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Som joves.  

Els joves som el present i el futur, a Lliçà d'Amunt i al nostre país. Tenim molt a dir, i ens hem 

de fer escoltar.  

Les necessitats de la joventut són canviants i molt diverses. Per tal de donar resposta 

l'administració s'ha de moure a un ritme al qual no està acostumada a treballar. l'Ajuntament de 

Lliçà i els seus representants creiem fermament en la necessitat de complir amb les 

compromisos que es deriven de les properes pàgines. Compromisos presos de manera 

consensuada amb vosaltres, joves. Som conscients de la complexitat que es deriva del treball 

amb joves i suposa un repte estar a l'alçada de les vostres exigències. Estem encantats que 

ens exigiu aquesta dedicació, i volem fer camí plegats, per aquesta raó apostem per a la vostra 

presència en aquest procés de canvi.  

Necessitem un moviment social jove que marqui les directrius i exigeixi polítiques que respectin 

les nostres necessitats, moviment basat en la il·lusió, perseverança, el diàleg... i afavoreixi 

l'assoliment dels objectius que es consensuïn, perquè LLIÇÀ és JOVE. 

Cal que ens fem escoltar i siguem escoltats amb el respecte i valor que tenen les nostres idees. 

Som fruit del llegat del passat però treballem en present per un futur concret. Treballem perquè 

partim d'un ideal utòpic que esdevindrà una realitat pragmàtica, tangible i  respectuosa amb la 

diversitat d'opinions i on la democràcia i la participació seran la seva base.  

Sou el motor de tot allò que vindrà i volem, si ens ho permeteu, fer camí al vostre costat. 

Aquest pla, recull les línies que comencem a construir plegats. N'hi haurà més. La nostra 

ambició és la vostra, i es fonamenta en poder ser capaços d'acompanyar-vos en tot allò que 

vulgueu esdevenir.  

Apostem per unes polítiques de joventut transformadores; empodereu-vos i participeu, sou la 

raó del canvi.  

La realitat social posseeix interconnexions, per aquesta raó el plantejament d'aquest pla es 

construeix des de la transversalitat, de la necessitat de coordinació entre àrees, de treballar tots 

a una per objectius comuns: un LLIÇÀ més JOVE.  

 

Míriam Remolà i Elvira 

Regidora de Joventut  
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Per què fem un pla? 

Planificar per transformar  

El Pla Local de Joventut és el document marc que permet implementar polítiques de joventut, 

És l’eina que, impulsa i coordina les polítiques de joventut d’un municipi. En la seva definició, 

concep les polítiques de joventut des d'una perspectiva de transversalitat i interrelació, oferint 

una perspectiva global i un treball ajustat en diferents àmbits, compartint recursos disponibles i 

esforços. 

El Pla local de joventut ha de permetre respondre millor a les necessitats amb el compromís de 

tots i totes. La planificació estratègica, que ens permet conèixer, decidir i dirigir, també ens 

permet generar un document viu i dinàmic. Per tant, es disposa d'espais de reflexió i intercanvi.  

 

 

 

  

Diagnosi 

Disseny 

Implementació 

Avaluació 
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2.1 Com orientem la diagnosi 

El nou pla que ens plantegem vol esdevenir pragmàtic, situar les necessitats dels i les joves de 

Lliçà d’Amunt i prioritzar-les  per tal de poder focalitzar esforços i recursos.  Tot i que sabem 

que totes les necessitats són importants, també sabem que no podem fer front a totes des de 

l’administració local, doncs no sempre es tenen els recursos o les competències  necessàries, 

per tant, és important prioritzar, com dèiem, en relació a la realitat concreta del nostre municipi. 

Així, aquest és el plantejament principal que marcarà la diagnosis i també el disseny de les 

actuacions que s’hi derivin.  

Per fer el plantejament de la diagnosi, doncs, es planteja una avaluació del pla local anterior, el 

Pla Local de Joventut 2012- 2015, posant atenció als objectius marcats i a les actuacions que 

es van derivar dels mateixos. En aquesta avaluació hi participarà l’equip de joventut al 

complert, amb la regidora.  En un segon moment, i ja de cara a l’anàlisi de les polítiques de 

joventut, hi participaran els  tècnics i tècniques i altres agents implicats  (altres professionals 

implicats en la implementació del pla), i també els regidors i regidores del consistori. La intenció 

és valorar de forma senzilla quina ha estat l’evolució i consecució d’objectius, si aquests 

responien a la realitat observada, si  s’han treballat i hi han donat resposta i si els programes 

que s’hi derivaven han complert la seva fita. Es vol extreure una fotografia global que permeti 

entreveure la necessitat de continuar treballant o no en algunes direccions i per què. 
1
 

A banda de l’avaluació del pla anterior, també es planteja incorporar la visió de persones 

implicades al pla i a la seva implementació així com la visió d’aquelles persones que estaran 

presents al disseny del nou pla local de joventut, sobre tot pel que fa a la part més política, 

d’aquesta forma es visualitza també el compromís existent pel compliment d’anteriors i futurs 

plans locals, així com les directrius  seguides de les polítiques de joventut.  

I com a últim punt, també es recolliran informacions d’altres plans i projectes de les altres 

regidories, sobretot si guarden relació amb els propis objectius de l’anterior pla local de 

joventut.  

  

                                                   
1
El buidatge al detall de l’avaluació dels objectius i del pla d’accions de l’anterior pla es troben a l’annex 

número 1 del document. 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

8 

 

2.2 Prioritzacions 

Com dèiem en l’anterior apartat, és important prioritzar per tal de concretar esforços i recursos i 

així esdevenir més pragmàtics i també efectius en el moment de donar resposta a les 

necessitats detectades.  

En relació a això, a les prioritats, la fotografia que extraiem de l’aproximació a l’avaluació de 

l’anterior pla i també de les visions dels agents implicats, ens indica que hi ha hagut una 

desconnexió entre els objectius marcats al pla i els projectes i programes que es derivaven. La 

percepció és que hi ha un 80% dels objectius generals que s’ha treballat poc, així com un 61% 

d’objectius específics que també s’han treballat poc. Això deslliga una mica amb la visió de que 

sí s’han portat a terme el 81% dels programes o accions marcats.  Si bé és cert que hi ha certa 

coherència entre objectius i programes no treballats, que són pocs, no passa amb aquells 

objectius i programes que s’han treballat i els que també s’han treballat i cal millorar. S’apunta, 

llavors, a que en el moment de fer el disseny del pla, les actuacions no estaven orientades a la 

consecució de tots objectius marcats. Així doncs, els objectius generals, en la seva majoria, 

s’han treballat poc i, per tant, no hi ha  la percepció de fites aconseguides. El mateix passa amb 

els objectius específics.  

En quant als àmbits dels mateixos, destacar els objectius i accions encarades a l’emancipació i 

participació juvenil, els quals indiquen poc assoliment. També ho indiquen els objectius i 

programes encarats a una major transversalitat i aprofitament de recursos i aquí també entren 

aquelles accions destinades a treballar amb altres regidories i serveis i també aquells 

programes que volen abastar la totalitat o gran part del territori que tenim al municipi, que és 

molt, és a dir, al treball del territori en la recerca d’una major cohesió social.  

En quant als objectius i programes enfocats a l’emancipació juvenil, la crisi econòmica que va 

tenir visualització a partir del 2012 ha deixat empremta  en les polítiques de joventut que s’han 

pogut desplegar, relegant-les en molts casos a productes d’oci i de lleure en detriment d’altres 

polítiques encarades a l’emancipació juvenil, com la possibilitat d’accedir a una oferta educativa 

diversa i de qualitat, al mercat laboral i també a un habitatge. Altrament, la competència 

municipal en aquests àmbits s’ha vist minvada.  Sí hem pogut ampliar el número de places 

d’educació secundària i també hem pogut oferir opcions d’educació post-obligatòria, tot i així 

encara manquen molts serveis en aquesta direcció que cal engegar i reforçar i, tot i que en la 

majoria de casos és competència d’altres administracions que això sigui possible i viable, hem 

de treballar per créixer en aquesta direcció.  Així també passa amb l’àmbit laboral, on els 
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esforços han d’anar dirigits a un major empoderament
2
  juvenil des del coneixement i la 

capacitació i evitar trajectòries cap a l’exclusió social.  

Dèiem més a dalt  que un territori dispers com és Lliçà d’Amunt necessita de polítiques que 

treballin per a la cohesió social, polítiques que apropin els serveis a les persones i les persones 

als serveis. Així, és important remarcar la importància d’una bona xarxa de transport per facilitar 

la mobilitat i l’accés a aquests serveis. D’altra banda, també és necessari una cobertura de 

serveis a les centralitats del municipi i a les urbanitzacions. Cal establir una bona xarxa de 

suport i recolzament a les iniciatives de la ciutadania i dels i les joves i aquests han de poder 

sentir-se partícips de les polítiques del municipi.  

La percepció global és, doncs, que el disseny d’accions i programes no ha anat sempre acord 

amb els objectius plantejats i que bona part dels objectius que sí es té la percepció d’haver 

treballat estan més relacionats amb àmbits que, històricament, sí són de competència directa 

de Joventut, com són l’oci i el lleure, també la informació juvenil. Sí s’ha treballat la dinamització 

i la participació juvenil, però manca una direcció forta cap a una veritable emancipació.  

D’altra banda, pensem que l’àmbit de la salut i els programes i accions que es puguin derivar 

han de formar part de la diagnosi. S’apunta a que, tot i que hi ha un pla específic de salut 

mancomunat, cal incidir en seguir treballant-hi i en aconseguir més serveis amb llenguatge i 

metodologies  propers als joves, no perquè hi hagi problemàtica específica en relació a altres 

joves d’altres municipis, sinó per l’etapa d’experimentació constant que viuen els joves en molts 

àmbits, molt especialment en temes relacionats amb aquest, la salut.  

Per tant, els àmbits prioritaris que marcaran la diagnosi i, molt possiblement, el disseny de les 

actuacions a l’espera de resultats, seran:  

 Participació juvenil, des dels diferents espais per on transiten els i les joves, ja siguin 

espais d’oci, esports, cultura , etc. Entenem aquest àmbit com a una forma d’apropar-

nos a com, des de cada instància, es convida als i les joves a prendre decisions i 

implicar-se directament. 

 

 Educació/Formació. Per apropar-nos a les necessitats educatives dels i les joves, ja 

sigui en l’àmbit més formal com en aquells menys formal però que, de forma 

complementària, acompanya als i les joves en el seu creixement i realització personal.  

 

                                                   
2
 En aquest document ens permetrem la llicència d’ utilitzar aquest terme tot i que no està acceptat al lèxic 

català. És un terme que s’usa abastament en el sentit de “donar poder” i ens assembla més encertat que el terme 

acceptat “apoderament”. 

El detall del terme el podeu trobar a: 

http://www2.ub.edu/assessling/cgi/consultes/resposta.pl?consultes_id=1643 
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 Ocupació. Per obtenir informació de com són els serveis destinats a acompanyar als i 

les joves en el seu procés de recerca de feina i si es treballa en relació a les necessitats 

laborals específiques  detectades per aquest tram de població.  

 

 Cohesió Social, atenent a la importància que en aquest municipi té el territori, de gran 

dispersió, i com afecta aquesta situació en l’accés que els i les joves tenen als diferents 

serveis. Parlem aquí de la mobilitat  i també de la comunicació, en tant és la base per a 

que la informació arribi a un municipi d’aquestes característiques.  

 

 Salut, sobretot per apropar-nos a les dades de consum de drogues, a dades 

relacionades amb l’afectivitat i la sexualitat, al món de les TIC i també a l’alimentació.  

És difícil deixar enrere altres àmbits que també ens semblen importants, i no ho farem del 

tot, ja que en algunes de les metodologies i dinàmiques que es faran per a la realització de 

la diagnosi, hi seran presents, ja que volem aprofitar l’ avinentesa per extraure algunes 

dades d’interès,  però focalitzarem esforços en aquests àmbits en concret. 
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3. ANÀLISI DE LA 
REALITAT JUVENIL 

  
L’anàlisi de la realitat juvenil s’ha fet conjuntament amb el Servei 

Comarcal de Joventut, moltes de les dades estadístiques  que 

apareixen són proporcionades i contrastades pel Consell 

Comarcal del Vallès Oriental.  
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3.1 Dades, eines i visions  

L’anàlisi sociodemogràfic ens aportarà coneixement sobre les característiques de Lliçà d’Amunt 

a diferents nivells: sobre el propi terreny, sobre el context econòmic  i sobre la població i les 

seves característiques. Inclourem tres apartats específics de mobilitat, salut i participació i 

cohesió social per les necessitats concretes que es detecten al nostre municipi a través de la 

pròpia priorització que s’ha fet al plantejament.  L’anàlisi sociodemogràfic el farem a través de 

les dades estadístiques i l’anàlisi de les mateixes que ens proporciona el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental. També inclourem les dades més interessants que ens pugui proporcionar 

l’enquesta als joves del municipi.  

Les dades que extraurem a l’anàlisi sociodemogràfic són importants per l’anàlisi de la realitat 

juvenil però per a que sigui complerta cal afegir les diferents visions i percepcions dels i les 

joves del municipi. En aquest sentit, es faran diferents trobades i entrevistes amb ells en les 

que puguin plasmar les seves percepcions en diferents àmbits que els hi afecten. És important 

remarcar que cal recollir aquesta visió per a que els joves siguin els principals impulsors de les 

polítiques de joventut al municipi, però cal posar-la en relació a altres visions per tal de 

completar la diagnosi i, per tant, les diferents necessitats dels mateixos.   

