’Àrea de Cultura també genera una programació 
cultural. 
 
L’Ajuntament dissenya la programació d’oci tenint en compte quines són les 
característiques dels joves del municipi i quines són les necessitats que 
s’observen. D’aquesta manera es donen noves utilitats al temps lliure dels 
joves. També, òbviament, s’ha de tenir els recursos de que disposa 
l’Ajuntament i l’Àrea de Joventut en particular, tant pel que fa referència a 
recursos econòmics,  equipaments juvenils i equipaments municipals. 
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Actualment el que realitza l’Àrea de Joventut es centra en els següents punts: 
 
• Oci formatiu. Tallers i cursos, xerrades, debats, conferències, fòrums, etc. 
• Oci cultural. Exposicions, recitals literaris, etc. 
• Oci nocturn. Concerts de petit i gran format, activitats als equipaments. 
• Suport a joves creadors. 
• Oci ocupacional. Mercat de la Cultura. 

 
El Casal de Joves i el Punt d’Informació Juvenil de l’Ajuntament de la Garriga 
ofereixen els seus espais com a punt de trobada. Això facilita la generació de 
noves propostes dels joves, associats i no associats, per a una programació 
d’oci més diversa i plural. El treball amb les entitats juvenils, la Festa Major 
(l’oferta de la mateixa Festa Major, però sobretot el procés de preparació de la 
Festa Major que dura mesos) i la Cultura i l’Oci com a espais per a la formació i 
l’ocupació (Mercat de la Cultura), són els punts claus del treball amb la cultura i 
l’oci que es desenvolupa des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la 
Garriga. 
 
Anàlisi de la realitat  

 
• Oferta privada d’oci local escassa. 
• Dificultats de mobilitat per accedir a alternatives d’oci fora del municipi. 
• És important aprofitar més els altres equipaments municipals (de Cultura, 

Ensenyament i d’Esports) i amb més diversitat d’oferta. 
• Diversitat i periodicitat en l’oferta musical de gran format. 
• Interès dels joves de potenciar i millorar l’oferta d’oci, públic i privat, del 

municipi. 
• Preocupació dels pares per la manca d’oferta d’oci privat al municipi. 
• Programació duta a terme amb els joves. 

 
Opinió i percepció dels joves  

 
• Manca d’oferta per a menors de 18 anys (de 14 a 18). 
• Transport municipal escàs i complicat per a adolescents. 
• Equipaments insuficients per a la realització d’activitats s’hi volen fer. 
• Millorar l’oferta d’oci nocturn, fent-la més variada, per tal que no sigui 

necessari buscar alternatives fora del municipi. 
 
Visualització. Existència de programes i projectes orientats als joves  

 
• Programació estable d’oci als equipaments juvenils. 
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• Tallers i cursos trimestrals, per a joves de 14 a 30 anys. 
• Oferta d’oci nocturn: concerts de gran format.  
• Programació d’activitats i concerts per la Festa Major.  
• Oferta d’oci cultural estable, en literatura i arts plàstiques (exposicions i 

recitals). 
• Gestió i programació amb entitats i grups no formals del municipi. 
• Campanya d’estiu. 
• Suport a joves creadors. 
• Mercat de la Cultura. 
 
Diagnòstic. El que es fa i el que s’hauria de fer  
 
Els joves participen activament en la gestió i programació de les activitats d’oci, 
en la priorització de les accions, mitjançant assemblees i altres vies més 
directes de comunicació amb l’Àrea de Joventut. El foment de 
l’associacionisme i la consolidació de diverses entitats juvenils també ha tingut 
importància en aquest procés, doncs ha augmentat el nombre d’activitats 
organitzades per les associacions o bé realitzades conjuntament amb l’Àrea de 
Joventut. Val a dir que s’ha instaurat gairebé com a norma l’establiment de 
convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats joves del poble per a 
la realització d’activitats conjuntes. Actualment l’oferta d’oci i oci nocturn 
destinada a joves que hi ha al municipi està programada gairebé en la seva 
totalitat per les entitats i grups juvenils de la Garriga i per l’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament. Es dóna suport als joves amb iniciatives pròpies, i es fomenta la 
participació en la programació d’oci de petit i gran format (i també en altres 
àmbits). Aquest és el cas d’altres programacions culturals alienes a la música.  
 
Per donar les mateixes oportunitats a tothom, ja siguin entitats, grups no 
formals o joves no associats, de participar activament en la programació d’oci, 
existeixen les assemblees on els joves opinen i debaten quina és la millor 
oferta possible. D’aquesta manera es va adaptant la programació a les 
necessitats i demandes dels joves. A través d’aquests òrgans de decisió es 
programa l’oferta d’oci que l’Àrea de Joventut realitza en els equipaments i la 
Festa Major. 
 
Malgrat tot, encara queda molt per fer. Hi ha un alt percentatge de joves que no 
està associat a cap entitat i són pocs els que participen activament a nivell 
individual en la gestió de l’oferta d’oci. Cal, doncs que l’Àrea de Joventut obri 
encara més les portes a la població juvenil que no està vinculada a aquesta 
xarxa participativa. 
 
Assemblees i altres vies de comunicació. Els joves coneixen poc aquest recurs, 
cal fer més difusió, per fomentar-ne la participació. Per això és necessari que 
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les propostes i opinions siguin escoltades per l’Ajuntament i també pels altres 
joves, ja que sinó això pot provocar desconfiança i decepció entre els joves. 
Programació i gestió conjunta. Actualment hi ha moltes entitats que participen 
activament de la programació i la gestió d’activitats. Cal, però fomentar la 
participació fent que la programació sigui diversa i adaptada a qualsevol 
col·lectiu o tendència estilística. 
 
Objectius  

 
Objectiu general  

 
• Millorar, augmentar i fer més participativa l’oferta d’oci juvenil a la Garriga 

per tal que els joves del municipi tinguin una oferta d’oci més diversificada i 
adequada a les seves necessitats reals. 

 
Objectius específics  

 
• Que l’Àrea de Joventut sigui un referent en l’oferta d’oci cultural per joves.  
• Consolidar una oferta estable d’oci des de l’Àrea de Joventut. 
• Fomentar la cogestió  amb grups no formals i entitats del poble. 
• Garantir una oferta adequada a totes les franges d’edat juvenil. 
• Millorar els processos participatius, millorant així l’oferta d’oci. 
• Facilitar l’accés dels joves del municipi al consum cultural que es fa a la 

Garriga. 
• Afavorir la conciliació dels nous usos dels temps. 
• Donar suport als joves creadors del municipi perquè puguin desenvolupar la 

seva creativitat artística. 
• Fomentar la formació, l’autoocupació i l’ocupació des la cultura. 
 
Programes  

 
• Programacions culturals. 
• Nous usos del temps. 
• Suport joves creadors. 
• Mercat de la Cultura. 
 
Programes d’altres Àrees  
 
• Àrea de Cultura. Programacions Teatre de la Garriga. El Patronat. 
• Àrea de Cultura. Programa Imprescindible. Descomptes per a la 

programació del Teatre per a joves d’entre 14 i 26 anys. 
• Àrea de Cultura. Programació en el Teatre d’espectacles adreçats a joves. 
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• Àrea de Cultura. Biblioteca Núria Albó. 
• Àrea de Cultura. Programacions culturals Biblioteca Núria Albó. 
• Àrea d’Ensenyament. Oferta de tallers i cursos de l’Àrea d’Ensenyament. 
• Àrea d’Esports. Jocs Escolars. 
• Àrea d’Esports. Karate. 
• Àrea d’Esports. Quercus. 
• Àrea d’Esports. Piscina Municipal. 
• Àrea d’Esports. Pavellons i Pista d’esports municipals. 
• Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació. Ràdio Silenci (Emissora 

municipal). Col·laboració de joves i entitats juvenils en la programació de 
Ràdio Silenci. 
 

 
8.2. PARTICIPACIÓ /COHESIÓ SOCIAL   
 
Aquest eix de treball afecta a la resta d’eixos que conformen aquest Pla Local. 
Es pot afirmar que l’essència i la filosofia del Pla giren al voltant del Fet 
Participatiu, el seu èxit o la seva major o menor implementació tenen molt a 
veure amb la igualtat d’oportunitats. La Participació té dos elements clau, dues 
preguntes clau i diverses formes de respondre: ¿Fins on es pot participar? i 
¿Qui participa? 

 
Fins i tot en un marc teòric les respostes no són clares, ni són sempre les 
mateixes; i en un marc pràctic, d’implementació, tampoc hi ha ni respostes ni 
fets definitius. Si entenem el Pla com un element viu i modificable, la 
Participació Ciutadana és allò que fa que aquest Pla ho sigui. 
 
 
8.2.1. FOMENT DEL FET PARTICIPATIU   

 
Des de fa temps que des de l’Àrea de Joventut s’està treballant la Participació 
Ciutadana, o si és vol dir d’una altra manera: el Foment del fet Participatiu. 
Com tots els processos socials i de canvi –no només estructurals- aquest és un 
procés molt lent, amb passes endavant i amb passes enrere. Ens hem quedat 
sempre amb el treball amb les entitats i sobretot amb tot el que té a veure amb 
l’oci i cal avançar. 

 
Tenint en compte que participar és decidir, l’Àrea de Joventut ha d’afavorir 
processos per a que els joves puguin decidir sobre els temes que els afecten i 
els interessen. Un procés de participació ciutadana ha de comptar amb 
elements diversos, per tant se’ls ha d’oferir als joves la possibilitat –com a 
ciutadans de ple dret- de participar de manera que la seva no participació no es 
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vegi restringida per la seva condició social, edat o pel fet de formar part o no 
d’alguna associació o col·lectiu.  

 
Un procés participatiu ha de tenir unes regles del joc clares. Un procés 
participatiu no és ni un sac de demandes per part dels joves, ni un calaix de 
sastre en el que l’Ajuntament va arxivant totes les propostes. Igual que el Pla, 
el procés participatiu ha de ser realista, conseqüent i democràtic. Les regles del 
joc passen per saber fins on els joves poden participar, per saber els recursos 
amb que es compten (humans, econòmics, infraestructurals), les competències 
municipals..., però el jove també ha de saber que participar i decidir també 
inclou implicació i treball. No es poden crear falses expectatives. 

 
Un procés participatiu no pot ser excloent, ha de ser integrador. Tothom té dret 
a participar i tothom qui participa ho ha de poder fer en les mateixes 
oportunitats i condicions. És tasca de l’Ajuntament garantir aquest fet integrador 
i d’igualtat. 

 
Des de finals de l’any 2003 i sobretot a partir de l’any 2004, l’Àrea de Joventut 
ha anat desenvolupant diferents processos participatius. S’han volgut evitar –i 
no sempre s’ha aconseguit- processos participatius on només hi fossin els de 
sempre i on el món associatiu no hi tingués un excessiu pes. No per no afavorir 
la participació de les entitats, però sí per afavorir la participació de ciutadans 
que no per força hagin de formar part del teixit associatiu. 

 
Partint d’aquestes consideracions s’ha treballat en aquestes línies: 

 
a) Associacions juvenils.  El teixit associatiu juvenil està consolidat i ens 

anem movent entre 5 ó 6 entitats juvenils fixes. S’ha defugit sempre de la 
creació d’una taula d’entitats valorant que seria una taula més excloent que 
integradora i que restringiria la participació d’altres grups i altres individus, 
afavorint la poca democratització del procés participatiu. Tot i així, veient 
que el teixit associatiu juvenil està consolidat i que això no té perquè 
excloure altres formes de participació, ja fa uns tres anys que hi ha –de 
manera informal- una taula d’entitats joves. A partir de 2012 i per treballar ja 
al 2013, s’intentarà que aquesta taula d’entitats tingui caràcter formal. 