Aquestes altres visions es recolliran quan analitzem les polítiques de joventut a Lliçà d’Amunt. 

En aquest anàlisi participaran activament els diferents tècnics, tècniques i professionals de les 

regidories i serveis del municipi; i també els regidors regidores i altres càrrecs polítics.  

Totes les visons i percepcions són importants per detectar les diferents necessitats dels i les 

joves i esbrinar aquelles que són expressades directament per ells i també aquelles altres que 

són expressades per visions més tècniques o de caire polític en tant existeixen i no són 

explícites. La contraposició d’unes i altres visions donarà pas a les conclusions que orientaran 

els principals objectius i el disseny de les actuacions del pla.  

 

3.2 Enquesta als i les joves de Lliçà d’Amunt 

Amb l’objectiu de recollir algunes dades més concretes i específiques dels i les joves del 

municipi es decideix fer una enquesta. Aquesta ha estat liderada per l’equip de professionals de 

joventut de Lliçà d’Amunt, amb el recolzament del Servei Comarcal de Joventut, que ofereix 

aquest suport vinculat a l’assessorament que es fa als municipis en relació amb plans locals 

municipals. Així, la proposta de dur  a terme una enquesta d’aquest tipus és fruit d’una reflexió 

conjunta entre el personal tècnic del Servei Comarcal de Joventut i la tècnica de Joventut del 

municipi. 
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Des del Servei Comarcal es van donar les pautes dels passos a seguir en la realització d’una 

enquesta als joves, així com informació prèvia del que suposa dur a terme un treball d’aquest 

tipus. Pensem que dur a terme una tasca com aquesta és disposar d’una eina més d’anàlisi per 

acostar-nos a la realitat juvenil de cada municipi, és un element més de coneixement de la 

realitat juvenil.  

No podem oblidar però que dur a terme una enquesta no ha de ser pas la base sobre la qual es 

focalitzin totes les propostes vinculades al Pla Local de Joventut, ja que la realitat juvenil 

municipal va més enllà del que es pugui obtenir enquestant un determinat nombre de joves. 

L’enquesta és una eina de treball més, que ha d’anar acompanyada d’ altres elements d’anàlisi 

de la realitat, com ara les entrevistes amb profunditat, les aportacions dels experts, l’anàlisi de 

les polítiques de joventut, i tants altres elements. L’enquesta, però, suposa la possibilitat de 

disposar de dades quantitatives més variades i relatives a aspectes respecte als quals 

difícilment es disposa de dades en el món local: emancipació juvenil, salut, participació i 

cohesió social, etc. 

Amb aquesta enquesta es pretén recollir un conjunt d’opinions, valoracions, aportacions, etc.; 

per part d’alguns dels joves que es mouen pel municipi, és a dir, joves que són usuaris o no 

dels espai municipals, que estudien, que treballen o participen d’activitats diverses del municipi 

o dels municipis veïns. Pensem que els resultats obtinguts ajuden a tenir uns inputs més 

concrets sobre una primera aproximació útil i necessària per conèixer la realitat d’aquests 

joves, la seva participació o no respecte la realitat que els envolta i, també, la seva opinió 

respecte diversos aspectes del dia a dia.  

 

  



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

14 

 

3.2.1 Característiques de l’enquesta 

L’enquesta que us presentem s’ha dut a terme a un total de 438 joves del municipi i s’han 

recollit als instituts, a través de la web de Joventut i també a diferents equipaments i serveis del 

Municipi. D’aquestes enquestes s’ha agafat la mostra de 372 amb d’edats compreses entre els 

14 i els 29 anys.  

L’enquesta que us presentem s’ha dut a terme a un total de 372 joves del municipi de Lliçà 

d’Amunt, amb d’edats compreses entre els 14 i els 29 anys.  

La temàtica analitzada a l’enquesta abasta una sèrie de temàtiques, com ara: 

 Dades generals, que ens serveixen per tenir informació sobre  

- Sexe  

- Edat  

- Lloc de naixement i lloc de residencia  

- Llengua materna i llengua de relació/comunicació amb els altres  
 

 Educació:  

- Estudis que realitzen  

- Lloc d’estudi  

- Valoració/opinió respecte la utilitat dels estudis 
- Valoració/opinió respecte els espais municipals disponibles per als estudis, 

espais privats i ús d’aquests  
 

 Treball:  

- Perspectives de futur en relació al món laboral  

- Coneixement dels Serveis que els ajudin a buscar feina  
- Experiències laborals prèvies 

 

 Habitatge:  

- Emancipació dels joves  

- Valoració de l’oferta d’habitatge al seu municipi  
 

 Salut:  

- A qui es busca quant es tenen dubtes sobre temes relacionats amb la salut  

- Valoració del Pla de Prevenció de Drogues mancomunat 

- Valoració del CAP municipal: instal·lacions i funcionament  
 

 Mobilitat:  

- Transport utilitzat per anar a estudiar, per sortir els caps de setmana  

- Principals punts per on es desplacen els joves  

- Valoració del transport i els recursos existents en aquest àmbit  
- Valoració de les comunicacions amb altres pobles de la comarca i fora 

d’aquesta (Barcelona) 
 

 Cultura, lleure i oci: en aquest punt s’analitza amb què ocupen el temps lliure  

- Valoració dels equipaments culturals, esportius, espais lúdics del municipi  
- Valoració de la Festa Major 

 

 Participació:  
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- Implicació o col·laboració amb entitats del municipi. 
- Coneixement de les xarxes socials municipals 

 

 Convivència i cohesió social  

- Identificació de si al municipi hi ha problemàtiques 

- Importància dels valors socials 
 

 

3.2.2 Característiques demogràfiques de la mostra 

enquestada 

El total de població jove enquestada han estat 372 joves. D’aquests, el 56% eren població jove 

amb edat compresa entre 14 i 16 anys; la població entre 17 i 19 anys suma el 30% dels joves 

enquestats i hi ha un menor predomini de joves de 20 a 24 anys (10%) i majors de 25 anys 

(3%).  Al gràfic que segueix podem veure aquesta distribució per edats de forma més visual: 

Gràfic 1 

 

 
Font: elaboració pròpia 

 
Per tal que l’enquesta sigui més representativa respecte al col·lectiu jove real del municipi s’ha 

intentat distribuir les edats conforme el pes que cada grup d’edat té dins el conjunt jove total de 

la població, tot i que això no sempre  ha estat possible. En aquest sentit, a l’enquesta hi ha una 

major representació de joves de 14  i 16 anys, que sumen més de la meitat dels enquestats, 

quan en el conjunt de la població del municipi suposen pràcticament un 25% de la població de 

14 a 29 anys. 

Pel que fa a la distribució per sexes dels enquestats és pràcticament del 50% respectivament. 

Així, l’enquesta l’han respost  183 noies i 189 nois, el 90% dels quals són joves que resideixen 

al municipi de Lliçà d’Amunt. Els joves enquestats que no viuen a Lliçà d’Amunt sumen un total 

Distribució per edats 

14-16 anys 17-19 anys 20-24 anys 25-29 anys
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de 49 persones, molts dels quals residents a altres pobles de la Vall del Tenes i alguns de 

municipis veïns com Granollers. 

Es detecten diferències importants respecte al lloc de residència al lloc de naixement. D’una 

banda, aquest és un fet lògic, ja que Lliçà d’Amunt és un municipi sense hospital propi i per tant 

el centre sanitari de referència és l’Hospital de Granollers; per això no sorprèn que el 43% dels 

enquestats respongui que ha nascut a Granollers. El 31% dels enquestat són joves nascuts a 

Barcelona, això també té molt a veure amb el fet que Lliçà d’Amunt és un municipi que ha 

crescut molt gràcies a l’arribada de població procedent d’altres punts de l’àrea metropolitana. 

De fet aquest percentatge encara creix més si tenim en compte els 93 joves que resideixen a 

Lliçà d’Amunt i manifesten haver nascut a altres poblacions diferents a Granollers o Barcelona
3
.  

L’Enquesta va ser realitzada als instituts de Lliçà d’Amunt, a centres cívics i altres equipaments 

del municipi, a l’OAC de l’Ajuntament, al SEOVT (Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del 

Tenes), a la Biblioteca de Ca l’ Oliveres, a l’Espai Jove El Galliner i a través de web de 

Joventut. S’ha intentat arribar al màxim de joves del municipi per fer una mostra més 

representativa però ha estat difícil la localització i la participació de joves de més de 20 anys. 

Per aquest motiu cal tenir això present en el moment d’analitzar les dades i donar un sentit a 

les mateixes, les dades més interessants i remarcables es desgranen en cada un dels apartats 

del següent anàlisi sociodemogràfic.  

 

3.3 Anàlisi sociodemogràfic 

3.3.1 Situació geogràfica: comarca i municipi 

El Vallès Oriental és la comarca més extensa de l’àmbit metropolità amb 851,9 Km.
2
 

Actualment consta de 39 municipis i una població total de 399.781 habitants; i es troba situada 

a 30 quilòmetres de Barcelona. La seva capital és Granollers, amb pràcticament 60.000 

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 

                                                   
3
 El municipi de Lliçà d’Amunt ha passat de tenir l’any 2004  12.009 habitants a tenir-ne actualment més de 

14.742 habitants, això vol dir que en els darrers anys ha registrat un creixement global de la seva població 
constant força important  Durant els anys 2002-2009 el creixement demogràfic del municipi va ser més 
accelerat, i a partir de la segona dècada del s. XXI aquest increment demogràfic s’ha frenat lleugerament, tot i 
que sempre s’ha mantingut a l’alça. I en aquest fet, les aportacions migratòries juguen un paper destacat 
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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 dinamisme demogràfic molt petit. 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 Lliçà d’Amunt, situat a la zona de la Vall del Tenes, al centre de la comarca, té 

segons les dades del darrer padró d’habitants (any 2015) 14.742 habitants, això fa que en 

termes demogràfics  es situï entre els pobles mitjans de la comarca i el més gran dels quatre 

municipis que conformen la Mancomunitat de la Vall del Tenes. Té una superfície territorial de 

pràcticament 22km
2
 i una densitat de població elevada que es situa en 670,09 habitants per 

quilòmetre quadrat. Aquesta relativament important densitat de població està lligada 

bàsicament a la seva configuració com a municipi, amb una important presència d’habitatges 

unifamiliars concentrats en urbanitzacions, com és característic a la zona. És un municipi amb 

una dispersió territorial elevada i amb un conjunt de 17 urbanitzacions on es concentra la major 

part de la població, ja que el que seria el nucli del municipi concentra poc més del 17% del total 

de població: barris més allunyats com els de la Serra o Palaudàries són nuclis importants del 

municipi on s’ubiquen molt dels seus habitants. 
4
 

Mapa 1.  Localització del municipi 

 

                                                   

4
 Al 2016 la població jove d’entre 14 i 29 anys és de 2.414 d’un total de 14.844 habitants, la major part 

d’aquests joves es concentra en major número al nucli urbà amb 426 joves, Ca l’Artigues amb 391 i Can Salgot 
amb 354. Si ampliem l’edat fins als 35 anys, parlem d’un total de 3.301 joves al municipi.  
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És un municipi proper a l’eix de la C-17 però no disposa d’estació de tren, tot i que disposa de 

tres línies de bus urbà per comunicar les diferents urbanitzacions i  de 8 línies interurbanes que 

comuniquen el municipi amb Barcelona i alguns municipis propers. Amb tot, per poder moure’s 

en horaris nocturns (disponibilitat de bus)  o en cap de setmana, la disponibilitat de vehicle 

propi és un requisit pràcticament imprescindible per als joves del municipi.  

 

3.3.2 Context socioeconòmic 

 
Les darreres dades del PIB per comarques (2013) indiquen que el sector amb més pes 

econòmic en el conjunt del PIB vallesà és, com dèiem, el sector serveis amb un 53,56%, 

important però molt per sota del de Catalunya,   que es manté en el 70%. En canvi, a la 

comarca hi ha un major predomini del sector industrial, que suposa el  37%, mentre que al 

conjunt català aquest sector es situa en un 22%. 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.  Lliçà 

d’Amunt és un municipi amb una important presència del sector agrícola i on el sector serveis i 

l’industrial tenen una presència també important. La construcció ha estat un sector 

especialment important al municipi, tot i que en el context actual de crisi s’ha vist especialment 

afectat. 

Taula 1. Pes de cada sector dins del PIB comarcal en % 

 
 
 

3.3.3 Anàlisi de la població 

El municipi de Lliçà d’Amunt ha passat de tenir l’any 2004  12.009 habitants a tenir-ne 

actualment més de 14.742 habitants5, això vol dir que en els darrers anys ha registrat un 

creixement global de la seva població constant força important  Durant els anys 2002-2009 el 

creixement demogràfic del municipi va ser més accelerat, i a partir de la segona dècada del s. 

XXI aquest increment demogràfic s’ha frenat lleugerament, tot i que sempre s’ha mantingut a 

l’alça. 

                                                   
5
 L’any 2016 la població és de 14.844 habitants.  

 Primari Indústria Construcció Serveis 

 Vallès Oriental 0,79 37,56 7,37 53,56 

 Catalunya 1,90 22,47 7,02 70,08 

Font: Anuari Caixa Catalunya (2014) 
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Si mirem el període 2004-2015 el creixement anual del municipi (TCAA) s’ha situat en l’1,5%, 

per sota del que ha registrat el conjunt de la comarca (on el creixement anual s’ha situat en poc 

més del 2%). Parlem doncs d’un municipi amb un creixement molt més moderat en els darrers 

anys, especialment pel que fa als darrers dos anys, on l’augment de població a sumat una xifra 

de poc més de 80 persones. 

L’enquesta ens diu que el gran gruix de joves, el 45%, viuen a Lliçà d’Amunt fa més de 15 anys 

i el 38% entre 6 i 15 anys.  

Taula 2. Evolució demogràfica 
Padró Continu: Població segons sexe 
 

Any Homes Dones Total 

2015 7.498 7.244 1.4742 

2014 7.466 7.230 1.4696 

2013 7.459 7.200 1.4659 

2012 7.418 7.166 1.4584 

2011 7.332 7.124 1.4456 

2010 7.310 7.046 1.4356 

2009 7.223 6.920 1.4143 

2008 7.070 6.739 1.3809 

2007 6.893 6.598 1.3491 

2006 6.629 6.309 1.2938 

2005 6.413 6.026 1.2439 

2004 6.166 5.843 1.2009 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l'IDESCAT 

 
 
L’anàlisi per edat i sexe de la població indica que el municipi de Lliçà d’Amunt té un important 

pes de població adulta-jove, amb una estructura demogràfica relativament madura. S’aprecia 

que fa uns anys es va iniciar una recuperació per la base (grups d’edat de  5-9 anys i 10 a 

14anys), tot i que hi ha una frenada que es visualitza en el menor creixement del grup de 

població de 0 a 4 anys. Els joves entre 20 i 29 anys també suposen un grup menor al municipi 

en comparació amb la població entre 30 a 44 anys (de fet, aquest últim grup, la població de 40 

a 44 anys és la que té un pes proporcional més important en relació al conjunt de la població). 
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Font: Elaboració pròpia. Idescat 

 
Cal dir que el percentatge de joves (agafant les edats de 16 a  29 anys) del municipi es situa 

l’any 2014 en el 13,5%
6
, lleugerament inferior  al que es registrava l’any 2010 (14,1%). Aquests 

percentatges, pràcticament similars, s’expliquen pel lent creixement  de la població al municipi i 

per l’augment del pes de la població adulta jove (al voltant dels 40 anys). Si calculem el 

percentatge actual de joves amb edat de 16 a 34 anys, el pes dels joves del municipi suposa 

gairebé el 20% de la població total, o sigui, que 1 de cada 5 habitants del municipi és 

població d’edat jove. 

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, 

podríem dir que 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 96,52% l’any 

2010 al 98,78% l’any 2014: en termes demogràfics el moment actual és un xic menys favorable 

al recanvi generacional, ja que el percentatge de recanvi ha registrat un lleuger augment, pel 

creixement de la població adulta, sobretot la que té una edat al voltant dels 45-54 anys, força 

més nombrosa que el gruix de població jove amb edat d’entrar al mercat laboral. 

 

3.3.4 Moviments migratoris 

El municipi de Lliçà d’Amunt  és un municipi amb un saldo migratori que darrerament ha iniciat 

una tendència menys elevada, força diferent al a registrada especialment entre els anys 2005-

2009.  En canvi, a partir de l’any 2011 el saldo migratori es va mantenint positiu (a excepció de 

                                                   
6
 El percentatge de joves d’entre 14 i 29 anys  per l’any 2016 suposa  un  16,25% i el percentatge de joves 

d’entre 15 i 35 un  20,4% de la població total a Lliçà d’Amunt.  

1.000,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00

De 0 a 4 anys

De 10 a 14 anys

De 20 a 24 anys

De 30 a 34 anys

De 40 a 44 anys

De 50 a 54 anys

De 60 a 64 anys

de 70 a 74 anys

De 80 a 84 anys

Piràmide d'edats. 2014 

Dones
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l’any 2013) però amb xifres forces menors a les d’altres anys. Com podem veure a la taula que 

segueix, el creixement del municipi de Lliçà d’Amunt es deu bàsicament en el saldo migratori 

positiu que es manté amb la resta de la província, que compensa el saldo migratori que hi ha 

amb altres municipis de la mateixa comarca (és a dir, que hi h un volum important de població 

de Lliçà d’Amunt que marxa a municipis propers). 

 
Taula 3. Evolució del saldo migratori a Lliçà d’Amunt 
 

Any 
Mateixa 
comarca 

Resta de la 
província 

Resta de 
Catalunya 

Resta  Estat 
espanyol 

Total 

2014 -10 85 -4 5 76 

2013 -110 99 2 -2 -11 

2012 -8 63 4 0 59 

2011 32 99 8 -3 136 

2010 -12 109 5 -15 87 

2009 14 119 -1 0 132 

2008 59 119 -13 10 175 

2007 16 185 -33 -19 149 

2006 106 319 -17 -25 383 

2005 131 297 -36 -31 361 

Font: Elaboració pròpia. Idescat 

 
D’altra banda, si analitzem les dades relatives a l’evolució de la immigració estrangera, hem de 

dir que a Lliçà d’Amunt, d’acord a les dades oficials recollides del darrer Padró d’Habitants, el 

pes de la població estrangera és petit, pràcticament no arriba al 3% de la població total, i 

aquesta xifra, és pràcticament similar a la registrada l’any 2010, quan el percentatge de 

població estrangera suposava el 3,77% de la població total. Això significa que els guanys que 

s’han anat registrant de població al municipi, molt més concentrats a principis de la dècada del 

2000 que no pas en els darrers anys, han estat de població d’origen autòcton. 

Ara bé, si el total de població estrangera que es comptabilitza al municipi ho analitzem des del 

punt de vista de les edats veurem com destaca el pes de la població immigrada jove dins del 

conjunt total d’immigrants estrangers. Així, el total de població estrangera que suma, l’any 

2014, 413 habitants;  pràcticament, el 26% d’aquesta població estrangera són joves entre 15 i 

29 anys. I entre els joves de 15 a 34 anys, pràcticament la meitat són joves d’origen estranger. 

Per tant, en bona part potser els joves que estan marxant del municipi són joves nascuts a Lliçà 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

22 

 

d’Amunt o autòctons de la comarca i tenen més tendència a romandre al municipi els que hi ha 

arribat fa relativament poc. Respecte al conjunt de la població total els joves d’origen estranger 

no superen l’1,2% del total. 

Taula 4. Joves i població estrangera. Any 2014 

  Població 
% total pobl. 
estrangera 

% pobl. Total 

Joves de 15-29 108 26% 0,73% 

Joves de 15-34 174 42% 1,18% 

Font. Elaboració pròpia. Idescat 

Si analitzem els països de procedència d’aquesta població estrangera resident a Lliçà d’Amunt, 

destaquen el pes de les persones provinents del Bolívia, Itàlia, Romania i Colòmbia. 

Pràcticament la població d’aquests 4 països suposa la tercera part dels immigrants totals 

residents al poble. 

 

3.3.5 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  
 

Les dades del Cens de l’any 2011 (les darreres disponibles) ens permet tenir una aproximació 

a la relació entre població i estat civil. Així, segons les principals dades que es desprenen 

d’aquesta, comprovem que l’any 2011 al municipi predominava el conjunt de persones casades 

(51% del total) així com les d’estat civil solter (40% del total). Les persones vídues sumaven el 

3% de la població i les persones divorciades o separades el 6%. Per sexes no es detecten 

grans diferències entre homes i dones, tot i que el percentatge de solters, sobretot, i casats és 

lleugerament més elevat entre els homes. La resta, població vídua o divorciada,  el predomini, 

és femení, especialment entre la població vídua. 
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Taula 5. Població segons estat civil i sexe a Lliçà d’Amunt. Cens 2011 

  Homes Dones Total 

Solters/eres 3.220 2.626 5.846 

Casats/ades 3.727 3.654 7.381 

Vidus/ues 93 373 468 

Divorciats/ades, Separats/ades 397 438 834 

Total 7.437 7.092 14.530 

Font: Idescat i elaboració pròpia 

 
Si comparem aquestes dades amb les del cens de l’any 2001 observem durant aquests deu 

anys 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, fet relacionat amb l’allargament de l’esperança de vida).  

Cal afegir, com s’indica a l’Informe elaborat per l’Observatori de la Joventut,
7
 el context de crisi  

dificulta amb força l’evolució de la taxa d’emancipació a Catalunya, que s’ha vist molt dificultada 

per les condicions del mercat laboral. Així, en el segon trimestre de l’any 2015, la taxa 

d’emancipació de les persones joves d’ entre 16 i 29 anys és del 24,1%. La tendència des de l’ 

inici de la crisis ha estat d’un clar descens de la taxa i per tant una allargament del temps en el 

qual els joves romanen a casa. 

Fecunditat 

La dinàmica demogràfica recent afavoreix una evolució 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 que 

ha registrat el Vallès Oriental 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 2009 i 

2011 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’1,71 l’any 2009 a 

l’1,66 l’any 2011, al conjunt del Vallès Oriental. 

                                                   
7
 Observatori Català de la Joventut (2015): Situació laboral de les persones joves a Catalunya, 3r trimestre de l’any 2015 
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A Lliçà d’Amunt, el ritme d’evolució de l’índex ha registrat unes xifres molt similars al conjunt 

comarcal, així, s’ha passat del 1,20% (l’ISF de l’any 2010) a l’1,36 registrat l’any 2013: aquest 

lleuger augment es deu al pes que la població d’ entre 35-40 anys té dins l’estructura 

demogràfica del municipi, que és relativament important i això fa que el volum de població en 

edat fèrtil sigui més gran que fa un parell d’anys endarrere. Segurament en els propers anys la 

tendència d’aquest indicador serà a disminuir, de fet ja ho comencem a notar en el retrocés que 

es detecta en el primer pis de la piràmide (on es representa la població de 0 a 4 anys).  

 
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.  

Les darreres dades oficials (cens 2011) palesen com entre la població del municipi i 

especialment entre els joves, encara es manté el pes predominant dels nivells d’instrucció 

primaris i estudis finalitzats fins a l’ESO, així com els qui han cursat estudis de formació 

professional de primer  i segon grau.  

Taula 6. Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció i sexe Lliçà d’Amunt. 2011 

 Homes Dones Total 

No sap llegir o escriure 95 81 176 

Sense estudis 521 641 1.161 

Educació primària 616 576 1.191 

ESO 2.264 1.755 4.018 

Batxillerat superior 758 708 1.466 

FP grau mitjà 590 504 1.094 

FP grau superior 565 555 1.120 

Diplomatura 242 407 649 

Grau universitari 56 86 144 

Llicenciatura i doctorat 237 341 577 
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Total 5.949 5.649 11.597 

 
Les dades relatives a l’evolució de la taxa d’escolarització a partir dels 16 anys

8
 també ens són 

útils per comprovar si hi ha una major o menor tendència a continuar els estudis després de 

l’ESO. Malauradament no es pot disposar d’aquestes dades a nivell municipal. La referència 

comarcal però indica, tal i com veiem a la taula, un increment de la taxa d’escolarització als 16 

anys , en  pràcticament 1,5 punts percentuals. La taxa d’escolarització als 17 anys si que 

mostra un lleuger descens, malgrat que la tendència en els darrers anys ha estat d’augment 

lleuger però constant.  

Taula 7. Taxes específiques d'escolarització 

Vallès Oriental. Sèrie temporal. 

Taxes específiques per 100 hab. 

Any Als 16 anys Als 17 anys 

2012 84,52 72,97 

2011 82,99 74,66 

2010 85,73 73,35 

2009 84,99 72,28 

2008 82,14 69,86 

 

En general però podem observar que les taxes específiques d’escolarització a aquestes edats 

no superen el 85% en cap dels dos casos, per tant és evident que encara cal fer molts esforços 

per aconseguir una taxa d’escolarització propera al 100%. 

Com dèiem, existeix un buit en quant a dades específiques i concretes a nivell municipal que 

ens puguin indicar els itineraris escolars i/o laborals que els joves fan a partir dels 16 anys. És 

una mancança que, tot i que no és única a Lliçà d’Amunt. sinó que a altres municipis també 

s’ho troben, sí deixa entreveure que no s’ha treballat aquesta dada que podria donar pistes 

sobre necessitats reals dels i les joves del municipi en quant a l’oferta d’estudis post-obligatoris 

que caldria al municipi i també a la comarca.  

En relació a aquestes dades, sí tenim els següents números, que ens indiquen el percentatge 

de certificats d’ escolaritat emesos durant els últims 4 cursos. 

                                                   
8
 Aquesta taxa indica el percentatge de població de 16 i 17 anys escolaritzada respecte al conjunt total de la 

població total amb aquestes edats. 
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Font: INS Lliçà 

 
I en quant a dades sobre abandonament escolar, es té constància de que el grau més alt 

d’abandonament es produeix a l’últim curs, 2015-2016 amb un total de 10 abandonaments.  