 
S’ha treballat la participació a partir de l’organització d’activitats conjuntes 
amb les entitats, i dotant-les d’eines que afavorissin la seva autonomia. 
Com abans s’ha apuntat, aquest procés ha estat dotat d’elements de 
formació (en la participació) i en aquest sentit la preparació d’activitats de 
manera conjunta entre l’Àrea de Joventut i les entitats juvenils ha estat  
l’espai idoni per a acomplir aquesta fase formativa o educativa.  
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b) Grups no formals.  En la mateixa línia que amb les associacions –per 
nosaltres tenen el mateix tractament- s’ha treballat el procés participatiu a 
partir de l’organització conjunta d’activitats i dotant als grups d’eines que 
consolidessin la seva autonomia. Val a dir que alguns d’aquests grups s’han 
convertit en entitat. 

 
c) Instituts de Secundària.  En tot el procés, el treball amb els Instituts de 

secundaria l’hem considerat fonamental, de bon principi hem considerat als 
alumnes dels Instituts en tant que joves del municipi i no només com a 
alumnes. Hem donat molta importància –com en totes les línies treballades- 
al fet democràtic del procés, per això hem tingut molta cura en no treballar 
només amb els de sempre dels Instituts i poder oferir al màxim de joves 
estudiants la possibilitat de poder prendre part en aquest procés. Una gran 
part dels recursos tècnics de l’Àrea de Joventut s’ha dedicat quasi 
exclusivament als Instituts, la qual cosa ha permès dotar d’eines de 
participació a un elevat nombre de joves. El fet de poder dinamitzar 
directament els Instituts ha estat una eina fonamental per a poder arribar a 
molts grups no formals i a joves individuals aliens als sistemes típics de 
representació dels Instituts i allunyats del teixit associatiu. El treball amb els 
diferents grups, el seguiment que s’ha fet d’ells, i el suport a les diferents 
propostes dels joves ens ha permès –igual que amb els grups no formals- 
crear primer i consolidar després grups amb autonomia pròpia. Per les 
característiques específiques del nostre treball amb els Instituts, i per la 
importància que li donem a aquest col·lectiu, hem cregut convenient que 
aquestes condicions particulars tinguin una adequada resposta, per aquest 
motiu hi ha un eix de treball només dedicat a la nostra relació amb els IES. 

 
d) Equipaments juvenils.  Aquesta línia es podria enquadrar perfectament 

amb el treball amb associacions o principalment amb el treball amb els 
grups no formals, però des dels equipaments també es treballen altres línies 
no enquadrades en aquests dos grups, tot i que sovint hi conflueixin. El 
Casal de Joves i el Punt d’Informació com a elements dinamitzadors ja 
haurien de ser per dinàmica els espais físics embrions del fet participatiu. El 
suport a la participació i fonamentalment el fet pedagògic dels propis espais,  
fan que siguin un element clau en tots aquests processos, de fet són  una 
de les eines claus per arribar als col·lectius i persones que no formen part 
dels grups anteriors. El Casal a partir de tot el que es genera des de les 
demandes i propostes dels joves; i també, a partir de tot el que es programa 
des de l’equip tècnic per arribar al jove aliè a tots els camps abans 
mencionats, és un microcosmos integrador i generador de dinàmiques 
participatives. 
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e) Joves no associats majors de 18 anys.  Ha estat el punt feble de tot el 
procés participatiu és per aquest motiu que sempre s’ha volgut prioritzar el 
treball amb aquest segment de la població juvenil. Durant els darrers anys, 
s’ha anat treballant a partir de les activitats dels equipaments i a partir 
d’alguna altra proposta, però som conscients que el procés ha quedat coix. 
El treball amb aquests joves no només és important, sinó que pensem que 
ha de ser l’element que ens marcarà si el procés és democràtic o no, doncs 
el major nombre de joves està inclòs aquí. La franja d’edat la marquem 
entre els 17 i 18 anys, ja que fins a aquesta edat els joves estan localitzats 
als Instituts. Els joves que formen part de les dinàmiques dels equipaments 
o que participen d’activitats de l’Àrea de Joventut (sense comptar aquells 
que participen com a espectadors en el que és l’Oci) no acostumen a 
superar els 23 ó 24 anys. Un dels objectius d’aquest eix serà cobrir el dèficit 
participatiu d’aquest important segment de la població juvenil de la Garriga. 

 
f) El treball amb els grups assenyalats, ha tingut diferents velocitats però les 

mateixes pautes. El procés ha estat dividit en diferents fases: Coneixement 
de l’Àrea de Joventut. Realització d’activitats conjuntament amb l’Àrea de 
Joventut. Dotar d’eines als grups per afavorir la seva autonomia i augmentar 
la seva capacitat de participació. Implementació del Fet Participatiu més 
enllà de l’activisme. Creació d’espais participatius conjunts. La Participació 
com un fet. Sense deixar de treballar en els diferents punts, hem de ser 
capaços que el Fet Participatiu sigui un eix fonamental en les polítiques de 
joventut de l’Ajuntament, per això, hem de desenvolupar en els propers 
anys: la consolidació dels Espais participatius conjunts i la Creació i 
consolidació de taules sectorials participatives, encara que sigui en alguns 
àmbits concrets. 

 
g) Per tots els punts anteriors hem de treballar conjuntament amb l’Àrea de 

Participació de l’Ajuntament. El fet que ara formi part de la mateixa 
Regidoria: Dinamització Cultural, Joventut, Lleure i Participació Ciutadana 
ha d’afavorir aquest fet. No només fent un treball transversal en temes de 
joventut, també fent que els joves s’impliquin en altres espais participatius i, 
aprofitant un dels projectes claus de l’Àrea de Participació: el Consell 
d’Infants. Una escola de participació i un element clau en les polítiques 
participatives de l’Ajuntament i de l’Àrea de Joventut en particular, doncs els 
membres del Consell d’Infants són els joves de demà mateix. Des de 
Joventut hem d’afavorir la continuïtat dels membres del Consell d’Infants en 
espais participatius de Joventut, ja sigui a través de la nostra tasca als 
Instituts de secundària com a partir dels nostres projectes del Casal de 
Joves. 

 
 



 
 

 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT LA GARRIGA 
2012 – 2016 

 
 

42 / 92 
 

Coneixement de l’Àrea de Joventut. Primer de tot, l’Àrea de Joventut s’ha de 
donar a conèixer més: què fa, quines possibilitats tenen els joves, l’Àrea de 
Joventut no només com a organitzadora d’activitats, l’Àrea de Joventut com a 
espai on fer propostes, demandes, l’Àrea de Joventut com a espai 
d’interlocució i de participació. 

 
Realització d’activitats conjuntes amb l’Àrea de Jo ventut. La realització 
d’activitats conjuntes amb els joves era –i és- l’espai natural en què els joves 
podien arribar a conèixer les possibilitats que els oferia l’Àrea de Joventut, però 
sobretot és l’espai natural on els joves desenvolupen la seva capacitat 
d’autoorganització. 
 

 
Dotar d’eines als grups per afavorir la seva autono mia i augmentar la seva 
capacitat de participació. Dotar de contingut l’autonomia dels diferents grups i 
col·lectius era donar-los drets, però també responsabilitats i obligacions, era 
consolidar el seu espai propi com a joves o com a grups. Quan més 
estructurats, més possibilitats de prendre part en un procés participatiu 
estructurat. La relació amb l’Àrea de Joventut ja no és tan activista, passa a ser 
de diàleg, de propostes, es comencen a tocar punts clau que afecten a la vida 
del jove, a la seva emancipació . Més enllà de la preparació de certes 
activitats, es comencen a plantejar temes com l’Habitatge, l’Oci nocturn o la 
Salut. 

 
Creació d’espais participatius conjunts. Ja no importa només el grup o la 
persona com a tal o la seva relació amb l’Ajuntament, cal determinar espais de 
comunicació entre grups i persones que hagin d’esdevenir espais de 
participació conjunts. Ja no val  que un grup organitzés algunes activitats de la 
Festa Major o algunes activitats del Casal de Joves. Fa tres anys que hi ha una 
Comissió de Festa Major i els joves i les entitats joves en formen part. 
Naturalment tot des del punt de vista de la participació: participar és decidir. 
Sempre amb preparació prèvia, sempre sense oblidar l’esperit pedagògic, s’han 
de mantenir les reunions entre grups d’iguals –entitats, joves dels Instituts, 
usuaris del Casal. 
 

 
La participació com un fet. S ’ha anat explicant molt el que és la Participació 
Ciutadana, però, bàsicament, l’aprenentatge és la pràctica. Sense voler caure 
en paraules majors, sempre hem estat molt prudents a l’hora de parlar del Pla 
Local, no tant per no crear falses expectatives, més per no provocar vertigen i 
per obviar termes abstractes. Molts dels elements clau d’aquest Pla Local 
participatiu s’han anat treballant en tot aquest procés, possiblement els joves 
no sabien ben bé que parlàvem d’un Pla, però sí que sabien que estaven 
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començant a decidir, a pactar –no només amb nosaltres, entre ells- a tenir 
obligacions, en definitiva: a participar. 

 
Anàlisi de la realitat  

 
• Encara costa molt d’arribar als joves majors de 18 anys que no estan 

associats o que no tenen contacte amb l’Àrea de Joventut. 
• S’ha de treballar més amb els joves d’entitats que no són pròpiament joves, 

les Culturals però fonamentalment les esportives. 
• Hi ha més d’un procés participatiu engegat des de l’Ajuntament. La 

coordinació entre les Àrees involucrades tot i no ser perfecte s’està duent a 
terme. Cal vigilar que en aquests processos inicials els ciutadans no es 
facin un embolic o s’acabin cremant. 

• Els joves encara no tenen clares del tot les regles del joc i hi ha certa 
desconfiança en quant l’adquisició de compromisos per part de 
l’Ajuntament. 

• En general, les entitats, grups no formals tenen molt clar el que és el procés 
participatiu i quin és el seu paper, tot i així encara els pesa massa la idea de 
que només poden participar en allò que els afecta com a entitat i grup (oci, 
concerts, locals d’assaig) i no pas en allò que els afecta com a ciutadans 
(habitatge, ocupació, salut). 

• Els joves dels Instituts tenen una mica difusa la idea del que és la 
participació ciutadana, però en canvi, al no tenir un interès comú com a 
grup, tenen molt clar que és tot allò que els afecta com a persones. 

• La situació de crisi pot generar més demandes per part dels joves. 
• L’Àrea de Participació com a element clau de qualsevol procés de 

participació amb joves. 
 
Opinió i percepció dels joves  
 
• Hi ha certa confusió en alguns joves sobre els diferents processos 

participatius engegats per l’Ajuntament. 
• Alguns joves desconfien obertament dels processos de participació. 
• Els joves associats mantenen bones relacions amb l’Àrea de Joventut. 
• Alguns joves no tenen clar que la seva participació pugui anar més enllà del 

fet activista –alguns es donen per satisfets-, o d’allò que afecta als seus 
interessos més immediats (locals d’assaig i per fer concerts els grups de 
música, festes les entitats juvenils...). 

• Hi ha una bona base per poder treballar sectorialment i per la creació 
d’altres espais participatius en alguns temes. 

• Als joves els costa veure que participar també és involucrar-se i agafar 
compromisos.  