En quant a l’existència de centres i oferta d’estudis, a Lliçà d’Amunt els alumnes que han 

d’iniciar estudis d’educació secundària poden assistir a l’ Institut Lliçà i també a l’Institut Hipàtia 

d’Alexandria, aquest últim no compta amb línia de batxillerat. A nivell de la Vall del Tenes 

també poden assistir a l’Institut Vall del Tenes ubicat a Santa Eulàlia de  Ronçana.  

Com a oferta formativa privada hi ha dues escoles d’anglès, una acadèmia de reforç escolar i 

preparació a proves d’accés a cicles i estudis superiors i l’Escola de Música de la Vall del 

Tenes.  

Es fa palesa la manca d’oferta d’estudis post obligatoris, en aquest sentit,  d’una escola 

municipal o bé mancomunada d’ adults, de l’opció de batxillerat artístic, que només s’ofereix a 

Mollet del Vallès i Granollers i també d’oferta en cicles formatius de grau mig i superior. 

Actualment existeix un cicle formatiu de grau mig d’informàtica a l’ INS Lliçà.  

Altres dades interessants a tenir en compte i que ens proporciona l’enquesta, ens diu que es 

valora positivament en un 49% les instal·lacions educatives i en un 37,9% de forma regular. 

L’ anàlisi de les dades d’educació ens serveix sempre com un indicador de desenvolupament, 

tant d’un territori petit com un de més gran, com un país. Tot i que sovint la continuïtat dels 

itineraris formatius poden servir com a refugi davant les dificultats del mercat de treball, i 

aquesta és una realitat que en els darrers temps  es veu d’una manera més clara, també és 

cert que l’anàlisi de les taxes d’escolarització i la seva evolució a l’alça és un element que ha de 

repercutir positivament en el conjunt del territori. 
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3.3.6 Joves i mercat de treball 

L’ inici de la crisi econòmica l’any 2008 va provocar l ’inici d’un llarg període de mal 

comportament de les dades referents al mercat de treball. Així, les dades d’atur han registrat 

forts increments generalitzats a tota la comarca i per tots els grups d’edat. En el període 2009-

2013 tots els municipis del Vallès Oriental han obtingut resultats negatius en l’àmbit del mercat 

de treball. Les dades més recents de mercat de treball i activitat econòmica comarcal sí que 

indiquen algun canvi de tendència i una teòrica millora dels principals indicadors econòmics, 

tant a la comarca com al conjunt del país. 

 El càlcul de la població activa registrada
9
 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. Aquest càlcul és de fet una estimació que 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.  

 

Taula 8. Població activa registrada. Lliçà d’Amunt, 3r trimestre de 2015 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 24 anys 202 192 394 

De 25 a 34 anys 646 638 1.284 

De 35 a 44 anys 1.107 1.018 2.125 

De 45 a 54 anys 899 823 1.722 

De 55 a 64 anys 557 492 1.049 

TOTAL 3.411 3.163 6.574 

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

 

D’acord aquest càlcul,  la Població Activa Registrada (PAR) del tercer trimestre d’ enguany 

suma un total de 6.574 persones. Si ho comparem amb les mateixes dades però de fa dos 

                                                   

9
 Població activa (ocupats registrats + aturats registrats) local estimada a partir de la Taxa d'atur registral del 

Departament d'Empresa i Ocupació. De la Taxa d'atur registral s'obté (és difereix) el nombre d'actius registrats 

totals de cada municipi (2008 en endavant, per trimestres).  Per edats i sexe es fa servir la Mostra Continua de 

Vides Laborals de la Seguretat Social. 
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anys, veurem com el nombre total de persones ha augmentat en prop de 300 persones, fet que 

es pot relacionar amb l’augment al municipi de població en edat activa.  

La PAR dels joves d’ entre 16 i 34 anys suma un total de 1.678 joves. Així, els joves 

representen el 25%  del total d’aquesta població activa registrada, és a dir, una de cada quatre 

de les persones actives a Lliçà d’Amunt és jove, menor de 34 anys, que treballa o es troba en 

disposició de buscar feina i/o treballar. 

Pel que fa a l’atur, si analitzem les dades d’aquest primer mes de 2016 i les dades d’anys 

anteriors en el seu conjunt, podem dir que en els darrers mesos s’ha registrat una evolució de 

l’atur força similar a la que es va registrar l’any passat, amb un descens dels aturats registrats 

en els darrers mesos de l’any.  

És evident que l’atur registrat és la variable que en els darrers anys ha anat registrant un 

augment més destacat, tant als municipis de la comarca com als àmbits superiors (Catalunya, 

Estat, UE...). Si analitzem les dades  de l’Enquesta de Població Activa corresponents al tercer 

trimestre de l’any 2015, observem com la taxa d’atur entre el col·lectiu de 16 a 29 anys es situa 

en el 29,3%. Les xifres absolutes indiquen que a Catalunya hi ha 185.300 joves a l’atur. 

L’Informe destaca també que les diferències entre l’atur juvenil i el de la població major de 29 

anys s’han accentuat amb la crisi: la taxa d’atur per aquest col·lectiu és del 15,1% i pel global 

de la població és del 17,5%. Pel tram de 16 a 24 anys encara és més elevat i la  taxa d’atur es 

situa en el 40,6%. 

L’atur afecta amb més força als més joves. Tot i que cal dir que en aquestes edats és on hi ha 

menys població activa (perquè molts estan estudiant), el percentatge és molt alt i indica que, el 

que s’ha tornat realment complicat durant la crisi, és trobar una primera feina, especialment 

entre les persones joves que deixen els estudis aviat. Per això també el que es detecta és que 

l’atur entre els nois tendeix a ser més elevat que en les noies, ja que normalment aquestes 

tenen més tendència a allargar el període formatiu. A l’anàlisi de les dades concretes de Lliçà d’ 

Amunt ho veurem de forma més clara. 

Així Lliçà d’Amunt s’ha registrat un total de 977 persones a l’atur el passat mes de gener, de les 

quals 79 són persones menors de 25 anys. La xifra augmenta si ampliem el col·lectiu a 

analitzar fins als joves menors de 34 anys, i d’aquesta manera els joves suposen el 33% del 

total d’aturats del municipi. L’any 2010, en plena època de recessió, la xifra d’aturats registrats 

del municipi al mes de gener era de 1.120 persones,  dels quals 101 eren joves menors de 25 

anys, i que puja fins als 527 aturats si ampliem el col·lectiu fins als joves de 34 anys. Això 

significa que en els darrers anys, i en un context de creixement sense precedents de la 

desocupació, l’atur registrat  del municipi ha registrat un lleuger descens, i en el cas del joves 

fins als 34 anys el descens ha estat força notable. Aquesta afirmació no és certa del tot, ja que 

amaga un problema molt més greu: de fet part de l’explicació que podem donar a aquest 
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descens és que en un context d’escassa ocupació i elevada crisi, els joves, sobretot els de 

menor edat, no es registren a l’atur, no ho veuen com un tràmit necessari per buscar feina 

perquè en general el context és de manca de feina. Sobre aquet particular, l’enquesta ens diu 

que hi ha un desconeixement generalitzat dels serveis que el municipi té al seu abast per a la 

recerca de feina, ens diu que el 70% de joves enquestats no coneixen el servei “Millora de 

l’Ocupació”, nomes un 17% afirma tenir coneixement i fer-lo servir. Passa el mateix amb el 

SEOVT (Servei d’Ocupació i Empresa de la Vall del Tenes), un 84% no en tenen constància.  

D’altra banda, l’enquesta també ens diu que un 62% pensen que no és fàcil trobar feina al 

municipi, un 30% contesten que no ho saben, s’ha de tenir en compte que h ha un volum de 

joves menors de 16 que podria correspondre a aquest percentatge.  

En molts casos, s’ha constatat un allargament del període formatiu i/o una recerca de feina més 

vinculada a l’economia submergida.  

 

Taula 9. Atur registrat per edats. Comparativa anys 2016 -2010 (mes de gener) 

Atur registrat  

 Gener 2016 Gener 2010 

  Homes Dones Total Homes Dones Total 

Menors de 20 anys 9 8 17 20 10 30 

De 20 a 24 anys 38 24 62 39 38 77 

De 25 a 29 anys 28 31 59 63 57 120 

De 30 a 34 anys 22 44 66 74 91 165 

De 35 a 39 anys 44 80 124 72 97 169 

De 40 a 44 anys 54 78 132 69 70 139 

De 45 a 49 anys 58 72 130 51 69 120 

De 50 a 54 anys 53 78 131 36 63 99 

De 55 a 59 anys 59 101 160 57 71 128 

Majors de 59 anys 37 59 96 39 34 73 

TOTAL 402 575 977 520 600 1.120 

Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia 
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A la taula següent podem observar l’evolució en la taxa d’atur registral
10

 durant aquest darrer 

quinquenni. Tal i com es pot observar, entre els joves menors de 24 anys és on es concentra la 

taxa d’atur més elevada dins del col·lectiu de la població jove. La crisi també ha afectat, com 

veiem abans amb les dades absolutes,  a tots dos sexes, i ha tendit a incrementar les taxes 

d’atur en tots els casos.  Per edat, però s’evidencia que les taxes d’atur més elevades les 

trobem entre les persones de més de 50 anys, col·lectiu entre el qual es troben les persones 

que majoritàriament si que s’inscriu a l’atur; i especialment, les dones són les que es veuen 

més afectades per l’atur i el context de manca d’ocupació. 

 

Taula 10. Taxa d'atur registral. Evolució 2010-2016 (dades del mes de gener) 

 Gener 2016 Gener 2010 

Edat Homes Dones Total Homes Dones Total 

De 16 a 24 anys 24,10% 18,60% 21,53% 26,11% 23,76% 25,00% 

De 25 a 34 anys 7,74% 11,89% 9,79% 16,57% 19,20% 17,83% 

De 35 a 44 anys 8,74% 15,32% 11,90% 13,69% 18,72% 16,02% 

De 45 a 54 anys 12,32% 18,03% 15,06% 11,52% 20,28% 15,58% 

De 55 a 64 anys 17,02% 32,19% 24,13% 19,05% 28,61% 23,08% 

TOTAL 11,73% 18,18% 14,83% 15,56% 20,81% 17,99% 

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

 

Un altre element que val la pena analitzar en temes de mercat de treball és el volum de 

contractació, que ha anat patint una variació important des dels inicis de la crisi econòmica i 

que és la dada que més clarament ens mostra la precarització que està patint el mercat de 

treball. Aquests dades es donen de forma trimestral, i per tant, per tal de fer l’anàlisi hem 

d’agafar les dades relatives al darrer trimestre de l’any 2015 ha estat de 385 i l’any 2010 aquest 

total es situava en 713, és a dir una disminució de més de 300 contractes. El descens en la 

contractació ha afectat tots els grups d’edat, tot i que d’una forma més especial a la població de 

30 a 44 anys.  

                                                   
10

 Relació entre la població desocupada registrada mensualment a les oficines d'ocupació (SOC) i la població activa local registrada 

trimestralment (taula 8) 
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Taula 11. Contractació per edat. Anys 2015 i 2010 (4t trimestre) 

Edat 2015 2010 Variació %Variació 

Menors de 20 anys 7 13 -6 -46,15% 

De 20 a 24 anys 57 114 -57 -50,00% 

De 25 a 29 anys 59 146 -87 -59,59% 

De 30 a 44 anys 168 319 -151 -47,34% 

Majors de 45 anys 94 121 -27 -22,31% 

TOTAL 385 713 -328 -46,00% 

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

 

Si vinculem aquestes dades a l’anàlisi de la durada dels contractes el que constatem és que en 

el cas de Lliçà d’Amunt la reducció dels contractes s’ha registrat sobretot per la caiguda (el 

darrer mes del període analitzat) dels contractes de tipus temporal, així els contractes de 

durada indeterminada són els que han “aguantat” millor l’adversitat del context econòmic. 

 

Taula 12. Durada del contracte. Anys 2015 i 2010 (mes de desembre) 

Durada del contracte 2010 2015 Variació %Variació 

Fins a 1 mes 137 27 -110 -52,13% 

D'1 a 3 mesos 7 6 -1 -0,47% 

De 3 a 6 mesos 9 4 -5 -2,37% 

De 6 a 12 mesos 5 1 -4 -1,90% 

De 12 a 18 mesos 0 0 0 0,00% 

De 18 a 24 mesos 0 0 0 0,00% 

Més de 24 mesos 0 0 0 0,00% 

Durada indeterminada 36 47 11 5,21% 

Indefinits 17 23 6 2,84% 

TOTAL 211 108 -103 -48,82% 

 

D’altra banda, si analitzem la qualitat de la contractació, és evident que el context actual es 

propici a registrar la  tendència creixent a fer contractes per dies, setmanes i fins i tot hores. 