 
 

 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT LA GARRIGA 
2012 – 2016 

 
 

44 / 92 
 

 
 
Visualització. Existència de programes adreçats als  joves  

 
• Grups del Casal de Joves. 
� Participació i cogestió dels grups i entitats en diferents projectes de l’Àrea 

de Joventut. 
� Delegats Instituts de Secundària. 
� Dinamització equipaments. 
� Programa d’activitats de dinamització de l’Àrea de Joventut. (Col·laboradors 

Parc de Nadal, Castanyada, Sant Joan). 
� Dinamització Instituts de Secundària. 
• Comissió de Festa Major. 
• Divendres a la fresca. 
 
Diagnòstic. El que es fa i el que s’hauria de fer  

 
Tal i com s’ha explicat abans, s’està treballant en diferents línies. Per fer-ho 
més esquemàtic, a l’hora d’exemplificar el que fem i el que hauríem de fer, 
seguirem tenint en compte la divisió feta amb anterioritat, això ens permetrà de 
veure en quin moment estem en cada un dels processos  i ens permetrà de 
veure també en quin moment concret estem del procés global.  

 
S’està donant un suport clar a les entitats i grups, s’estan duent a terme 
programes on el fet participatiu està molt elaborat i molt clar. En els Instituts 
s’estan creant taules de delegats i la dinamització dels Instituts ens permet 
arribar a aquella població que no està associada ni vinculada a l’Àrea de 
Joventut. La dinamització dels equipaments juvenils també ens està permetent 
d’arribar a joves no vinculats a l’Àrea de Joventut, i es programen activitats per 
incidir en aquest apartat específic. Tot i així, l’impacte d’aquestes accions sobre 
els joves no associats i no vinculats a Joventut no és tant important com seria 
desitjable i, òbviament, s’han de buscar altres estratègies per arribar a aquests 
joves que, recordem-ho, són el gruix de la població. Estem elaborant les 
programacions juvenils a partir de la participació dels joves en assemblees que 
es fan al Casal.  

 
A més de seguir treballant en el que estem fent ara, s’hauria de posar més 
èmfasi en el treball amb les entitats i grups per tal que es puguin involucrar tant 
en espais de participació comuns, com en algunes taules sectorials. En els 
Instituts s’ha de construir una estructura més sòlida que permeti als joves 
estudiants poder prendre part tant en els processos que es generin a partir dels 
mateixos Instituts, com en les futures taules sectorials. Seguirem realitzant 
activitats de dinamització des de l’Àrea de Joventut per tal d’arribar a aquells 
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sectors de la població als que no arribem, però estar clar que hem de canviar 
l’estratègia i anar directament a tocar aquesta població.  

 
Objectius  

 
Objectiu general  

 
• Crear, estructurar i consolidar espais de participació democràtica per a 

joves seguint els principis de la igualtat d’oportunitats. 
 
Objectius específics  

 
• Afavorir que els joves no associats puguin participar del procés participatiu. 
• Consolidar estructures de participació a partir  d’interessos comuns de 

diferents grups. (Instituts, Joves associats i grups no formals, Equipaments). 
• Crear estructures de participació que responguin a allò que afecta i 

interessa als joves de la Garriga (per Eixos). (Taules sectorials..., que no 
han de ser necessàriament formades només per jove. 

• Afavorir que els joves puguin formar part de processos participatius d’àmbit 
municipal no exclusius dels joves. 

• Consolidar el treball transversal amb l’Àrea de Participació. 
 
Programes  

 
• Espais participatius. 
• Suport entitats. 
• Instituts. 
• Dinamització campanyes. 
• Comissió Festa Major. 
• Divendres a la fresca. 
• Dia Internacional contra la Violència de gènere. 
 
Programes d’altres Àrees  
 
• Àrea de Participació: Consell d’Infants. 
• Àrea de Participació: Reglament de Participació. 
• Àrea de Polítiques d’Igualtat: Programa d’Igualtat Dona – Home. 
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8.2.2. SUPORT A L’ASSOCIACIONISME  
 

Considerem l’associacionisme com una peça clau de les polítiques de joventut, 
tot i que no creiem que les associacions hagin de monopolitzar el fet 
participatiu. En el marc de les polítiques afirmatives de joventut, el foment de 
l’associacionisme (creació de noves entitats), el suport a les entitats (dotar-les 
d’autonomia), es treballa pensant en què l’associacionisme, tant des de la 
perspectiva de la participació com des de l’emancipació: (un jove associat té 
més possibilitats de participar en els afers públics, una entitat ben estructurada 
tindrà més capacitat d’intervenció en el fet públic, una bona xarxa associativa 
pot, inicialment, ser un dels motors  –ni el principal ni l’únic-  del fet 
participatiu ); (si un jove associat té més possibilitats d’intervenir en allò que és 
públic, també tindrà més possibilitats d’incidir en allò que és públic i que 
afecta a la seva emancipació , així mateix, el desenvolupament personal i el 
context, també dotaran al jove associat de més eines per a la seva 
emancipació. 

 
Aquestes premisses –discutibles- ens porten a una contradicció: 
l’associacionisme pot ser un dels motors del fet participatiu, no l’únic però el 
pes excessiu de les entitats en un procés participatiu pot restringir la 
participació de les persones no associades, que són la majoria. Si diem que un 
jove associat té més possibilitats de participar en la vida pública, també estem 
dient que els joves no associats tenen menys possibilitats. 

 
Sí que hem establert que el suport a les entitats és una prioritat, però tenint 
molt clar que aquest suport és en paral·lel al fet participatiu.  

 
Clarifiquem, que quan ens referim al món associatiu ens estem referint a 
qualsevol forma de grup, formal o no formal. 

 
Anàlisi de la realitat  

 
• Consolidació i estabilitat del teixit associatiu juvenil. La majoria de les 

entitats ja porten un mínim de quatre anys funcionant. 
• Tret de fets puntuals les entitats no tenen relació entre elles. 
• No existeix un espai físic que afavoreixi la relació entre entitats. Aquesta 

manca d’espai físic també afecta a la creació de nous grups o entitats i al 
seu desenvolupament. 

• Bona relació amb l’Àrea de Joventut. 
• Les entitats fonamenten el seu funcionament en un estructura organitzativa 

sòlida. 
• L’objectiu comú de la majoria d’entitats té com a fonament el 

desenvolupament d’espais d’oci. Com a dada molt positiva s’ha de valorar 
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que sempre associen aquests espais d’oci com un “bé” que es dirigit a la 
resta de la població juvenil del municipi, no pas com un “bé” d’autoconsum o 
restringit només a la pròpia entitat. 

• En alguns aspectes de la vida pública tenen un elevat poder decisiu. En 
altres aspectes (en aquells que afecten a la seva emancipació), el seu 
poder de decisió és pràcticament nul. Aquest punt s’està treballant des el 
Foment del fet participatiu, però és una dada que aquí també s’ha de tenir 
en compte. 

 
Opinió i percepció dels joves  

 
• Hi ha voluntat de tenir més relacions amb les altres entitats. 
• Valoren la relació amb l’Àrea de Joventut com una bona oportunitat. 
• Cal un espai físic de relació entre les diferents entitats. Un altre tipus de 

Casal de Joves o bé un nou Centre Cívic són necessaris. 
• Necessitat d’un espai de participació permanent, tipus Consell juvenil. 
• Hi ha entitats molt conegudes, però en general la resta de la població 

desconeix el que fan les entitats juvenils. 
 
Visualització. Existència de programes i projectes orientats als joves  

 
• Programa de cessió d’espais a grups i entitats. 
• Suport a les activitats organitzades pels grups i les entitats. 
• Participació dels grups i entitats en les assemblees de joves que es fan al 

Casal. 
• Foment de l’associacionisme entre els joves del municipi. 
• Programa suport a entitats i grups. 
• Participació i cogestió  dels grups i entitats en diferents projectes de l’Àrea 

de Joventut. (Divendres a la fresca i Comissió de Festa Major). 
 
Diagnòstic. El que es fa i el que s’hauria de fer  
 
En aquests darrers anys hem vist com el nombre d’entitats juvenils ha tingut un 
augment significatiu, fins al punt de consolidar-se. El suport a les entitats i la 
participació d’aquestes en diferents programes de l’Àrea de Joventut, així com 
la seva autonomia a l’hora de realitzar les seves activitats, són aspectes 
plenament consolidats. En un principi l’actuació de les entitats en la 
programació del Casal de Joves, els actes de Festa Major o el calendari festiu 
anual consistia bàsicament en la demanda “de”, després van passar a 
col·laborar “a” i en aquests moments tenen un absolut poder decisori. S’ha 
passat de consultar als grups i entitats sobre la Festa Major, a que preparin i 
organitzin les seves activitats i a que formin part de la Comissió de Festa Major. 
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Han passat de ser mers assistents a les activitats del Casal a, no només 
organitzar les seves pròpies activitats sinó a pràcticament decidir sobre 
programacions trimestrals senceres. Abans participaven i opinaven sobre 
algunes activitats d’oci de l’Àrea de Joventut, en aquests moments 
pràcticament totes les grans activitats d’oci de l’Àrea de Joventut s’organitzen 
mitjançant “conveni de col·laboració” amb les entitats juvenils.  

 
A l’hora, les entitats i grups existents han de formar part de les diferents taules 
sectorials que es formaran (conjuntament amb joves no associats) que a partir 
del procés participatiu que es generi a partir d’aquest Pla Local.  
 
Estem treballant diferents estratègies de participació que tenen a veure amb les 
TIC i les xarxes socials. De moment Facebook i Twitter són eines que utilitzem 
des de l’Àrea de Joventut però com a eines de difusió i de comunicació. 
 
Objectius  

 
Objectiu general  

 
• Crear espais on els joves es puguin desenvolupar com a persones i com a 

grups i dotar-los de les eines necessàries per a la conformació  d’un teixit 
associatiu fort que formi part del procés participatiu. 

 
Objectius específics  

 
• Proporcionar les eines necessàries per a dotar d’autonomia a les 

associacions i grups del municipi. 
• Afavorir la creació d’òrgans estables formats pels grups i entitats. 
• Fomentar l’associacionisme juvenil entre els joves de la Garriga. 
• Establir mecanismes que regulin i concretin la relació entre les entitats i 

l’Ajuntament. 
• Afavorir que els grups i entitats formin part de les taules sectorials que es 

puguin originar a partir del procés participatiu. 
 
Programes  

 
• Suport entitats. 
• Foment teixit associatiu juvenil. 
• Creació de taules sectorials en temes concrets. 
• Les TIC com a foment de la participació juvenil. 
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8.2.3. INSTITUTS DE SECUNDÀRIA  
 

Els Instituts de Secundària són una peça clau en política juvenil i ens permeten 
desenvolupar molts dels àmbits que es treballen des de l’Àrea de Joventut. Són 
per tant espais, que per les seves característiques (tenim concentrats i 
fàcilment assequibles a tots els joves compresos entre els 12 i 18-19 anys) fan 
més fàcil el desenvolupament dels diferents àmbits que es treballen en 
polítiques de joventut. 

 
Els Instituts igualment, són, per definició, els llocs d’accés directe als joves i per 
tant els llocs on trobem més joves junts. És per això que iniciar una estratègia 
estable de treball amb joves s’ha de considerar un programa prioritari en el Pla 
estratègic a seguir. 

 
Són espais fàcilment assequibles i que ens permeten un ventall d’actuació molt 
ampli. Degut a la constància que altres àrees ja fan una tasca important a 
aquest nivell l’Àrea de joventut tindrà la missió de coordinar aquestes accions i 
establir una línia de treball adequada a la població jove. 