Fixem-nos en les darreres dades disponibles de contractes, relatives al mes de desembre de 
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2015, comparant-les amb les del mateix mes l’any 2010, on s’analitzen els contractes segons el 

tipus de contracte:  

Tipus de contracte 2010 2015 Variació %Variació 

10 Ordinari temps indefinit 8 19 11 137,50% 

11 Foment de la contractació indefinida 0 1 1 ND 

12 Indefinit minusvàlids 0 1 1 ND 

40 Convertits en indefinits 9 2 -7 -77,78% 

TOTAL INDEFINITS 17 23 6 0,5972 

50 Obra o servei 52 55 3 5,77% 

51 Eventuals circumstàncies producció 131 25 -106 -80,92% 

52 Interinitat 9 4 -5 -55,56% 

53 Temporals bonificats minusvàlids 0 0 0 ND 

54 Inserció 0 0 0 ND 

55 Relleu 0 0 0 ND 

56 Jubilació parcial 0 0 0 ND 

57 Substitució jubilació 64 anys 0 0 0 ND 

58 Pràctiques 2 0 -2 -100,00% 

59 Formació 0 1 1 ND 

60 Altres 0 0 0 ND 

TOTAL TEMPORALS 194 85 -109 -2,3071 

TOTAL 211 108 -103 -48,82% 

% indefinits 8,06% 21,30%  

% temporals 91,94% 78,70%  

 
Els contractes indefinits suposaven l’any 2010 el 8% del total de contractes registrats a Lliçà 

d’Amunt. Aquest percentatge augmenta l’any 2015, però aquest augment no es deu a l’ 

increment real dels contractes indefinits, sinó que la realitat és que el total de contractes 

registrats ha disminuït tant que els que més han resistit han estat aquests indefinits. La qüestió 

però és que a Lliçà d’Amunt el dinamisme econòmic no es tradueix, de moment,  en l’augment 

de la contractació, malgrat la suposada millora de la qualitat d’aquesta. 
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D’altra banda, l’anàlisi dels contractes en funció dels grups d’edat fa visible que les persones 

més joves (especialment, els que tenen edats entre 20 i 30 anys) són les que pateixen una 

elevada temporalitat, a banda de ser els qui més complicat ho tenen per accedir a  un 

contracte. Aquests darrers anys, l’augment de la precarietat laboral s’ha accelerat sobretot 

entre els joves, on els contractes temporals sumen més del 90% dels contractes signats.  Com 

ja hem apuntat, si analitzem els contractes segons la seva modalitat, s’observa que predominen 

majoritàriament els d’obra i servei i els eventuals per circumstàncies de la producció. 

L’enquesta ens diu que els i les joves veuen majoritàriament com a bona opció tenir un negoci 

propi, 54% davant un 18% que no ho saben. Si bé és cert que, els menors de 18 anys, en molts 

casos, afirmen que els agradaria tot i no tenir un coneixement massa clar del mercat laboral. 

Entre els majors de 20-24 anys els suposa una bona opció per començar a treballar del que els 

agrada i intentar tirar endavant malgrat el context de dificultat.  

En resum,  

Lliçà d’Amunt és un municipi de la comarca amb un  dinamisme demogràfic que s’ha frenat en els 

darrers temps tot i que fa uns anys la realitat era molt diferent, i això es reflecteix en la seva 

estructura demogràfica (piràmide per edats).  Això fa que en aquests moments i encara en els 

propers 4 anys, el volum de població jove especialment, i infantil en segon terme, segueixi sent 

important,   amb tot el que això implica de necessitats i serveis per aquesta població. 

La situació recent del mercat de treball de Lliçà d’Amunt, igual que molts altres pobles, bé 

determinada pel context de crisi econòmica, per l’augment significatiu dels d’aturats registrats del 

municipi i pel mateix context d’escàs creixement i dinamisme del municipi. Aquest context dificulta 

l’entrada al mercat de treball dels joves i el creixement econòmic del poble. A més, en el cas de Lliçà 

d’Amunt destaca també l’escàs ritme de creixement de la contractació registrada. 

En general, al municipi de Lliçà d’Amunt, com en el conjunt de la comarca i altres àmbits superiors, 

els joves són el col·lectiu amb més problemes per entrar al mercat de treball especialment els 

menors de 20 anys  i els joves de 20 a 24. Les diferències registrades per sexe no són especialment 

significatives, tot i que entre els joves més grans, és a dir, a partir dels 25 anys, entre les noies creix 

l’atur. En general, però, es segueix força la tònica comarcal,  amb uns nivells d’atur superiors entre 

les nois en les edats més joves. 

 També cal destacar que entre els joves existeix una major taxa de temporalitat en les 

contractacions (pràcticament tots els contractes amb els que els joves entren al mercat de treball 

són temporals i de durada ínfima). Per això, 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 és 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. 
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Temporalitat, precarització i vulnerabiliat  laboral, els tres elements que influeixen i  molt, en el dia a 

dia dels joves del municipi, cosa que accentua també la seva situació, davant del sistema i el 

context imperant. 

 

3.3.7 Mobilitat 

Aquest és un tema de vital importància en un municipi on hi ha una gran dispersió geogràfica, 

la població es reparteix en 17 urbanitzacions i els serveis bàsics com centres escolars i centres 

mèdics es reparteixen en alguna de les centralitats: Palaudàries, Ca l’Artigues i El Pla. Altres 

serveis de tipus lúdic o culturals com centres cívics i biblioteca també es troben en aquestes 

centralitats.   

D’altra banda, el municipi de Lliçà d’Amunt no compta amb un servei de tren, de fet, segons 

dades de l’enquesta,  el servei de transport públic més demandat és el de tren en un 60%.  El 

servei de transport públic del municipi és el bus.  

Es compta amb tres línies de bus urbà per connectar les diferents urbanitzacions amb el centre 

del poble, on es troba la base central i punt d’intercanvi entre línies. Una d’aquestes línies, 

però, també arriba fins al poble veí de Granollers. També es compta  amb tres  línies més que 

connecten el municipi amb altres municipis, una d’elles és un servei de bus exprés per anar a 

Barcelona amb un recorregut ràpid, una altre es comunica amb altres municipi i també amb 

Barcelona però el recorregut és més llarg i per últim un servei de bus nit que connecta 

principalment amb Barcelona, encara que també amb altres municipis. Pel que fa aquest últim 

servei, segons dades de l’enquesta, es demanada transport públic nocturn a pobles veïns com 

Sabadell i altres localitats com Mataró o Cerdanyola del Vallès.  
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El servei de bus es dóna de dilluns a divendres, no hi ha servei el cap de setmana, per la qual 

cosa els i les joves del municipi han de comptar amb un mitjà de transport privat.  

L´ ús del bus urbà va tenir una gran pujada des del 1999, any en el que es va posar en marxa i 

comptava amb 3.073 usos o viatges fets. L ’any 2008 ja comptava amb 207.985. Després 

l’evolució no ha estat tan exponencial sinó que s’ha mantingut més o menys constant. L’any 

2015 s’han comptabilitzat 191.836 viatges. L’adquisició de la targeta de transport  integrada T-

12, que permet a infants i joves fins els 12 viatjar gratuïtament, també ha passat de 9 al 2009 a 

466 targetes l’any 2016.  
11

  

Pel que fa al servei de bus, però, encara es detecta que les línies són insuficients per cobrir 

tota l’extensió d’urbanitzacions, objectiu força complicat i amb un alt cost econòmic. Sobre tot 

es parla de la línia LA1, de la qual els i les joves comenten que hi ha poca freqüència de pas en 

comparació amb les altres línies.  

La connexió amb Barcelona es fa de forma ràpida amb el servei de Bus Exprés, que va posar-

se en funcionament l’any 2010 i han passat de fer-se 23.323 viatge a l’any 2015 fer-se 158.065. 

Per tant, l’ús del servei ha tingut una evolució exponencial. El servei és valorat positivament per 

un 40% dels enquestats, es demanda però,  més amplitud d’horari  ja que el servei no funciona 

entre les 9h i les 11h i entre les 14h i les 16h.   

                                                   
11

 Actualment ja no és T-12 si no T-16 ja que l’edat màxima permesa per adquirir aquest títol s’ha ampliat als 

16 anys.  
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Font: Elaboració pròpia departament de Mobilitat 

Pel que fa al servei de transport en horari lectiu a l’entrada i sortida als instituts es detecta una 

problemàtica pel que a les places disponibles als busos urbans, que són insuficients i que fa 

que molt joves, o bé hagin de fer ús del transport privat o bé s’hagin d’esperar al torn següent i 

que supera una hora d’espera.  

L’enquesta ens diu que un 50,2% fan servir mitjans privats per anar a estudiar (cotxe) i que un 

26,8% fan servir el bus.  

 

3.3.8 Salut 

Ens interessava obtenir dades de salut al nostre municipi però hem de dir que no existeix una 

explotació de dades concretes més enllà de les hem obtingut a nivell comarcal i algunes altres 

que tenim a través del PPD (Programa de Drogodependències de la Vall del Tenes) i altres 

estudis comarcals o de municipis veïns que ens serveix com a guia de quines haurien de ser 

les directrius a seguir.  

La pretensió principal  era poder esbrinar algunes dades en relació a salut afectiva i sexual i  a 

temes de consum de drogues, sense oblidar altres dades relacionades amb el món de les 

addiccions relacionades amb les TIC i també dades en referència a trastorns alimentaris. Cap 
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d’aquestes dades són específiques del nostre municipi, per tant, la fotografia obtinguda és més 

global que concreta.  

Podem veure dades sobre l’enquesta que es va realitzar al municipi, però són dades poc 

significatives, només donen alguna pista.  Algunes dades ens diuen que les joves es 

consideren ben informats en un 80% del casos, cal posar aquesta dada en relació a una altre, i 

és que la majoria de joves van respondre que la seva font d’informació principal era Internet.  

Ells temes demandats o que més els interessen estan força repartits equitativament entre les 

opcions que tenien (alimentació, sexualitat i consum de drogues), també és interessant veure 

que un 21% estan interessats en altres temes, alguns eren temes relacionats amb salut mental.   

La dada més precisa que es pot aportar en aquest apartat és la de inexistència de dades 

concretes de salut al municipi i la dificultat per accedir-hi.  

Salut afectiva i sexual 

Hem pogut obtenir les dades de les derivacions fetes als EAP de la Vall del Tenes en les edats 

compreses entre els 15 i els 34 anys i ens els anys 2012 al 2015. Les més interessants són les 

dades de derivacions a serveis de ginecologia, tot i així, no es pot fer una lectura concreta del 

motius de la derivació.  El número de derivacions, però, sembla ser que ha estat a la baixa, de 

76 en total l’any 2012 a 50 l’any 2015.  

 

Pel que fa la les dades d’IVE (interrupció involuntària de l’embaràs) hem observat l’estudi  fet 

des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya al 2014, on destaquem que 

l’evolució ha estat creixent fins al pic més alt l’any 2008 en quasi tots els grups d’edat, sobretot 

en el grup de dones de 20 a 24 anys i que des de la data ha anat decreixent amb un nou pic 

l’any 2012 també de tots els grups d’edat.  
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En el grup d’edat en el que el número d’IVE és més alt, destaquem que en major proporció són 

dones solteres, amb estudis secundaris i que treballen, segons les dates de l’any 2014. La taxa 

d’IVE a la nostra comarca és del 10,70%, la més alta és de 16,92% i la més baixa és de 3,39%.  
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Com hem dit, no tenim números concrets a nivell de Lliçà d’Amunt ni de la Vall del Tenes, en 

aquest últim cas, encara que s’ha tingut accés a les derivacions i motius, no s’ha apreciat cap 

dada concreta o que ens cridi l’atenció  relacionada amb IVE o MTS (Malalties de Transmissió 

Sexual).  
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Salut i drogodependències 

Al nostre municipi el PPD (Programa de Drogodependències de la Vall de Tenes) es va iniciar 

l’any 2003 amb un tècnic compartit pels municipi de la Vall del Tenes.  Les dades de 

drogodependències que tenim disponibles són les que ens proporcionen ESTUDES ( Enquesta 

estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari) i EDADES (Enquesta domiciliària 

sobre alcohol i drogues a España). El PPD també elabora les seves dades a nivell de la Vall del 

Tenes, el seu àmbit d’acció.  Les substàncies més consumides entre els joves de 14 a 18 anys 

(ESTUDES) són l’alcohol en major proporció, seguit del tabac i el cànnabis. A la Vall del Tenes 

i segons les dades proporcionades pel PPD les dades són les mateixes.  

 

Pel que fa a les edats d’inici de consum a Catalunya segons l’estudi EDADES del 2013, són de 

16 per l’alcohol i el tabac i pugen a 18 quan parlem de consum diari. Altres substàncies, i 

segons dades a nivell de l’Estat,  es comencen a consumir a partir dels 18 anys, com el 

cànnabis.  

Si acotem aquestes dades a les dades de l’estudi entre els joves de 14 a 18 anys a centres 

d’ensenyament secundari al 2014, les edats d’inici de consum baixen i es concreten en 13 per 

alcohol i tabac i en 14 anys pel cànnabis i pel consum diari de tabac.  
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Els tallers, xerrades i actuacions que es fan des del PPD als instituts sobre consum i 

substàncies estan relacionats amb aquestes, les més consumides entre aquest grup d’edat: 

alcohol, tabac , cànnabis i cocaïna.  El servei del PPD és conegut per un 58% dels enquestats 

i, d’aquests, el 70% el valora positivament. 

 

No es percep una problemàtica de consum en major proporció que la mitjana a Catalunya i a 

tot l’Estat, però cal observar que el consum d’alcohol, tabac i cànnabis es manté i que, tot i 

observar alguna baixada puntual (2008 i 2010 ) la tendència al 2014 és créixer de nou. Cal 

estar atents i continuar amb la intervenció que actualment es fa, tant a nivell de centres 

d’ensenyament secundari com amb d’altres espais i nivells, ja que, tal i com es veu, a edats 

més altes, joves de 20 a 35, podem parlar de consum d’amfetamines, al·lucinògens i èxtasi. El 

radi d’acció del PPD s’amplia fins a aquestes edats des de l’Espai Jove El Galliner i també des 

de serveis a través de l’EBASP (Equip Bàsic d’Atenció Social Primària).  