 
Els Instituts de Secundària ens permeten: 

 
Establir un punt d’encontre entre els joves dels centres educatius per promoure 
línies d’actuació concretes, mantenir canals de comunicació joves- Ajuntament, 
coordinar i dinamitzar accions concretes amb grups de joves, detectar grups 
formals o informals, ... i molt més important: crear una via d’accés directe a la 
participació juvenil i un canal fluid de comunicació constant. Resulta doncs, 
inqüestionable la nostra presència en els centres educatius. 

 
A la Garriga, aquesta tasca es va iniciar al 2004, amb la presència d’un 
membre de l’equip de l’Àrea de Joventut cada setmana als centres educatius.  
Al curs 2011 – 2012 vam reorganitzar l’Àrea de Joventut i en lloc de tenir un sol 
referent als Instituts de Secundària, vam decidir tenir dues persones referents. 
Una tècnica desenvolupa la seva tasca a l’Institut de Secundària Vil·la Romana 
i l’altra tècnica a l’Institut de Secundària Manel Blancafort i a l’ESO de l’Escola 
Sant Lluís Gonzaga. En aquests darrers anys els projectes de l’Àrea de 
Joventut als Instituts ha anat creixent, fins al punt que una sola persona no 
podia assumir tots els projectes que es generaven als dos Instituts i a l’ESO de 
l’Escola Sant Lluís. La necessitat d’estar més hores al pati amb els alumnes, 
les reunions amb professors, tutors i equip directiu i la coordinació de les 
diferents activitats que l’Àrea desenvolupen en els Instituts aconsellaven 
canviar l’estratègia i l’organització de l’Àrea.  
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La relació de l’Àrea de Joventut amb els Instituts de Secundària es tradueix en 
el següents aspectes: 
 
Informació i assessorament.  Buscar un espai físic concret on es pugui ubicar 
un punt d’informació estable. Es va pensar que era una de les maneres més 
senzilles d’apropar-se i entrar als Instituts i per tant als joves. 

 
Dinamització juvenil.  En segon lloc es va plantejar la presència de l’Àrea de 
Joventut als Instituts com una eina valuosa de dinamització juvenil. El 
professional no es va ubicar en un lloc concret sinó que es va decidir que es 
mogués a l’hora d’esbarjo pels diferents punts de trobada dels grups de joves. 
Instaurant així una dinàmica de treball que va permetre la detecció de grups no 
formals, així com les necessitats i demandes de joves concrets. 
 
Promoció d’hàbits saludables. La majoria d’accions que tenen a veure amb 
el Pla C17 es desenvolupen en els Instituts de Secundària. 
 
Transició Escola  – Treball.  Es va plantejar la transició- escola treball en tres 
línies de treball diferents als IES: 
Adequar la informació sobre l’oferta formativa després de la ESO a les 
demandes de cada Institut, adaptant els recursos que des de l’Àrea de Joventut 
es donen, a la realitat de la demanda educativa. 
Oferir un espai d’assessorament i acompanyament als alumnes dels Instituts i 
una programació específica en la informació i assessorament sobre els 
diferents itineraris possibles segons els estadis formatius.  
I per últim, establir una coordinació dinàmica i una manera de treballar 
coordinada amb Promoció Econòmica que permeti la derivació de casos i el 
treball transversal. 

 
Coordinació Política Social i Ensenyament. Les coordinacions periòdiques 
amb l’Àrea d’Acció Social van permetre: 
D’una banda la creació d’una línia de comunicació estable Instituts- 
Ajuntament, que va permetre transmetre demandes i necessitats més enllà de 
la pròpia població juvenil, i d’altra banda la coordinació de projectes conjunts i 
una oferta preventiva social per als joves, consensuada. 
Igualment, es va establir una coordinació periòdica i estable amb l’educador 
social municipal, per tal de derivar casos concrets i coordinar possibles 
estratègies d’intervenció. 
Paral·lelament es van realitzant reunions periòdiques amb delegats i/ o joves 
interessats, espais que van afavorint la participació dels joves dels  Instituts en 
el projecte de Participació Juvenil de Municipi. 
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Com a tercer eix de treball, el professional tenia la missió d’instaurar 
coordinacions periòdiques amb els coordinadors pedagògics o els educadors 
que sovint serveixen de referent.  
Aquesta metodologia de treball permet treballar dins dels Instituts altres Àmbits 
de la Política Juvenil: la transició escola- treball, la mobilitat, l’oci nocturn, la 
salut.. .  
És doncs un eix fonamental en el nostre Pla de treball ja que l’entenem com a 
Àmbit i com a element clau estratègia en el treball transversal dins la mateixa 
Àrea de Joventut. 
Possiblement, els projectes que duem a terme als Instituts són els més 
consolidats de l’Àrea de Joventut. 
A partir del nostre treball als Instituts hem pogut avançar en altres Àmbits de 
Política Juvenil. El treball consensuat en temes de Salut; la portada a terme 
d’iniciatives estrictament juvenils i que sorgeixen dels propis joves; l’estímul de 
l’associacionisme i la creació de noves associacions; el foment de la 
participació: via formal (amb delegats) i joves no associats, i el que és també 
important, la coordinació entre Instituts i els canals de comunicació entre els 
diferents professionals de l’educació han estat èxits en altres Àmbits de la 
Política Juvenil. 

 
Anàlisi de la realitat  

 
• Existència de dos professionals que es dediquen a la dinamització dels 

Instituts. 
• Bona relació dels Centres Educatius amb l’Àrea de Joventut. 
• Existència d’uns canals de comunicació ja establerts i directes. 
• Existència d’una estructura i una manera de treballar dins dels Centres 

Educatius. 
• Infrautilització de les instal·lacions i infraestructures dels Centres Educatius. 
• Inexistència d’un treball transversal municipal concret en matèria de Centres 

Educatius. 
• Voluntat de consens i treball conjunt per part de les Àrees municipals 

implicades. 
• Atenció directa més eficient en casos individuals, per part de les Àrees de 

Joventut i Política Social. 
 
Opinió i percepció dels joves  

 
• Bona relació amb l’Àrea de Joventut. 
• Percepció que els escolten. 
• Les visites als Institut faciliten la comunicació. És més ràpida i més directa. 



 
 

 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT LA GARRIGA 
2012 – 2016 

 
 

52 / 92 
 

• Les tècniques de l’Àrea de Joventut són molt coneguts pels joves dels 
Instituts. 

• Valoren la relació amb l’Àrea de Joventut com una bona oportunitat. 
• Cal un espai físic de relació entre joves. Un altre tipus de Casal de Joves o 

bé un nou Centre Cívic són necessaris. 
• Multiplicació de propostes dels joves dels Instituts a l’Àrea de Joventut per a 

la realització d’activitats conjuntes. 
 
Visualització. Existència de programes i projectes orientats als joves  

 
• Dinamització d’estudiants sobre el  terreny. 
• Suport a les activitats organitzades pels grups d’estudiants 
• Espais de participació d’estudiants. 
• Espai de coordinació amb coordinadors pedagògics i/ o tutors. 
• Espai de coordinació amb AMPAS. 
• Noves possibilitats d’infraestructura. Equipaments. 
• Dinamització Instituts com estratègia per treballar altres àmbits: Programes 

referents al fet participatiu, Programes referents a la Salut Juvenil als, 
Programes referents a la informació i assessorament Juvenil, transició 
escola- treball,.. . 

 
Diagnòstic. El que es fa i el que s’hauria de fer  
 
Durant els últims anys el treball als Instituts ens ha permès treballar sobre dos 
enfocaments diferents: 
D’una banda, ha estat un eix en sí mateix que ha fomentat el treball directe 
amb joves i la dinamització directa i indirecta de les seves necessitats als 
Instituts. 
D’una altra, es va considerar com una estratègia que ens va permetre 
desenvolupar en l’espai i amb les persones, els diferents Àmbits de la Política 
Juvenil. 
Aquesta manera de treballar ha possibilitat una dinàmica concreta que ens 
obliga a considerar la dinamització als Institut com un eix d’actuació en sí 
mateix i que va més enllà de l’assessorament o el Punt d’Informació tradicional 
que es posa als Centres Educatius. 
No podem continuar aquesta tasca sense tenir en compte altres agents 
implicats en els Instituts. Estem parlant de les AMPAS. La seva visualització de 
la realitat ens aportarà molta més informació sobre les necessitats juvenils i la 
seva intervenció permetrà el sorgiment de noves dinàmiques d’intervenció. 
De la mateixa manera caldrà potenciar la tasca ja realitzada amb estudiants i 
amb coordinadors i fomentar la coordinació entre Instituts i les línies de treball 
consensuades. Cal tenir en compte que, tot i que els joves pertanyen a Instituts 
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diferents, tots són joves d’un mateix municipi i per tant hem de vetllar per seguir 
els principis de la igualtat d’oportunitats. 
Finalment posar l’accent en la coordinació interdepartamental per tal que les 
professionals que visiten els instituts siguin un clar referent municipal i 
assumeixin els fluxos de comunicació Ajuntament- Instiuts afavorint així la 
coordinació interdepartamental i el treball transversal per tal d’oferir el millor 
Servei Públic als Centres Educatius. 

 
Objectius  
 
Objectiu general  
• Cobrir les necessitats dels joves com a ciutadans del municipi i vetllar 

perquè exerceixin els seus drets mitjançant la dinamització als centres 
educatius. 

 
Objectius específics  

 
• Afavorir que els diferents grups de joves i joves dels Instituts generin 

dinàmiques en què puguin participar tots els joves de dins i fora del Centre 
Educatiu. 

• Promoure un procés participatiu als Instituts que impliqui als joves i als 
professionals. 

• Afavorir que els estudiants formin part de les taules sectorials que s’originin 
a partir del procés. 

• Facilitar la coordinació amb coordinadores pedagògiques i professionals 
concrets per detectar problemàtiques i/ o necessitats i oferir els serveis 
municipals adients. 

• Fomentar el treball transversal amb els professionals de les Àrees 
municipals implicades en processos concrets que afectin als joves 
escolaritzats. 

 
Programes  

 
• Dinamització Instituts. 
• Espais participació Instituts. 
• Informació i assessorament. 
• Òrgan tècnic Joventut – Polítiques Socials – Ensenyament. 
• Transició escola – treball. 
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Programes d’altres Àrees  
 
• Àrea d’Acció Social: Seguiments individuals i familiars. 
• Àrea de Medi Ambient. Programa d’Educació Ambiental dirigit a alumnes de 

secundària. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT LA GARRIGA 
2012 – 2016 

 
 

55 / 92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXOS 
 
Quadres resum 
 
Quadre resum. Eixos.  Objectius. Programes 
 
Quadre resum Programes. Projectes. Indicadors 
 
Pressupost desglossat Àrea de Joventut 2012 
 
Comentaris dades Consell Comarcal Vallès Oriental 
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QUADRES RESUM EIXOS. OBJECTIUS. PROGRAMES   
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HABITATGE  
 
OBJECTIU GENERAL . 
 
DESENVOLUPAR POLÍTIQUES QUE AFAVOREIXIN L’EMANCIPAC IÓ DELS 
JOVES I EL SEU ACCÉS A L’HABITATGE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS PROGRAMES / PROJECTES ÀREES O AGENTS EXTERNS 
IMPLICATS 

- Afavorir que els joves 
tinguin accés a un 
habitatge. 

- Fomentar el lloguer 
d’habitatges. 

- Dotar als joves d’eines que 
afavoreixin la seva 
emancipació. 

- Punt d’Informació Juvenil. 
Assessorament i 
informació en temes 
d’habitatge. 

- Punt d’Informació Juvenil. 
Accions per a la millora de 
les condicions d’accés dels 
joves a un habitatge. 

- Punt d’Informació Juvenil. 
Assessorament per 
desnonaments. 

 

- Àrea d’Habitatge. 
 