Salut i TIC 

Sobre aquest particular no tenim dades concretes de Lliçà d’Amunt ni de la Vall del Tenes, però 

sí ens sembla interessant fer-hi una ullada a aquest concepte en tant les TIC són el dia a dia 

dels adolescents i joves i s’aprecien riscos associats a l’ús de les mateixes que cal tenir en 

compte i abordar.  
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Des del PPD es fan xerrades i tallers especialitzats en aquesta temàtica on es treballa la 

reflexió i l’esperit crític vers les TIC.  A nivell de comarca, des del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i en coordinació amb els diversos programes de salut, també es creen taules de salut 

específiques per abordar la temàtica i treballar-ho a nivell de professionals de joventut i també 

amb els propis joves.  

A nivell de dades que ens parlin sobre els usos de les TIC i els riscos associats a les mateixes,  

hi ha l’estudi que es va fer a Granollers, municipi proper, de mans de Jordi Bernabeu i  Isidre 

Plaza sobre “Els usos d’Internet i dels smartphones per part d’adolescents escolaritzats a 

Granollers”  que es va fer l’any 2014 i es va editar l’any 2015.  

Les dades dibuixades allà i en contraposició a altres dades a nivell de Catalunya, ens diuen 

que l’ordinador continua sent el dispositiu més utilitzat i en segon lloc l’smartphone, que els 

usos que es fan tenen una base relacional i d’oci i que hi ha algunes diferències entre l’ús que 

poden fer elles i l’ús que poden fer ells. Elles conversen més i ells, a més, també posen l’accent 

en temes recreatius i de joc.  

Motius per fer ús de les pantalles.  

 

Un 29,7% ja té smartphone als 10 anys, aquesta dada creix fins al 90,9% amb 15 anys. 
12

 

                                                   
12

 Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d’Informació i comunicació a les llars 2015. INE 
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Sobre els riscos associats, es parla de l’ adicció a Internet des de diferents dispositius, tot i que 

és un tema complex i que es considera difícil d’estimar en xifres. Sí es parla d’ addicció en 

relació a la sobreutilització i a la dependència, però costa encaixar-ho en termes de 

psicopatologia o problemes de salut mental.  

També es parla de situacions de ciberbullying o assetjament a través de les xarxes, la situació 

que es marca com a més patida és la ser insultat i la més marcada com “ho he fet” és la 

d’entrar a un compte o ordinador sense permís, seguida de fer-se passar per una altre persona.  

 

Entenem que tot i que les dades no són dades que parlin exclusivament dels i les joves de Lliçà 

d’Amunt, sí cal tenir-les en compte per poder treballar en un món que els nadius digitals ja 

dominen a la perfecció, que és pont per relacionar-se, informar-se  fins i tot per participar, però 

que també pot ser font de problemàtiques associades que cal prevenir i sobre les que cal 

intervenir.  

Altres dades de Salut 

Les dades a les que s’han tingut accés sobre els motius de consulta i de derivació a les 

consultes al EAP de la Vall del Tenes han mostrat algunes que ressalten sobre altres o que són 

interessants tenir en compte. Tot i que no tenim quadre comparatiu amb altres EAP de 

municipis o comarques properes, sí val la pena l’esmena de que els números que ressalten 

sobre altres són els que fan referència a trastorns de llenguatge i a problemes d’aprenentatge, 

així com amb problemes conductuals. Parlem, sobretot, d’edats fins als 14 anys, però hi ha una 

dada que sí és transversal dels 14 als 34 anys  i apunta a l’angoixa i estrès com a motiu de la 

consulta.  
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3.3.9 Participació i cohesió social 

A Lliçà d’Amunt hi ha 120 entitats censades de les quals només 4 són entitats exclusivament 

juvenils. D’aquestes quatre entitats dues estan en actiu, que són el Grup Esplai de Lliçà 

d’Amunt i l’Associació d’Estudiants de l’ INS Lliçà. De la resta d’entitats censades, tot i que no 

són entitats juvenils, sí hi ha moltes que apleguen molt joves del municipi, destaquem les 

entitats esportives, que són 28, i altres entitats culturals com el Ball de Gitanes. Com a grup no 

censat però que és de gran importància en termes de participació hi ha La Juguesca, que 

aplega les colles de la Festa Major de Lliçà d’Amunt i que mou molts joves, de fet, la Festa 

Major és valorada positivament pel 80% dels enquestats.  

L’enquesta també ens diu que un 64% dels joves creuen que no són participatius davant del 

26% que creuen que sí, i el 54% diuen que no participa a cap entitat.  Dels que diu que sí 

participa, les més anomenades han estat:  

 Club de futbol o club esportiu Lliçà 

 L’Ateneu l’Aliança 

 Club de Bàsquet Lliçà 

 Els TriCric 

 La juguesca 

 L’esplai 

 Gegants i rua de Festa Major 

 Ball de Gitanes 

 

Els principals motius que s’al·leguen a l’enquesta per a la no participació a cap entitat són la 

manca de temps i el poc coneixement de les entitats i de com participar-hi.  I Aquí és on la 

comunicació hi juga un paper molt important, sobretot en un municipi amb molta dispersió 

geogràfica, es necessita de bons i efectius sistemes per a que la informació arribi als i les joves 

i possibilitar, doncs, el coneixement de l’activitat associativa i social. El PIJ (Punt Informació 

Juvenil), lloc que ha de ser referència pels joves del municipi,  és conegut pel 70% dels 

enquestats, però només el 40% en fa ús i, majoritàriament, són joves d’ entre 14 i 16 anys, 

seguits dels joves de 17 a 19 anys.  Creiem que, en part, l’espai físic és reduït i no pot donar 

sortida a totes les necessitats dels i les joves i pot resultar poc atractiu als joves de més de 20 

anys.  

L’ enquesta també ens diu que els joves s’informen a través dels amics i que un percentatge 

minoritari ho fa a través de les xarxes socials i pàgines web. Aquesta última dada sobta i 

denota que els i les joves bé no saben de la seva existència, bé no els semblen atractives, 

creiem que no coneixen les xarxes, que no han arribat als i les joves.  
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Una altre dada que sobta és la percepció en un 64% dels enquestats que la societat no té una 

imatge correcte dels i les joves, es podria relacionar aquest fet amb cert desarrelament a la 

participació més formal.  

En termes de participació no jerarquitzada o  no formal, des de Joventut es mantenen diferents 

grups de joves que van canviant cada cert temps i que poden estar més relacionats amb 

l’equipament Espai Jove El Galliner. Són grups que es mouen per interessos concrets i que no 

tenen intenció de constituir-se en entitat. Un dels grups actuals són els TriCric, que van 

esdevenir com a grup estable arrel d’una formació sobre participació que es va organitzar des 

de Joventut.  

No existeixen òrgans de participació estable per a joves que tinguin un pes decisiu com una 

assemblea o bé un Consell de Joves, es fan consultes puntuals. Pel que fa altres òrgans, sí 

existeix el Consell d’Esports i el Consell de Cultura, però a la pràctica no funcionen regularment 

i no són accessibles per a joves en tant són les entitats les que participen.  Tampoc existeix un 

equipament o nucli que afavoreixi l’ intercanvi entre joves, la vinculació i la participació, els 

espais disponibles a les urbanitzacions, els Centre Cívic de Ca l’Artigues i Centre Cívic de 

Palaudàries  són desconeguts pels i les joves del municipi i l’equipament juvenil és insuficient 

per donar cabuda a la diversitat de joves. 

  

Com t'assebentes de les activitats del poble? 
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3.4 Dinàmiques amb joves:  tallers als 

instituts, trobada de joves  i entrevistes 

personals  

Paral·lelament a les enquestes i a la recerca de fonts estadístiques, s’han dut a terme altres 

processos més qualitatius amb l’objectiu de contactar amb els i les  joves i aprofundir en la 

realitat de Lliçà d’Amunt de forma més directe, concreta i des del seu prisma.  Aquests 

processos han estat els tallers participatius als instituts, la trobada de joves i les entrevistes a 

joves del municipi.  

 

3.4.1 Tallers participatius als instituts i trobada de joves 

 
S’han plantejat tallers participatius amb els grups de tercer, quart de la ESO, batxillerats i cicles. 

Han estat un total de 20 tallers de dues hores cada un i han participat un total de 520 joves 

entre l’ INS Hipàtia d’Alexandria i l’ INS Lliçà.   

Per tal de comptar també amb la participació d’aquells joves que no estan als instituts i, per 

tant, de joves de més de 18 anys, es va fer una crida a través d’un fòrum jove. Aquest fòrum 

volia aglutinar a joves del municipi, associats i no associats.   

En tots dos casos la dinàmica era la mateixa.
13

 Tot i que prioritzem alguns àmbits tal i com hem 

deixat constància al plantejament del pla, no s’han deixat de banda altres àmbits en aquesta 

fase de la diagnosi ja que també trobàvem interessant recollir les percepcions dels i les joves 

vers totes les temàtiques  que els hi afecten o els podran afectar en un futur.   

Els àmbits que s’han tractat són:  
 

1. Educació 

2. Mobilitat 

3. Convivència /Cohesió Social 

4. Salut i Medi Ambient 

5. Oci, Lleure i Cultura 

6. Esports 

7. Participació 

8. Comunicació i TIC 

9. Treball 

10. Habitatge 

 

                                                   
13

 El detall de la dinàmica es troba a l’apartat d’annexes com a annex núm. 3 
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Amb els grups de tercer de la ESO no treballàvem els àmbits de treball i habitatge i amb els 

grups de quarts de la ESO descartàvem només habitatge. A la trobada jove es van tractar tots 

els àmbits.  

Les idees principals i cabdals, aquelles que es repetien més i en les que els i les joves hi feien 

més incís , es recullen a continuació.  

Educació 
 

Es valoren positivament les instal·lacions educatives, tot i que es millorarien les instal·lacions 

de l’ INS Hipàtia d’Alexandria,  i les xerrades als instituts. També es valora el projecte de 

llengües estrangeres a l’INS Lliçà, el Batxillbac i el PILE (projecte integrat de llengües 

estrangeres. L’escola d’anglès, l’escola de Música i el fet de que hi hagi acadèmia de repàs 

també és vist com a punts positius i remarcables al municipi.  

Com aspectes a millorar es fa palesa la manca de batxillerat artístic al municipi i la poca oferta 

de cicles formatius. També hi ha la percepció de que el temari de les matèries no és del tot 

adequat, que falta la dimensió pràctica i que el professorat no està motivat.  Pel que fa a les 

instal·lacions es fa palesa la necessitat de millora de l’INS Hipàtia d’Alexandria i es comenta 

que l’estètica de l’INS Lliçà no és adequada, es un edifici molt tancat. També s’apunta a una 

millora de les connexions de wifi.  

Mobilitat 
 
Es valora positivament el personal del servei de bus, que hi hagi una xarxa de busos extensa al 

poble i que també existeixi una línia de bus ràpida a Barcelona, el Bus Exprés.  

Com a aspectes a millorar es comenta la falta de serveis de bus en caps de setmana, la poca 

freqüència de pas dels busos urbans i també del Bus Exprés, així com la falta de places als 

busos en horaris punta, com poden ser a l’entrada i sortida dels instituts.  També es parla de la 

necessitat del servei de tren i d’un carril bici, però es té consciència en tots dos casos de les 

dificultats que suposa.   

Convivència/Cohesió Social 
 
Es percep Lliçà com un municipi tranquil, però s’apunta a que hi ha una gran dispersió 

geografia i que això també dificulta que s’estableixi relacions amb altre gent jove del municipi, 

es fa palesa la manca d’espais o activitats on la gent es pugui relacionar.  

Quan es parla d’actes concrets com Festa Major, sí s’apunta a que hi ha actes de vandalisme i 

que caldria més vigilància.  
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Salut i Medi Ambient 
 
Es valora Lliçà d’Amunt com a municipi verd i es valora positivament el PPD (Pla de Prevenció 

de Drogodependències) que és àmpliament conegut per les seves activitats als instituts.  

També es valora positivament l’existència de dos centres mèdics.  

Com a aspectes a millorar es percep que hi ha certa deixadesa per part de la gent en el 

manteniment de les àrees verdes i del riu.   

Oci, Cultura i Lleure 
 
Com a activitats i espais es valora molt positivament la Festa Major, la Juguesca, l’Aliança i 

l’Espai Jove El Galliner.  

Com aspectes a millorar s’apunta a que falta una zona d’oci que aglutini als i les joves del 

municipi  i un equipament juvenil amb diferents espais i amb més diversitat d’activitats. També 

es s comenta que els centres cívics i locals socials no són espais oberts als i les joves.  Pel que 

fa a les activitats es percep que hi ha manca de les mateixes fora d’època d’estiu i fora de la 

Festa Major.  

Esports 
 
Es valora positivament que hi hagi diversitat d’instal·lacions al municipi per fer esport i la 

renovació del camp de futbol, així com l’existència d’entitats esportives al municipi.  