- Àrea de Polítiques Socials. 
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OCUPACIÓ / FORMACIÓ 

 
OBJECTIU GENERAL .  
 
AFAVORIR QUE ELS JOVES DE LA GARRIGA TINGUIN ACCÉS A LES 
POLÍTIQUES ACTIVES D’ACCÉS (I PERMANÈNCIA) AL MÓN L ABORAL.  
 
 
OBJECTIUS PROGRAMES / PROJECTES ÀREES O AGENTS EXTERNS 

IMPLICATS 
- Augmentar la coordinació i 

facilitar eines de treball 
conjuntes amb l’Àrea de 
Promoció Econòmica. 

- Facilitar als joves tota 
mena d’assessorament en 
matèria d’accés al món 
laboral. 

- Dotar d’eines als joves per 
facilitar l’accés al món 
laboral 

- Detectar situacions de risc 
social. 

- Facilitar ofertes formatives 
als joves. 

- Facilitar eines transició 
escola / treball. 

- Donar eines presa 
decisions itineraris 
formatius i professionals. 

- PIJ. Assessorament i 
orientació laboral. 

- PIJ. Accions formatives. 
- PIJ. Programes transició 

escola / treball. 
- Òrgan tècnic transversal 

Joventut / SLO / 
Ensenyament. 

- Coordinació OEJ Vallès 
Oriental. 

- Casal de Joves. Situacions 
d’exclusió social. 

- Tu Tries. 
- Pla Local d’Educació 

Permanent. 
 

- Àrea d’Ensenyament. 
- Àrea de Promoció 

Econòmica. 
- Instituts de Secundària. 
- Oficina Emancipació 

Juvenil Vallès Oriental. 
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SALUT 

 
OBJECTIU GENERAL .  
 
FOMENTAR LA SALUT EN TOTS ELS SEUS ÀMBITS, ENTRE EL S JOVES 
D’ACORD AMB LES DEMANDES I LES NECESSITATS QUE REQU EREIXEN. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS PROGRAMES / PROJECTES ÀREES O AGENTS EXTERNS 
IMPLICATS 

- Promoure la prevenció de 
la salut en els joves del 
municipi. 

- Fomentar els estils de vida 
saludables proporcionant 
les eines necessàries als 
joves de la Garriga. 

- Assessorar i informar dels 
riscos en temes de Salut 
Comunitària. 

- Estructurar i una xarxa de 
treball interdepartamental 
que agilitzi i millori el servei 
municipal en prevenció de 
la Salut Juvenil. 

 

- Pla Supramunicipal de 
Prevenció C 17. 

- Programa mesures 
alternatives. 

- Bus nocturn C17. 
 

- Àrea de Salut Pública. 
- Àrea de Polítiques Socials. 
- Àrea d’Ensenyament. 
- Policia Local. 
- Mossos d’Esquadra. 
- Instituts de Secundària. 
- CAP. 
- Ajuntaments de Figaró – 

Montmany, les Franqueses 
del Vallès, l’Ametlla del 
Vallès i Tagamanent. 
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DINAMITZACIÓ CULTURAL. OCI  

 
OBJECTIU GENERAL .  
 
MILLORAR, AUGMENTAR I FER MÉS PARTICIPATIVA L’OFERT A D’OCI JUVENIL 
A LA GARRIGA PER TAL QUE ELS JOVES DEL MUNICIPI TIN GUIN UNA OFERTA 
D’OCI MÉS DIVERSIFICADA I ADEQUADA A LES SEVES NECE SSITATS REALS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS PROGRAMES / PROJECTES ÀREES O AGENTS EXTERNS 
IMPLICATS 

- Oferir programacions d’oci 
cultural des de l’Àrea de 
Joventut. 

- Consolidar una oferta 
estable d’oci des de l’Àrea 
de Joventut. 

- Fomentar la cogestió per a 
la realització de projectes 
culturals amb grups no 
formals i entitats del poble. 

- Garantir una oferta d’oci 
adequada a totes les 
franges d’edat juvenils. 

- Millorar els processos 
participatius vinculats a 
l’oci. 

- Afavorir l’accés dels joves 
al consum cultural que es 
fa a la Garriga. 

- Afavorir la conciliació dels 
nous usos del temps. 

- Donar suport als joves 
creadors del municipi. 

- Fomentar la formació, 
l’autoocupació i l’ocupació 
des de la cultura. 

- Programacions culturals de 
l’Àrea de Joventut.  

- Nous usos del temps. 
- Suport joves creadors. 
- Mercat de la Cultura. 
- Programacions culturals 

Ajuntament de la Garriga. 

- Àrea de Cultura. 
- Àrea d’Ensenyament. 
- Àrea de Participació 

Ciutadana. 
- Àrea de Dinamització 

Cultural. 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT LA GARRIGA 
2012 – 2016 

 
 

61 / 92 
 

 
 
 
 
 
 
 
FOMENT DEL FET PARTICIPATIU / COHESIÓ SOCIAL  

 
OBJECTIU GENERAL .  
 
CREAR, ESTRUCTURAR I CONSOLIDAR ESPAIS DE PARTICIPA CIÓ 
DEMOCRÀTICA PER A JOVES SEGUINT ELS PRINCIPIS DE LA  IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS PROGRAMES / PROJECTES ÀREES O AGENTS EXTERNS 
IMPLICATS 

- Afavorir que els joves no 
associats puguin participar 
del procés participatiu. 

- Consolidar estructures de 
participació a partir 
d’interessos comuns de 
diferents grups de joves. 

- Crear estructures de 
participació que 
responguin a allò que  
afecta i interessa als joves 
de la Garriga. 

- Afavorir que els joves 
puguin formar part de 
processos participatius 
d’àmbit municipal no 
exclusiu dels joves. 

- Consolidar el treball 
transversal amb l’Àrea de 
Participació. 

- Espais participatius. 
- Suport entitats. 
- Dinamització Instituts de 

Secundària. 
- Dinamització campanyes. 
- Comissió Festa Major. 
- Divendres a la Fresca. 
- Dia Internacional contra la 

Violència de gènere. 
- Consell d’Infants. 
- Les TIC com a foment de 

la participació juvenil. 

- Àrea de Participació. 
- Àrea de Cultura. 
- Àrea de Polítiques 

d’Igualtat. 
- Àrea d’Informàtica. 
- Organisme Autònom de 

Mitjans de Comunicació. 
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SUPORT A L’ASSOCIACIONISME  

 
OBJECTIU GENERAL .  
 
CREAR ESPAIS ON ELS JOVES ES PUGUIN DESENVOLUPAR CO M A 
PERSONES I COM A GRUPS I DOTAR-LOS DE LES EINES NEC ESSÀRIES PER A 
LA CONFORMACIÓ D’UN TEIXIT ASSOCIATIU FORT QUE FORM I PART DEL 
PROCÉS PARTICIPATIU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS PROGRAMES / PROJECTES ÀREES O AGENTS EXTERNS 
IMPLICATS 

- Proporcionar les eines 
necessàries per a dotar 
d’autonomia a les 
associacions i grups del 
municipi. 

- Afavorir la creació d’òrgans 
estables formats pels 
grups i entitats. 

- Fomentar 
l’associacionisme juvenil 
entre els joves de la 
Garriga. 

- Establir mecanismes que 
regulin i concretin la relació 
entre les entitats i 
l’Ajuntament. 

- Afavorir que els grups i 
entitats formin part de les 
taules sectorials que 
s’originin a partir del 
procés participatiu. 

- Suport entitats. 
- Foment teixit associatiu 

juvenil. 
- Creació taules sectorials 

en temes concrets. 
 

- Àrea de Participació 
Ciutadana. 
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INSTITUTS DE SECUNDÀRIA 

 
OBJECTIU GENERAL .  
 
COBRIR LES NECESSITATS DELS JOVES COM A CIUTADANS D EL MUNICIPI I 
VETLLAR PERQUÈ EXERCEIXIN ELS SEUS DRETS COM A CIUT ADANS 
MITJANÇANT LA DINAMITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS. 
 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIUS PROGRAMES / PROJECTES ÀREES O AGENTS EXTERNS 
IMPLICATS 

- Afavorir que els diferents 
grups de joves i joves dels 
Instituts de Secundària 
generin dinàmiques en què 
puguin participar joves de 
dins i fora del Centre 
Educatiu. 

- Promoure un procés 
participatiu als Instituts que 
impliqui a joves i 
professionals. 

- Afavorir que els estudiants 
formin part de les taules 
sectorials que s’originin a 
partir del procés participatiu. 

- Facilitar la coordinació amb 
coordinadores pedagògiques 
i professionals concrets per 
detectar problemàtiques i 
necessitats i oferir els serveis 
municipals adients. 

- Fomentar el treball 
transversal amb els 
professionals de les Àrees 
municipals implicades en 
processos concrets que 
afectin als joves escolaritzats.  

 
 
 

- Dinamització Instituts. 
- Espais de participació 

Instituts. 
- Informació i assessorament. 
- Formació de delegats. 
- Òrgan tècnic Política Social 

Ensenyament. 
- Transició escola / treball. 

- Àrea d’Ensenyament. 
- Àrea de Polítiques d’Igualtat. 
- Àrea de Participació. 
- Àrea de Polítiques Socials. 
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QUADRES RESUM PROGRAMES. PROJECTES. 
INDICADORS 
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HABITATGE  
PROGRAMA BASE: PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 
Descripció: Informació i assessorament en tot el qu e té a veure amb 
Habitatge: Ajuts al lloguer, contractes, condicions , facilitar l’accés a 
l’habitatge, informació i assessorament sobre desno naments, derivacions.  
 

Destinataris: Joves de 18 a 35 anys. 

 
PROJECTES 
 

 
TEMPORITZACIÓ:  
 

 
- Assessorament en temes d’habitatge. 
- Accions per a la millora de les condicions 

d’accés dels joves a un habitatge. 
- Assessorament, acompanyament i derivació 

en casos de desnonaments. 

 
Gener  2012 – Desembre 2016. 
Gener 2012 – Desembre 2016. 
 
Març 2012 – Desembre 2016. 

INDICADORS QUAN S’AVALUA 
- Nombre de demandes ateses al PIJ. 
- Nombre d’assessorament en temes de 

desnonaments. 
- Nombre de derivacions. 

Un cop al trimestre. 
A final d’any. 

QUI AVALUA:  Àrea de Joventut / Àrea de Polítiques So cials.  
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OCUPACIÓ / FORMACIÓ 
PROGRAMA BASE: PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 
Descripció: Servei per atendre les necessitats bàsi ques que dificulten 
l'emancipació del jove en temes d’Ocupació i Formac ió. Des de 
l’assessorament, l’acompanyament i la realització d ’activitats però sempre a 
partir del treball integral. 

Destinataris: Joves de 14 a 30 anys. 

 
PROJECTES 
 

 
TEMPORITZACIÓ:  
Gener 2012 – Desembre 2016. 

- Assessorament i orientació laboral. 
- Assessorament en temes de formació. 
- Accions formatives. Curs de monitors de 

lleure, curs de pre-monitors, curs de 
cambrers, curs de cangurs, Parc de Nadal. 

- Transició escola / treball. 
- Campanyes de difusió del PIJ. 
- Campanyes de divulgació ocupació / 

formació. 
- Òrgan tècnic transversal Joventut / 

Ensenyament / SLO. 
- Coordinació OEJ Vallès Oriental. 
- Detecció joves en risc d’exclusió social. 
- Prevenció conductes de risc social. 
- Aula d’Estudi Casal de Joves. 
- Tu Tries. 
- Pla Local d’Educació Permanent. 

Gener 2012 – Desembre 2016. 
Gener 2012 – Desembre 2016. 
Programacions trimestrals PIJ. 
 
 
Gener 2012 – Desembre 2016. 
Programacions trimestrals PIJ. 
Gener 2012 – Desembre 2016. 
 
Gener 2012 – Desembre 2016. 
 
Gener 2012 – Desembre 2016. 
Gener 2012 – Desembre 2016. 
Gener 2012 – Desembre 2016. 
Maig – juny – Gener. Anual. 
Novembre – Abril. Anual. 
Programacions trimestrals. 

INDICADORS QUAN S’AVALUA 
- Nombre d’usuaris atesos al PIJ. 
- Nombre d’usuaris derivats. 
- Grau de satisfacció dels usuaris en quant a 

les activitats realitzades. 
- Nombre d’usuaris apuntats a les activitats 

formatives i usuaris que troben feina. 
- Grau de satisfacció dels usuaris apuntats a 

les activitats formatives. 
- Nombre d’activitats formatives. 
- Nombre d’usuaris que participen a l’Aula 

d’estudi. 
- Nombre de joves aturats que participen en les 

activitats d’oci. 

En aquest cas, és molt complicat avaluar 
l'impacte de la intervenció (trobar feina). 
 
Un cop al trimestre. Anualment. 

QUI AVALUA: Àrea de Joventut / Àrea d’Ocupació / Àrea d’Educació / Àrea de Promoció Econòmica 
/Joves / AMPAS / Instituts de Secundària. 
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SALUT 
PROGRAMA BASE: PLA SUPRAMUNICIPAL. C 17 
Descripció: Pla de prevenció de drogodependències i hàbits saludables dels 
Ajuntaments de la Garriga – Figaró – l’Ametlla – les Franqueses i Tagamanent. 
L’objectiu és la creació de línies de treball i d’execució comunes, executar accions 
sobre el terreny i formatives i crear una estructura multidisciplinar i sectorial. 

Destinataris: Joves de 12 a 30 anys. 

 
PROJECTES 
 

 
TEMPORITZACIÓ:  
Gener 2012 – Desembre 2016 

 
- Estands informatius activitats oci nocturn. 
- Activitats de promoció de la salut. 
- Coordinació casos amb Serveis Socials. 
- Campanyes de divulgació i conscienciació. 
- Mesures alternatives a les sancions. 
- Xerrades i tallers drogues, sexualitat i hàbits 

saludables al Casal i als centres educatius. 
- Tarda C17 Casal de Joves. 
- Bus nocturn C17 Festes Majors. 
- Formació i assessorament a professionals. 
- Campanyes sobre hàbits alimentaris. 
- Assessorament sobre addiccions noves 

tecnologies. 
 

 
Gener 2012 – Desembre 2016. 
En tots els casos. 

INDICADORS QUAN S’AVALUA 
- Nombre d’usuaris atesos. 
- Nombre de consultes. 
- Nombre de participants a les activitats. 
- Grau de satisfacció dels usuaris. 
- Grau de satisfacció dels professors d’Instituts. 
- Casos atesos programa mesures alternatives. 
- Nombre usuaris bus nocturn. 

Un cop al trimestre. 
A final d’any. 
Al finalitzar les accions. 

QUI AVALUA: Àrea de Joventut / Coordinadora C17 / Policia Local / Benestar Social / Àrea de Salut / 
Professors Instituts. 
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DINAMITZACIÓ CULTURAL. OCI  
PROGRAMA BASE: PROGRAMACIONS / SUPORT 
CREADORS 
Descripció: Totes aquelles accions que tenen a veure amb la dinamització cultural 
o l’oci, sigui des de l’àmbit de l’oferta cultural, la dinamització o el suport a la 
creació. 

Destinataris: Joves de 12 a 30 anys. 

 
PROJECTES 
 

 
TEMPORITZACIÓ:  
Gener 2012 – Desembre 2016. 

- Programacions culturals Àrea de Joventut. 
- Programacions de tallers. 
- Exposicions. 
- Festa Major. 
- Divendres a la fresca. 
- Mercat de la Cultura. 

Gener 2012 – Desembre 2016. 
Gener 2012 – Desembre 2016. Trimestral. 
Gener 2013 – Desembre 2016. Trimestral. 
Agost. Anual. 
Juliol. Anual. 
Setembre 2012. Bianual. 

INDICADORS QUAN S’AVALUA 
- Nombre d’assistents a les activitats. 
- Nombre de participants en l’organització 

d’activitats. 
- Nombre d’activitats organitzades per entitats. 
- Nombre d’activitats realitzades en 

equipaments joves. 
- Nombre d’activitats realitzades amb l’Àrea de 

Cultura. 
- Nombre de participants en el Mercat de la 

Cultura. 

Un cop al trimestre. I a final d’any. Després 
de cada gran activitat o programació. 
A l’acabar Festa Major. 
A l’acabar el Mercat de la Cultura. 

QUI AVALUA: Àrea de Joventut / Joves / Entitats / Comissió Festa Major / Artistes. 
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FOMENT DEL FET PARTICIPATIU / 
COHESIÓ SOCIAL 

PROGRAMA BASE: ESPAIS PARTICIPATIUS 
Descripció: Creació d’espais de participació democr àtica de joves. 
S’estructuraran a partir de la implementació d’aque st Pla. Tindran caràcter de 
taules sectorials uns, i els altres seran generalis tes. Es faran processos 
especials per a captar als majors de 18 anys no ass ociats.  

Destinataris: Joves de 14 a 30 anys. 

 
PROJECTES 
 

 
TEMPORITZACIÓ:  
Gener 2012 – Desembre 2016. 

- Espais participatius. 
- Suport entitats. 
- Dinamització Instituts de Secundària. 
- Comissió Festa Major. 
- Divendres a la Fresca. 
- Igualtat Dona – Home. 
- Consell d’Infants (Coordinació Joventut / 

Participació). 
- TIC / Participació. 
 

Gener 2012 – Desembre 2016. 
Gener 2012 – Desembre 2016. 
Cada curs escolar. Anual. 
Març – Setembre. Anual. 
Juliol. Anual. 
Programació anual. 
Maig 2013 –Desembre 2016. 
 
Gener 2013 – Desembre 2016. 

INDICADORS QUAN S’AVALUA 
Nombre de participants als espais participatius. 
Nombre de taules sectorials creades. 
Nombre d’acords presos a les taules. 
Nombre d’accions, canvis o efectuats a partir dels 
espais participatius. 
Nombre d’entitats participants dels processos. 
 

Cada trimestre. 
A l’inici de cada procés. 
A final d’any. 
Quan desapareix un espai participatiu. 

QUI AVALUA: Àrea de Joventut / Àrea de Participació / Joves / Entitats / Comissió de Participació. 
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SUPORT ASSOCIACIONISME 
PROGRAMA BASE: SUPORT ENTITATS I GRUPS NO 
FORMALS 
Descripció: Suport a les entitats per a dotar-les d’autonomia i que siguin un ens 
integrador i educatiu, dels seus membres i en les accions que realitzen. La vida 
associativa ajuda a créixer a aquells qui les formen, però també al seu entorn. 

Destinataris: Joves associats o de grups no formals  de 14 a 30 anys. Joves no 
associats. 
 
PROJECTES 
 

 
TEMPORITZACIÓ:  
Gener 2012 – Desembre 2016. 

- Suport a entitats. 
- Foment teixit associatiu juvenil. 
- Participació de les entitats en taules sectorials 

concretes. 
- Creació formal de la taula d’entitats juvenils. 
 

Gener 2012 – Desembre 2016. 
Gener 2012 – Desembre 2016. 
Abril 2013 – Desembre 2016. 
 
Gener 2013 – Desembre 2016. 

INDICADORS QUAN S’AVALUA 
- Nombre d’entitats existents. 
- Nombre de grups no formals existents. 
- Nombre d’entitats de nova creació. 
- Grau de satisfacció de les entitats respecte a 

l’Ajuntament. 
- Nombre d’activitats organitzades per les 

entitats. 
- Tipologia de les activitats organitzades per les 

entitats. 
- Entitats participants a la Festa Major. 

 

Cada trimestre i a final d’any. 

QUI AVALUA: Àrea de Joventut / Àrea de Participació / Entiitats. 



 
 

 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT LA GARRIGA 
2012 – 2016 

 
 

71 / 92 
 

 
 
 
 

INSTITUTS DE SECUNDÀRIA 
PROGRAMA BASE: DINAMITZACIÓ INSTITUTS. 
Descripció: Els Instituts de Secundària són l’espai físic de la Garriga on hi ha més 
joves localitzats. Per a nosaltres és com el tercer equipament de Joventut. És 
perquè considerem molt important la dinamització dels Instituts per desenvolupar 
les polítiques de joventut. 

Destinataris: Joves de 14 a 18 anys. 

 
PROJECTES 
 

 
TEMPORITZACIÓ:  
Gener 2012 – Desembre 2016. 

 
- Dinamització Instituts de Secundària. 
- Espais de participació als Instituts. 
- Informació i assessorament. 
- Coordinació Casal de Joves / Instituts. 
- Formació de delegats. 
- Òrgan tècnic Polítiques Socials / Joventut / 

Ensenyament. 
- Transició escola / treball. 
- Projecte C17. 
- Coordinació AMPAS. 

Durant el curs escolar de 2012 a 2016. 

INDICADORS QUAN S’AVALUA 
- Nombre d’alumnes dels Instituts que 

participen activament en activitats de l’Àrea de 
Joventut. 

- Grau de satisfacció dels joves en les activitats 
que organitza l’Àrea de Joventut. 

- Nombre d’activitats generades als Instituts. 
- Nombre de participants a les activitats 

transició escola / treball. 
- Grau satisfacció activitats “Tu Tries”. 
- Activitats AMPAS / Joventut. 

Un cop al trimestre.  
Quan acaba el curs escolar. 

QUI AVALUA:  Àrea de Joventut / Equips directius Instituts / AMPAS / Alumnes. 
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PRESSUPOST 2012 ÀREA DE JOVENTUT  
 
 
 
Lloguer social.Borsa              1,00 € 
Pla salut jove C-17      10.400,00 € 
Projecte Instituts           700,00 €  
Cursos,tallers i activitats       5.000,00 € 
P. Laboral. R. Bàsiques. Grup A2   12.906,52 € 
P. Laboral. R. Bàsiques. Triennis      3.439,35 € 
P. Laboral. R. Complementàries. CD   19.279,54 € 
P. Laboral. R. Complementàries. CE   40.397,14 € 
P. Laboral. R. Bàsiques. Grup C1   29.654,52 € 
P. Laboral. Seguretat Social    35.145,22 € 
Curs de monitors de lleure              1,00 € 
Programa oci nocturn     20.000,00 € 
SEJ          2.500,00 € 
Carnets alberguistes              1,00 € 
Cap d'any         5.500,00 € 
Sortides oci jove               1,00 € 
Cap d'Any. Subvenció                 2.000,00 € 
Grups i entitats de joves     10.000,00 € 
Casal de joves. Electricitat       2.400,00 € 
Casal de joves. Telèfon       2.500,00 € 
Casal de joves. Neteja       3.957,59 € 
Festa Major       70.000,00 € 
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PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012 

 

ÀMBIT DE REFERÈNCIA: LA GARRIGA 

 

1. Situació geogràfica: comarca i municipi 

El Vallès Oriental és la comarca més extensa de l’àmbit metropolità amb 851,9 

Km.2 Consta de 43 municipis i es troba situada a 30 quilòmetres de Barcelona. 