Com aspectes a millorar s’apunta a la poca diversitat de modalitats esportives i a la necessitat 

de millora d’instal·lacions com la piscina municipal, així com l’Skateparc.  

Participació 
 
Es valora positivament la Festa major i la Juguesca com espais de participació i de relació que 

aglutina a tot el poble, també l’Esplai  com entitat juvenil i l’Espai Jove El Galliner com espai 

obert a tots els joves del municipi.  

Com aspectes a millorar s’apunta que hi ha poca participació per part dels i les joves fora 

d’espais com la Festa Major. Es reclamen més espais de participació i de decisió, més 

informació sobre el que es vol fer per tal de poder opinar i decidir.  També es perceben els 

projectes i activitats existents com poc innovadors. 

Comunicació i TIC 
 
Es valora positivament l’existència del butlletí municipal Informa’t, tot i que s’apunta que a 

vegades arriba tarda a algunes urbanitzacions. També es valora positivament l’existència del 

web de Joventut i de les xarxes socials, tot i que es desconeixen majoritàriament.  
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Com aspectes a millorar es comenta el mal funcionament de les zones WIFI dels equipaments 

municipals, la manca  de zones WIFI obertes al municipi i la falta de cobertura a les 

urbanitzacions.  

Treball i Habitatge 
 
Es valora positivament que hi hagi espais com el SEOVT o el PIJ pel recolzament a la recerca 

de feina, però s’apunta a la dificultat per trobar-ne a Lliçà d’Amunt.   

Pel que fa a l’ habitatge, es valora positivament que hi hagi una promoció de pisos de protecció 

oficial per a joves i s’apunta a les dificultats dels mateixos per trobar oferta de lloguer a Lliçà, ja 

sigui per la poca oferta o pels alts preus.  

 

3.4.2 Entrevistes amb joves 

Les entrevistes a joves ens han ajudat a extreure dades d’àmbits concrets i també a arribar a 

aquells joves que ens ha costat més, que són els joves no localitzats als instituts i que tenen 

més 20 anys.  

D’entrevistes es van fer un total de quatre, dues entrevistes a joves del municipi i dues més a 

professionals que treballen amb joves. Les entrevistes amb joves han estat centrades en l’àmbit 

de la participació. Ens interessava  captar la percepció dels joves vers la seva pròpia implicació 

a la vida social del poble.  Per aquest motiu es va comptar amb dos joves que tinguessin una 

trajectòria d’implicació i vinculació a la vida associativa del municipi i que poguessin dibuixar 

amb  la fotografia dels i les joves i la participació a Lliçà d’Amunt.  

Les entrevistes amb professionals es desgranen més endavant, quan ens apropem a l’ anàlisi 

de les polítiques de Joventut, ja que són professionals vinculats a l’Ajuntament de Lliçà 

d’Amunt.  

L’Arnau té 32 anys és enginyer aeronàutic, actualment estudia la carrera de matemàtiques i 

està a l’atur. Ha estat vinculat a moviments associatius com el futbol, el futbol sala, el ball de 

gitanes i  va crear amb altres joves la colla dels Bisky de la festa major, està vinculat a La 

Juguesca.  

La Maria té 26 anys, és sociòloga i actualment estudia neuropatia i treballa com a consultora en 

estudis culturals a una empresa de Barcelona.  Ha estat vinculada al Grup Esplai de Lliçà 

d’Amunt, a la Colla de Diables i al grup  de joves Arrel Jove i actualment forma part de la junta 

directiva de l’Ateneu l’Aliança des de fa dos anys.  

Es té la visió de que existeix teixit associatiu al municipi que aglutina joves però que no hi ha 

entitats que siguin específicament juvenils i que això és un símptoma del nivell de participació 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

52 

 

general del municipi que es percep baix, molt baix quan es parlar dels i les joves. La dispersió 

geogràfica s’apunta com una problemàtica en aquest sentit, hi ha entitats que s’impliquen i 

s’organitzen però que els seu radi d’acció és sobretot vinculat a la urbanització a la qual 

pertanyen, al territori més proper. Aquests ciutadans i ciutadanes són persones amb un nivell 

d’implicació alt però, al mateix moment, quan es vol organitzar alguna cosa més oberta o 

vinculada a altres nuclis, costa mol arrossegar-los. La relació amb altres entitats del municipi és 

baixa, s’apunta a que és bona o positiva quan es dóna, però que no existeix una relació estable 

en el temps, només en moments puntuals, en algunes activitats o projectes concrets. Per tant, 

la dispersió geogràfica  i la falta d’espais estables de relació entre les pròpies entitats es veuen 

com a elements que desfavoreixen  el teixit associatiu i el nivell d’implicació també dels i les 

joves.  D’altra banda, algunes entitats del municipi perceben l’Ajuntament com un ens que no 

les recolza suficientment, es percep que aquesta visió s’ha mantingut en el temps i és un 

pensament negatiu arrelat a l’ADN d’algunes entitats històriques. Es reconeix que les relacions 

amb l’Ajuntament han millorat al llarg del temps i que potser aquesta visió està una mica 

deformada per aquest pensament que ha arrelat fort i que és una herència de la que costa 

desfer-se. Sí es percep, però, que les coses sempre són millorables i que les entitats tenen una 

manera molt concreta d’entendre la vida associativa i social al poble, així com una manera 

pròpia de fer que topa amb les institucions, sobretot pel que fa a tràmits i gestions que haurien 

de ser més oberts, àgils i ràpids.  

Un punt fort de coincidència entre els i les  joves quan es parla d’ implicació i de participació, 

és, com hem apuntat més a dalt, la falta d’un espai que aglutini a la diversitat dels i les joves i 

que possibiliti l’ intercanvi, la relació entre els mateixos. Ja no es parla d’un equipament juvenil, 

es parla, sobretot, d’un espai físic d’oci i de lleure que possibiliti les relacions de forma natural i 

espontània. No existeix un espai així a Lliçà d’Amunt, algun lloc que faci sentir a tothom que 

forma part d’un tot, del poble. Es percep una falta de pertinença al mateix  i que això 

repercuteix directament en com s’han d’implicar els i les joves en la vida d’un poble que no 

senten seu.  Es té consciència de la dificultat d’habilitar un espai com aquest al municipi 

tractant-se aquest d’un poble amb un entorn verd i rural, encaixar aquestes dues vessants es 

veu com una cosa complicada però, al mateix temps, necessari si es vol millorar aquest 

sentiment de pertinença i, per tant, afavorir la implicació de la ciutadania, dels i les joves.   

A banda de la pròpia necessitat dels i  les joves d’un espai aglutinador, també es parla de la 

necessitat d’un habitatge al municipi, es percep la fuga de joves de més de 20 anys a altres 

municipis per estudiar i per treballar i, per en un futur, establir-se en un altre lloc. Si un jove no 

pot accedir a un habitatge assequible a Lliçà,  no es podrà quedar a viure, per tant, es perden 

els joves més adults.  Es té consciència, però, un altre cop, de la dificultat de possibilitar 

sortides a aquesta problemàtica, ja que, com dèiem , Lliçà d’Amunt és un municipi verd on el 
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model d’habitatge sol ser unifamiliar i es reflexiona sobre si cal canviar això a un altre model de 

poble, si és possible conjugar municipi verd i habitatges assequibles pel jovent.  

En relació a aquest últim punt i, sobretot,  a ser un municipi verd, s’apunta com a una 

potencialitat i es percep que s’aprofita poc, que s’haurien d’engegar més iniciatives que 

potenciessin el coneixement de les zones rurals i verdes de Lliçà.  
14

 

 
  

                                                   
14

 El guió i buidatge de les entrevistes es troba a l’annex núm. 6 
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4. ANÀLISI POLÍTIQUES 
DE JOVENTUT 
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La visió tècnica i política completarà la diagnosi i es contraposarà amb la visió juvenil per donar 

pas a les conclusions. És important remarcar que no totes les necessitats dels i les joves del 

municipi són expressades directament per aquests, algunes d’aquestes necessitats són 

evidenciades justament pels professionals tècnics i pels responsables polítics que intervenen 

en els diferents serveis i que analitzen les actuacions per tal de veure l’evolució i l’impacte de 

les mateixes 

Quan analitzem la realitat juvenil a través de les polítiques de joventut que s’han anat 

desenvolupant volem completar la fotografia i apropar-nos a la realitat juvenil des de la 

implementació de polítiques públiques que s’han portant o s’estan portant a terme des de les 

institucions. Veure si, efectivament, i tal com apunta el PNJC, s’han fet passes en direcció a 

una transformació cap a la millora de la qualitat de vida dels i les joves.  

Aquest anàlisi es farà a través de la pròpia avaluació dels objectius i pla d’accions de l’anterior 

pla local de joventut, de la qual ja hem parlat quan fèiem un plantejament de la diagnosis. 

També ens aproparem a la trajectòria de la regidoria i servei de joventut i a la visió de diferents 

professionals que treballen a l’àmbit de joventut així com dels propis responsables polítics.  

 

4.1 Història de les polítiques de Joventut al 

municipi: regidoria i servei de joventut  

 
La primera data en la que es coneix que existeix Regidoria de Joventut a Lliçà d’Amunt com a 

tal és l’any 1993. L’any 1995 apareixia a les actes dels plens municipals com a regidoria 

conjuntament amb Cultura, Barris i Participació Ciutadana. Si bé sí existien entitats històriques 

que dibuixaven polítiques adreçades, sobretot, al món de lleure, com el Grup Esplai de Lliçà 

d’Amunt, que farà 40 anys l’any 2017, no existien polítiques concretes i específiques dirigides a 

la consecució de l’emancipació juvenil.  

Es té coneixement de professional tècnic específic en Joventut l’any 2000, mateix any en que 

s’obre l’Espai Jove El Galliner com a punt de trobada dels i les joves del municipi a l’antiga 

escola Països Catalans,  un espai destinat, sobretot, a l’oci, al lleure i a l’associacionisme. Un 

any més tard, al 2001 s’adapta un espai més destinat al PIJ ( Punt d’Informació Juvenil), ja 

adreçat a posar a l’abast dels i les joves del municipi informació del seu interès en diverses 

temàtiques i adreçat a facilitar l’assessorament i acompanyament com a part de l’ inici de 

polítiques de joventut afirmatives.  

Les polítiques de joventut del municipi estan també molt arrelades a la vida de l’equipament 

juvenil, únic centre de referència pels i les joves del poble, per tant és interessant no només 
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conèixer els projectes i polítiques que deriven de la regidoria, sinó, i sobretot, també la història 

de l’equipament i del PIJ.  

L’Espai Jove i el PIJ continuen la seva trajectòria amb un canvi  l’any 2002 en la figura 

professional i tècnica que s’encarrega de la implementació dels projectes.  L’any 2004 es 

decideix tancar el punt de trobada perquè les dinàmiques que es van crear es van considerar 

negatives i es replanteja el projecte. El PIJ es reobre a la biblioteca de l’ INS Lliçà i, després 

d’un replantejament del projecte i de la contractació de personal professional específic en 

dinamització es reobre l’Espai Jove El Galliner l’any 2005.  

L’equipament es converteix en un referent de molts dels i les joves del municipi, principalment 

pels joves vinculats encara a l’ institut i també a les entitats.  Es rep una subvenció per part de 

la Generalitat per arreglar i  adaptar l’espai a les noves necessitats dels joves i els projectes 

que van sorgint. L’any 2006 , davant el creixement dels projectes que es deriven de la regidoria 

de Joventut, es contracte una altre figura professional, així ja hi havia un tècnic de joventut i 

dues dinamitzadores juvenils, una d’elles també encarregada del PIJ. L’any 2007 es regularitza 

l’estructura de RRHH de Joventut amb la convocatòria pública de dues de les tres figures 

professionals de la regidoria en aquell moment.  

L’any 2012 es decideix cedir l’espai de Joventut a l’Escola de Música de la Mancomunitat de la 

Vall del Tenes i l’Espai Jove passa a ubicar-se a un dels espais del a nova biblioteca municipal 

de ca l’Oliveres.  Les dinàmiques d’intercanvi entre els dos serveis, biblioteca i espai jove, han 

trigat a establir-se i , tot i que sí existeixen alguns moments d’intercanvi en la programació 

d’activitats, s’aprecia que les necessitats  de cada un dels serveis són diferents i, a vegades, 

fins i tot incompatibles. Els joves busquen un espai diferenciador on trobar-se i relacionar-se i el 

desenvolupament d’algunes activitats i/o projectes topa directament amb l’objectiu d’un servei 

com la biblioteca municipal.  Per aquest motiu, s’apunta a la necessitat d’un espai propi on 

poder desenvolupar les activitats i projectes propis d’un equipament de Joventut.  

L’equip de Joventut també ha crescut i, actualment es compta amb una tècnica de Joventut, 

una informadora i dinamitzadora juvenil, una dinamitzadora juvenil i un dinamitzador a la xarxa.  

L’experiència del canvi a un altre equipament ha minvat alguns espais físics, però també s’han 

desenvolupat altres projectes i maneres de fer que obrien el seu radi d’acció fora de 

l’equipament. La Regidoria de Joventut ja treballava des de l’any 2006 amb l’ institut en el 

projecte PIDCES (Punt d’Informació Descentralitzat als Centres d’Educació Secundària), però 

ha introduït un segon PIDCES a l’altre institut del municipi, l’INS Hipàtia d’Alexandria i també ha 

estès el seu radi d’acció amb projectes que posessin l’accent en el foment de la participació, a 

nivell formal e informal, i també a través de les TIC.  