La seva capital és Granollers, amb 59.691 habitants. És un territori que es 

caracteritza per la seva gran heterogeneïtat, ja que combina zones de gran 

implantació industrial i urbana amb zones amb un marcat caràcter rural.  

En termes demogràfics la comarca presenta dues polaritats clares, amb centre 

a Granollers i Mollet del Vallès, les úniques ciutats amb més de 50.000 

habitants a la comarca i que concentren  pràcticament un terç de la població 

comarcal total. Predominen els municipis de caràcter mitjà i petit-mitjà, que són 

els que en els darrers anys creixen més, i que concentren el 60% de la població 

comarcal (municipis entre 5.000 i 20.000 habitants). Els municipis més petits, 

de menys de 1.000 habitants presenten un menor dinamisme demogràfic. En 

termes generals però, el creixement de la comarca en els darrers anys ha estat 

constant i superior a la majoria de comarques que l’envolten. 

El municipi de La Garriga, situat al centre de la comarca té segons les dades 

del darrer padró d’habitants (any 2010) 15.069 habitants, això fa que en termes 

demogràfics  es situï entre els pobles mitjans de la comarca i presenta un 

important caràcter residencial. Té una superfície de 18,80 km2 i una densitat de 

població que es situa  en 801,54 habitants per quilòmetre quadrat . El municipi 
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es troba molt proper al nucli més urbanitzat de la comarca, i per tant, és 

propera la zona  de la comarca amb més dotació d’infraestructures, tant a nivell 

de transport (ferrocarril, carreteres principals, etc) com d’equipaments i serveis. 

Mapa 1.  Localització del municipi  

 

Font: Elaboració pròpia 

 

2. Context socioeconòmic 

 

Pel que fa a l’activitat econòmica, el Vallès Oriental suposa pràcticament el 5% 

del PIB català   i destaca l’important pes del sector serveis (representa més de 

la meitat del PIB comarcal total) i la indústria, que representa vora el 35% del 

PIB comarcal total.  

Concretament, les darrers dades del PIB per comarques indiquen que el sector 

amb més pes econòmic en el conjunt del PIB vallesà és, com dèiem, el sector 

serveis amb un 54,7%, molt per sota del cas de Catalunya que es situava en el 
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70,4%. En canvi, a la comarca hi ha un major predomini del sector industrial, 

que suposa el  35,4%, mentre que al conjunt català aquest sector es situava en 

un 20,1%. L’agricultura mostra un pes més elevat a Catalunya que a la 

comarca, tot i que el seu paper és el més testimonial en les dades.  

 

  Pes de cada sector dins del PIB comarcal 

en %   

 Primari Indústria Construcció Serveis 

Vallès 

Oriental 0,69 35,38 9,27 54,65 

Catalunya 1,50 20,10 8,00 70,40 

Font: Anuari Caixa Catalunya 

(2009)    

 

3. Anàlisi de la població 

 

El municipi de La Garriga ha passat de tenir l’any 2002 una població de 12.333 

habitants a tenir-ne actualment més de 15.000. Això vol dir un increment, en 

nou anys, de vora 2.730 persones, és a dir, en termes relatius parlem d’una 

taxa de creixement anual superior al 2,4%, pel damunt fins i tot del conjunt de 

la comarca (2,26%). Per edat i sexe, hi ha una proporció al 50%  entre homes i 

dones.  

 

Taula 1. Evolució demogràfica 

 
Any Homes Dones Total 
2010 7.319 7.750 15.069 
2009 7.266 7.725 14991 
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2008 7.056 7.529 14585 
2007 6.863 7.320 14183 
2006 6.756 7.186 13942 
2005 6.539 6.933 13.472 
2004 6.295 6.628 12.923 
2003 6.153 6.481 12.634 
2002 6.011 6.322 12.333 
2001 5.782 6.171 11.953 
2000 5.593 5.954 11547 
1999 5.446 5.828 11.274 
1998 5.277 5.652 10.929 
Font: Idescat 

 

L’anàlisi per edat i sexe de la població indica que el municipi de La Garriga té 

un important pes de població adulta especialment d’entre 25 i 44 anys, fet que 

podem vincular directament al caràcter residencial del municipi, amb moltes 

famílies amb fills petits que han optat per instal·lar-s’hi en els darrers temps 

(fixem-nos que en canvi, el menor pes dels joves de 15-20 anys).  
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El percentatge de joves del municipi es situa el 2010 en el 16%, percentatge 

que és cinc punts percentuals inferior al que es registrava l’any  2002, quan es 

situava en el 21%. Si analitzem un altre indicador com  l’índex de recanvi de les 

poblacions actives (que calcula el quocient entre els grups d’edat de 60-64 

anys respecte el grup d’edat de 15-19 anys, és a dir, és l’indicador que mesura 

els qui surten del mercat de treball respecte la generació que en un futur hi ha 

d’entrar), veiem que s’ha passat d’un índex del 58% l’any 2002 al 102% l’any 

2010: el volum de població jove és prou important com per, en termes 

estrictament demogràfics, assegurar el recanvi entre generacions que  surten i 

les que entren al mercat laboral. 

 

MOVIMENTS MIGRATORIS 

 

 

L’estadística de variacions residencials dóna informació a les altes i baixes 

(entrades/sortides) de població dins d’un mateix municipi. Aquesta informació 

està disponible per grups d’edat, i ens permet comprovar com, entre els 

diferents col·lectius de població, el comportament pel que fa a anar o marxar 

d’un municipi és diferent.   

 

Entre l’any 2006 i 2009 les entrades i sortides al municipi han estat positives, 

tot i que més elevades l’any 2006. Els joves de 15-19 anys són els que 

presenten un menor nombre de moviments i fins i tot el saldo és negatiu l’any 

2009, de -4 efectius. Entre els joves de 25-29 i 30-34 anys és on es concentra 

un major nombre de moviments, amb un major creixement de les entrades dels 

joves més grans. A totes les edats però el saldo migratori de l’any 2009 és molt 

més petit respecte l’any anterior, amb una reducció de ben bé la meitat del total 
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del saldo, bàsicament per el menor nombre d’entrades (=immigrants) al 

municipi. 

 

Taula 2. Saldo migratori de la població jove (15-34  anys). Anys 2006-2009 

 Any 2006 Any 2009 

  Immigrants Emigrants 
Saldo 

Migratori Immigrants Emigrants 
Saldo 

Migratori 
15-19 34 24 10 31 35 -4 
20-24 107 58 49 72 45 27 
25-29 156 100 56 104 102 2 
30-34 156 80 76 118 83 35 
Total 
municipi 948 571 377 690 644 46 
Vallès 
Oriental 30.377 23.491 6.886 23.986 23.045 941 
Font: Idescat 

 

Pel que fa a la entrada d’immigració estrangera, cal dir que el municipi de La 

Garriga no és un municipi amb un pes important de la població immigrant 

estrangera. D’acord a les dades recollides pel Pla d’Immigració i Ciutadania del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental1, actualment, el percentatge de població 

estrangera al municipi és del 8,50%. Bona part dels immigrants estrangers del 

municipi tenen més de 30 anys, i de fet els joves de 15-34 anys pràcticament 

suposen el 4% del total de la població del municipi. Respecte al total de 

població estrangera els joves d’aquesta edat si que gairebé suposen la meitat 

de la població. 

 

 

 

   

                                                 
1
 Dades de població a 31/XII/2009. Pla de Ciutadania i Immigració del Vallès Oriental. Any 2010 
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Taula 3. Joves i població 

estrangera 

     

  

Població 

% total 

pobl. 

estrangera 

% pobl. 

Total 
 

Joves de 

15-29 373 28,91% 2,46%  

Joves de 

15-34 574 44,50% 3,79%  

Font. Elaboració pròpia en base a les dades 

recollides   

pel Pla de Ciutadania i Immigració del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental 

 

Entre els immigrants estrangers de La Garriga destaquen els procedents del 

Marroc i l’Equador, així com immigrants d’origen europeu. 

 

 

4. Característiques de la població 

(Bona part de dades d’aquest apartat conté només dades a nivell comarcal, 

perquè són les úniques disponibles. Difícilment però el comportament municipal 

serà molt diferent al del conjunt de la comarca) 

 

ESTAT CIVIL DE LA POBLACIÓ 

 

L’enquesta demogràfica 2007 ens permet tenir una aproximació més 

actualitzada a la relació entre població i estat civil. Així, segons les principals 

dades que es desprenen d’aquesta, comprovem que l’any 2007 a la comarca 
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predominava el conjunt de persones casades (46% del total) i d’estat civil solter 

(43% del total). Les persones vídues sumaven el 4% de la població i els 

divorciats i divorciades el 5%. Per sexes no es detecten grans diferències entre 

homes i dones, tot i que el percentatge de solters i casats és lleugerament més 

elevat entre els homes  (23% i 24% respectivament entre els homes, entre les 

dones els percentatges registrats són de del 21% pel que fa a les dones 

solteres i un 22% de casades). La resta, població vídua o divorciada,  el 

predomini, tot i que lleuger, és femení. 

 

 

Taula 4. Població segons estat civil i sexe al Vall ès Oriental. Enquesta 

demogràfica 2007* 

     

  HOMES DONES TOTAL  

Solters/eres 86.100 80.400 166.500  

Casats/ades 90.800 84.700 175.400  

Vidus/ues 5.700 10.900 16.600  

Divorciats/ades, Separats/ades 8.900 12.200 21.100  

 

Font: Idescat i elaboració pròpia   

 

Si comparem aquestes dades amb les del cens de l’any 2001 (el darrer 

disponible), observem com entre l’any 2001 i l’any 2007 s’ha registrat un 

increment del nombre de persones solteres (per una generalització d’unions via 

parella de fet o sense la formalització del matrimoni) així com un creixement del 

percentatge de persones que han viscut com a mínim amb una parella (pel 

creixement de divorcis i separacions així com per una major proporció de 

persones vídues, principalment dones).  
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Taula 2. Indicadors d'estructura de la població. Es tat civil. Anys 2001-2007  

 

  

Cens 

2001 

Enquesta  

Demogràfica 

2007 

Solters 46% 45% 

Casats 49% 47% 

Vidus 2% 4% 

alguna vegada 

casat 3% 4% 

HOMES 

Total 100% 100% 

Solteres 39% 43% 

Casades 49% 45% 

Vídues 8% 6% 

alguna vegada 

casada 4% 6% 

DONES 

Total 100% 100% 

Font. Idescat 

 

A nivell municipal disposem de dades més actualitzades respecte nombre de 

matrimonis celebrats per persones del municipi, segons edat i sexe. D’acord a 

aquestes dades, l’any 2010 a La Garriga   es van celebrar un total de 108 

casaments, gairebé la meitat dels quals entre joves de 15-34 anys. 
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Taula 5. Matrimonis de la població jove, segons sex e 

 

  Homes Dones 

15-34 24 34 
Total 59 59 
 

Font: Idescat 

 

 

FECUNDITAT 

 

La dinàmica demogràfica recent afavoreix una evolució molt positiva de la 

natalitat. De fet, malgrat que  en els darrers anys s'endarrereix l’edat de tenir el 

primer fill, l’increment de la població ajuda a un augment del nombre de 

naixements, perquè creix també el conjunt de dones en edat reproductora. Per 

això, s’evidencia un creixement del nombre de fills per dona, dada que fins i tot 

ha manifestat un increment més acusat a partir de l’any 2000 (quan es situava 

en 1,55). Si comparem les dades més recents, entre l’any 2006 i 2008 

observem com l’Índex Sintètic de Fecunditat (ISF, indicador que relaciona el 

nombre de naixements amb el volum de dones en edat reproductora) ha passat 

de ser l’1,77 l’any 2006 a l’1,78 l’any 2008, al conjunt del Vallès Oriental. A La 

Garriga el ritme de creixement de l’índex és més notable, passant del 1,62 

registrat l’any 2006 al 2% l’any 2008, fet que també es pot relacionar amb la 

creixent entrada  de població en edat reproductora. 
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EDUCACIÓ 

 

En els darrers anys, s’ha produït un increment notable dels nivell d’instrucció de 

la població potencialment activa (15-64 anys), tant a la comarca del Vallès 

Oriental, com al conjunt de les nostres societats. La principal causa d’aquesta 

evolució és la substitució de les generacions nascudes als anys vint, amb uns 

nivells d’instrucció molt baixos, per generacions nascudes als anys setanta i 

vuitanta, que s’han beneficiat de la generalització de l’ensenyament reglat i 

obligatori. Malgrat tot, però, les darreres dades oficials (cens 2001) palesen 

com entre la població de la nostra comarca i especialment entre els joves, 

encara es manté el pes predominant dels nivells d’instrucció primaris i els qui 

han cursat estudis de formació professional de primer grau, que els ha donat el 

grau d’aprenents. Val a dir també que l’augment de la població comarcal 

influeix en l’augment de joves sense estudis o amb els estudis primaris i prou, 

especialment a partir dels 20 anys. Les dades més actuals, derivades de 

l’Enquesta Demogràfica 2007 no presenten una variació massa substancial, en 

el sentit que el gruix de la població de la comarca té estudis fins a nivells 

d’instrucció primaris 

 

Taula 6. Població de 10 anys i més segons nivell 

d'instrucció assolit   

Vallès 

Oriental.       

        

 Nivell d'instrucció 

   

ESO, 

EGB,  diplomatura   

  sense primer batxillerat formació batxillerat llicenciatura   
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Any estudis grau elemental professional superior i doctorat total 

2007 20,9 72,6 114,3 40,6 44,6 38,9 331,9 

Institut d'Estadística 

de Catalunya      

 

5. Joves i mercat de treball 

 

L’inici de la crisi econòmica l’any 2008 ha provocat un mal comportament de les 

dades referents al mercat de treball. En concret, les dades d’atur han registrat 

forts increments generalitzats a tota la comarca i per tots els grups d’edat. En el 

període 2007-2010 tots els municipis del Vallès Oriental han obtingut resultats 

negatius en l’àmbit del mercat de treball.  

 El càlcul de la població activa estimada[1] ens permet disposar, cada any, de 

dades relatives al volum de la població en edat de treballar que hi ha a la 

comarca i als municipis que la composen. Aquesta estimació ens permet 

disposar de xifres que s’acosten més a la situació actual i superar el 

desfasament de les dades oficials, derivades del Cens del 2001.  

Població Activa Local Estimada. La Garriga 2010 
Edat Homes Dones Total 
16-19 73 72 145 
20-24 282 265 547 
25-29 462 466 928 
30-34 624 576 1.200 
35-39 670 606 1.276 
40-44 606 543 1.149 
45-49 539 478 1.017 
50-54 455 361 816 
55-59 333 228 561 
60-64 168 110 278 
TOTAL  4.212 3.705 7.917 

                                                 
[1] Elaboració de la Xarxa d’Observatoris de la Diputació de Barcelona, a partir de les dades del padró municipal (web 
INE), i l’Enquesta de Població Activa de la província de Barcelona (Hermes en base a microdades de l’INE).  
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Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia 

 
D’acord a aquest càlcul,  la Població Activa Local Estimada (PALE) l’any 2010 

al municipi de La Garriga suma un total de 7.917 persones. Això suposa un 

augment de la PALE del 1,05%, mentre que a la comarca del Vallès Oriental ha 

augmentat un 0,55%, arribant a 213.589 persones. Aquest lleuger augment de 

la població activa s’explica amb el pes que poc a poc van agafant les persones 

entre 25 i 44 anys al municipi, noves famílies que arriben al municipi fet que té 

a veure amb el caràcter residencial d’aquest.  

 
La PALE dels grups d’edats més joves suma un total de 2.820 persones amb 

edats entre els 16 i els 34 anys, on destaca el grup d’edat entre 30 i 34 anys. 

Així, els joves representen el 35,62%  del total de la població activa estimada. 

Pel que fa a l’atur, si analitzem l’any 2010 en el seu conjunt, podem dir que ha 

viscut un elevat augment respecte l’any 2007. No obstant, cal dir que l’any 2010 

ha registrat un millor comportament que l’any 2009, especialment els darrers 

mesos de l’any on la tendència era de reducció lenta de l’atur. L’inici de l’any 

2011 ha registrat augments continuats en el nombre d’aturats (igual que a 

Catalunya i al conjunt de la regió metropolitana).  

 

El municipi de La Garriga l’any 2007 registrava 432 persones a l’atur, de les 

quals 144 eren joves entre 16 i 34 anys. L’any 2010 aquesta xifra augmenta 

fins a 982 persones a l’atur, on 308 persones formen part del col·lectiu jove. 

Entre 2007 i 2010 l’atur registrat entre persones jove ha augmentat en 164 

joves, el que suposa un augment relatiu del 31%. La taxa d’atur del municipi 

l’any 2010 es situa en 12,40%, afectant més al grup femení, amb una taxa del 

13, 90%, que el masculí (11,09%).  
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Atur registrat per edats i taxa d’atur. Any 2010 

  Atur registrat  Taxa atur  
  Homes  Dones Total Homes  Dones Total 
Menors de 20 
anys 12 4 16 16.44% 5.56% 11.03% 
De 20 a 24 
anys 33 21 55 11.70% 7.92% 9.87% 
De 25 a 29 
anys 49 55 103 10.61% 11.80% 11.21% 
De 30 a 34 
anys 63 72 134 10.10% 12.50% 11.25% 
De 35 a 39 
anys 62 77 139 9.25% 12.71% 10.89% 
De 40 a 44 
anys 60 69 129 9.90% 12.71% 11.23% 
De 45 a 49 
anys 53 65 118 9.83% 13.60% 11.60% 
De 50 a 54 
anys 44 52 96 9.67% 14.40% 11.76% 
De 55 a 59 
anys 46 63 109 14.11% 27.63% 19.61% 
Majors de 59 
anys 45 37 82 27.38% 33.64% 29.86% 
TOTAL 467 515 982 11.09% 13.90% 12.40% 

 

Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 

de Catalunya i elaboració pròpia 

 

A la taula anterior podem observar les taxes d’atur registrades per grups d’edat. 

Veiem que, en conjunt, els joves registren unes taxes d’atur més altes que la 

resta de grups d’edat, només superades per les taxes dels grups d’edat dels 

majors de 55 anys. Si ho comparem amb les taxes dels grups d’edat més joves, 

veiem com la taxa d’atur ha augmentat considerablement, sobretot entre els 

homes, ja que s’ha triplicat entre els anys 2010 i 2007. Els homes menors de 
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20 anys tenen més dificultats per incorporar-se al mercat de treball i segueixen 

sent el grup juvenil amb una taxa d’atur més elevada.   

 

Taxa d’atur registrat per sexe. Any 2007 i 2010 

 2010 2007 
 Homes  Dones Total Homes  Dones Total 
< de 20  16,44% 5,56% 11,03% 4.85% 3.90% 4.44% 
20 a 24 11,70% 7,92% 9,87% 2.68% 4.23% 3.44% 
25 a 29 10,61% 11,80% 11,21% 3.88% 7.48% 5.66% 
30 a 34 10,10% 12,50% 11,25% 3.41% 7.19% 5.23% 

Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 

de Catalunya i elaboració pròpia 

 

Les dones més joves (menors de 24 anys) registren unes taxes  baixes d’atur si 

les comparem amb les dels homes. Aquest fenomen es podria veure explicat 

pel fet que les noies allarguen el seu període formatiu, mentre que els nois 

abandonen més prematurament els seus estudis per intentar incorporar-se més 

d’hora, al mercat de treball. No obstant, a partir dels 25 anys les dones són les 

que registren unes taxes d’atur més altes, i aquesta dinàmica ja es manté a la 

resta de grups d’edat d’adults.  
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Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 

de Catalunya i elaboració pròpia 

 

La contractació s’ha anat disminuint, en el seu conjunt, respecte l’any 2007. 

Tant la contractació temporal com la contractació indefinida registrada han 

disminuït  en un total de 597 contractes respecte a les xifres de 2007 (220 

contractes temporals menys i 377 contractes indefinits menys). La contractació 

entre els joves de 16 a 29 anys s’ha reduït un 41% (un total de 715 contractes 

menys).  Aquest descens de la contractació s’ha donat també en l’àmbit català i 

metropolità, i són fruit de la conjuntura econòmica actual. 

 

Contractació per edat. Any 2007 i 2010  

Edat 2007 2010 Variació  %Variació  
Menors de 20 
anys 310 111 -199 -5.65% 
De 20 a 24 
anys 651 391 -260 -7.39% 
De 25 a 29 800 544 -256 -7.27% 
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anys 
De 30 a 44 
anys 1.255 1.262 7 0.20% 
Majors de 45 
anys 504 615 111 3.15% 
TOTAL 3.520 2.923 -597 -16.96% 

 

Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia 

Pel que fa a la contractació per grups d’edat, són les persones més joves 

(menors de 20 anys) les que pateixen una major temporalitat.  A mesura que 

avancem entre els grups d’edat s’observa com la temporalitat es va reduint 

moderadament a tot i que augmenta lleugerament entre els joves de 25 a 29 

anys. Si analitzem els contractes segons la seva modalitat, s’observa que 

predominen els d’obra i servei i els eventuals per circumstàncies de la 

producció. 

 

Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya i elaboració pròpia 
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La contractació per ETT, a diferència de la dinàmica viscuda a la majoria de 

municipis de la comarca, ha viscut un augment dels contractes entre l’any 2007 

i 2010. Els grups que han experimentat una reducció en els contractes 

formalitzats per ETT són els més joves (menors de 20 anys a 24 anys). Tot i 

aquesta reducció els joves entre 16 i 29 anys mantenen un pes rellevant en el 

conjunt de contractes formalitzats per ETT. Així, dels 898 contractes un total de 

244 contractes són dels grups d’edat més joves.   

 

Contractació per ETT. Any 2010 

Edat 2007 2010 Variació  %Variació  
Menors de 20 
anys 33 19 -14 -2.53% 
De 20 a 24 
anys 109 74 -35 -6.33% 
De 25 a 29 
anys 143 151 8 1.45% 
De 30 a 44 
anys 208 421 213 38.52% 
Majors de 45 
anys 60 233 173 31.28% 
TOTAL 553 898 345 62.39% 

 

Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 

de Catalunya i elaboració pròpia 

 

En resum, la situació recent del mercat de treball de La Garriga indica que la 

crisi econòmica ha augmentat considerablement la taxa d’atur, dificultant 

encara més l’entrada al mercat de treball dels joves,   tot i ser un col·lectiu amb 

més facilitats que els grups d’edat més adults com els majors de 55 anys. El 

grup de joves amb més problemes per entrar al mercat de treball segueixen 

sent els homes menors de 20 anys, mentre que les dones amb més problemes 

són les majors de 25. També cal destacar que entre els joves existeix una 
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major taxa de temporalitat en les contractacions. Tenint en compte que els 

contractes temporals que més es signen són els d’obra o servei i els eventuals 

per circumstàncies de la producció, no es estrany el fet que la rotació en la 

contractació també sigui molt més elevada en els joves, és a dir, que un mateix 

jove pugui tenir dues o més possibilitats que una persona adulta de disposar 

d’un contracte temporal dins del mateix any. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