 D’altra banda, i pel que fa a espais, el canvi d’ubicació ha fet repensar a la regidoria a quins 

espais podia desenvolupar l’activitat que fins al moment desenvolupava i actualment es fa un 
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ús compartit d’alguns espais del servei de biblioteca. També es fa ús d’espais a l’aire lliure, com 

l’era de la biblioteca.  

Tot i així, els espais físics disponibles són insuficients per a l’activitat de la regidoria i les 

necessitats que van sorgit pel desenvolupament del  servei que es vol oferir des de l’Espai Jove 

i des del PIJ.  

 

4.2 Recursos econòmics al Servei de 

Joventut 

Dotar de recursos el servei de Joventut és el que fa, entre d’altres elements,  que les polítiques 

de joventut puguin materialitzar-se. Hem parlat dels orígens de la regidoria i dels canvis soferts 

al llarg de diversos anys, també dels canvis en l’estructura dels recursos humans. Aquí farem 

una breu referència de l’evolució de la dotació pressupostària, d’aquesta manera també es fàcil 

contextualitzar les pròpies polítiques que s’han promogut o aquelles que s’han quedat pel camí.  

El proper gràfic ens mostra de manera molt visual que el pressupost de Joventut ha anat a 

l’alça en els últims quatre anys, però també hem agafat dades d’altres anys enrere, on és 

interessant veure una important davallada l’any 2012, molt relacionada amb retallades arran de 

la crisi econòmica que es va viure en aquell moment i que també va afectar a altres regidories. 

Ja des de l’any 2009 hi ha una menor dotació pressupostària, però, com dèiem, el punt més 

baix es dóna l’any 2012.  

 
 
També és important matissar que dintre del propi pressupost de la regidoria la tendència ha 

estat a créixer en recursos humans, doncs l’aposta ha estat la contractació de personal que 

pugui desenvolupar i executar les estratègies i polítiques de Joventut cap una visió 

d’acompanyament als i les joves, deixant de banda en bona part la programació d’activitats si 
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no estan vinculades a l’acció directe dels i les joves. Així, el capítol 2, destinat a la facturació de 

serveis a càrrec de tercers, ha minvat en favor del capítol 1, destinat a la contractació de 

personal. Això ha facilitat l’especialització dels perfils professionals del personal de la regidoria 

de joventut traduint-se en un creixement dels serveis que s’ofereixen i en una millor atenció i 

acompanyament als i les joves. Parlem de fer créixer, per exemple, els serveis 

d’assessorament i acompanyament en diferents matèries (ocupació, estudis, voluntariat, 

participació, etc). Aquesta especialització també ens ha permès poder vincular-nos a les TIC 

molt més ja que hi ha un dinamitzador a la xarxa que pot dedicar-se a entendre l’evolució de les 

mateixes i pot utilitzar aquests canals per arribar als i les joves amb més facilitat, parlant els seu 

propi llenguatge.  

El capítol 1 s’ha duplicat des de l’any 2008 però no deixem de banda el capítol 2 que, malgrat 

ha minvat, no ho ha fet a la meitat del que es pressupostava l’any 2008 i s’ha optat per un 

major rendiment i aprofitament del mateix focalitzant-lo en els objectius marcats.  

Altres capítols dels que no parlem específicament, com el destinat a moviments associatius, 

també han minvat. Cal dir, però, que algunes de les entitats que en el seu moment 

funcionaven, com el club de rol o el grup de joves Arrel Jove, ha deixat de fer-ho. Si bé és cert 

que també s’ha deixat de banda el recolzament econòmic que hi havia per a grups de joves no 

associats, que es pretén recuperar en anys posteriors reformulant-ho. Pel que fa al capítol 6, 

cal dir que no s’ha fet cap inversió en equipament juvenil des de l’última vegada que va ser 

l’any 2004 quan es va habilitar l’espai de l’antiga escola Països Catalans per l’Espai Jove El 

Galliner.  
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4.3 Avaluació técnico–política de l’anterior 

pla i visualització de necessitats 

Com ja parlàvem en l’apartat de prioritzacions d’aquest nou pla local de joventut, un dels punts 

de partida va ser l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius marcats i del pla d’accions  a 

l’anterior pla. Aquesta avaluació es va fer, per una banda, amb els tècnics, tècniques i 

professionals que treballen en els diferents projectes o accions; i per l’altre amb els 

responsables polítics.  

També es va treballar de la mateixa manera, un cop avaluat l’anterior pla, la detecció de 

necessitats dels i les joves de Lliçà d’Amunt, tal i com ja s’havia fet amb els joves als instituts i a 

la trobada jove però ara també incorporant la visió tècnica i política. 
15

 

Remarquem el que ja es comentava en l’ esmentat apartat
16

, que la percepció és que hi ha un 

80% dels objectius generals que s’ha treballat poc, així com un 61% d’objectius específics que 

també s’han treballat poc. Això deslligava una mica amb la visió de que sí s’han portat a terme 

el 81% dels programes o accions marcats i, per tant, fa pensar que el plantejament del pla 

d’actuacions no era del tot adequat per a la consecució del objectius.   

Amb aquest resultat de l’avaluació, calia posar l’accent a una bona detecció de les necessitats 

del si les joves del municipi i un disseny d’accions concret, adequat i que perseguís aquesta 

consecució dels objectius marcats.  

Pel que fa a la detecció de necessitats dels i les joves del municipi, tal i com ja es va fer amb 

els propis joves, la dinàmica passava per repassar 10 àmbits d’actuació i marcar allò positiu i 

que calia mantenir i aquells ítems millorables i que calia reforçar, cal dir que la visió tècnica i 

política s’apropa, sobretot, a les polítiques i projectes desenvolupats i a aquells que caldria 

desenvolupar.  

Recordem els àmbits:  
 

1. Educació 

2. Mobilitat 

3. Convivència /Cohesió Social 

4. Salut i Medi Ambient 

5. Oci, Lleure i Cultura 

6. Esports 

7. Participació 

8. Comunicació i TIC 

9. Treball 

10. Habitatge 

                                                   
15

 El buidatge de la sessió es troba a l’annex núm.  3 i 4.  
16

 L’ apartat de prioritzacions es troba a la pàgina núm. 8.  
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Educació 
 
Com aspectes positius es valoren els projectes Amunt i Creix

17
, així com el projecte PIDCES  i 

el PAE (Programa d’Activitats Escolars). També  es valoren els serveis als diferents instituts, 

com la USEE a l’INS Lliçà o el servei de “Millora de l’Ocupació” a l’INS Hipàtia d’Alexandria.  

Els aspectes a millorar es centren en la manca d’oferta de formació post-obligatòria , d’una 

escola d’adults, d’un pla d’entorn, de més projectes o espais d’acompanyament a joves amb 

dificultats i també en una coordinació insuficient entre els agents implicats a Educació, Joventut 

i Serveis Socials.  

 
Mobilitat 
 
Es valora positivament els servei de bus urbà de Lliçà d’Amunt però es remarca la falta de 

places suficients en horari d’entrada i sortida dels instituts.   

Com a aspectes a millorar es deixa pales la insuficiència de freqüència de pas de les línies de 

bus urbà, la falta de bus els caps de setmana i del servei de Bus Exprés durant el mes d’Agost. 

S’apunta a que caldria fomentar rutes alternatives i sostenibles a peu o en bicicleta.  

 
Convivència i Cohesió Social 
 
Es valora positivament el treball en xarxa de serveis socials i policia local, l’atenció a les 

famílies i l’existència d’un espai jove, El Galliner, com a aglutinador de joves i propulsor de 

valors positius per a la cohesió.  

Com a aspectes a millorar s’apunta a la falta de sentiment de pertinença, de sentiment de poble 

i es relaciona també amb la falta d’un espai d’oci i de lleure que aglutini la població i faciliti la 

relació entre els i les joves.  Hi ha una manca d’aprofitament dels espais a les centralitats (Ca 

l’Artigues i Palaudàries) i caldria una figura professional que treballi des dels barris per tal de 

fomentar i facilitar la cohesió social.  

 
Salut i Medi Ambient 
 
Es valoren positivament les activitats dedicades a salut i medi ambient al PAE així com el curs 

de primers auxilis i RCP que es fa als monitors i monitores dels casals. També es destaca Lliçà 

d’Amunt com a municipi verd i els projectes que es fan amb els instituts en aquesta línia.  

Com a aspectes a millorar es destaca la manca d’un professional de salut afectiva i sexual de 

proximitat pels i les joves, que pugui treballar a espais i entorns familiars com els instituts o 
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 Acompanyament a joves en el seu procés d’aprenentatge i socialització als instituts.  
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l’Espai Jove, un servei d’assessoria i de consulta. També s’aprecia que cal treballar més i millor 

en el coneixement de l’entorn verd de Lliçà i explotar-ho.  

 
Oci, Lleure i Cultura 
 
Es valora positivament la festa major com espai de participació, la Juguesca, principalment.  

Com a aspectes a millorar es detecta la manca d’espais físics d’oci i de lleure i d’oferta d’oci 

consumible per a joves i, en relació a això, la manca d’un equipament o espai ampli i amb 

recursos que aglutini als i les joves de Lliçà.   

 
Esports 
 
Es valora el treball i la coordinació amb els instituts, així com les entitats esportives i algunes 

activitats, les 24h molt especialment.  

Com a aspectes a millorar es detecta la manca d’alguns equipaments com una piscina coberta i 

la necessitat de millorar les instal·lacions del pavelló d’esports i el seu gimnàs. També es 

comenta que hi ha poca diversificació esportiva i la dificultat de millorar-ho sense espais on 

encabir-ho.  

 
Participació 
 
En termes de participació activa i directe per parts dels i les joves del municipi, es detecta que 

manquen espais per exercir-la. Tot i que sí existeixen consultes puntuals sobre alguns temes, 

no hi estructures estables. Es remarca la inexistència d’un Consell de Joves o d’una Assemblea 

Jove, així com la inactivitat d’aquells altres consells que sí existeixen, com el de Cultura, 

esports o Participació Ciutadana.  

 
Comunicació i TIC 
 
Com aspectes positius es valora la presència de l’Ajuntament i de Joventut en moltes xarxes 

socials i l’actualització de les mateixes, també coordinació entre la Regidoria de Joventut i la 

Regidoria de Comunicació.  

Caldria millorar la coordinació amb altres serveis i entitats, algun espai que permetés la 

circulació àgil d’informació i la publicació de la mateixa. També es detecta que les xarxes 

socials i plataformes digitals de Joventut no arriben als i les joves de la forma en la que 

s’espera, cal treballa-hi.  
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Treball 
 
Es valora positivament la coordinació entre institut i Ajuntament per posar en marxa serveis 

d’assessorament específics en matèria d’educació i ocupació a través del programa “Millorem 

l’Ocupació”, així com el programa d’estada a l’empresa de l’INS Lliçà.  

Com a aspectes a millorar es detecta una falta de coordinació dels serveis presents al municipi 

que tracten la informació i assessorament en matèria d’educació i de treball, principalment entre 

el Pla Millorem l’Ocupació i el SEOVT. Es percep al SEOVT com un recurs poc proper a les 

necessitats i especificitats del col·lectiu juvenil en la recerca de feina.  

D’altra banda, també es detecta una manca d’oferta laboral suficient per a joves al municipi.  

 
Habitatge 
 
Es destaca la manca d’oferta de lloguer social a Lliçà i la complexitat per aconseguir-ho en un 

municipi on, majoritàriament, el tipus d’habitatge són cases. No existeix cap iniciativa o espai 

municipal des d’on es treballi per posar en contacte a propietaris i llogaters.  

 
 

4.4 Entrevistes altres professionals 

Es fan dues entrevistes a dos professionals del municipi amb vinculació amb els i les joves, es 

tracten diversos àmbits però es vol apropar la mirada en temes de cohesió social i Salut. És per 

això que es compta amb el professional que s’encarrega dl projecte “Creix” als instituts, el Toni i 

amb el professional que por ta el PPD, el David.  

El Toni és educador social des de fa 23 anys, ha treballat en centres d’ acollida, CRAES i 

casals d’infants i actualment és família d’ acollida professional i també educador als projecte 

“Creix” a Lliçà d’Amunt. El projecte “Creix” vol acompanyar als i les joves amb dificultats en el 

seu procés d’aprenentatge i creixement personals als instituts. Es treballa, sobretot, amb 

problemàtiques relacionades amb la conducta. El projecte està liderat per Serveis Socials i 

s’implementa d’es de l’Associació ARAE des de febrer de 2016. Es treballa amb els joves en 

intervenció directe i també amb el professorats i les famílies, així com amb la comunitat del 

municipi (entitats, serveis, etc).  

El David és educador social, ha estat vinculat a diversos moviments associatius del seu 

municipi com a jove i des de fa 9 anys porta el projecte PPD a la Vall el Tenes. El PPD és un 

projecte que va començar l’any 2003 a la Vall del Tenes, depèn de la Mancomunitat de la Vall 

del Tenes i es vincula a Serveis Socials a cada un dels quatre municipis que conformen la Vall 

del Tenes. L’objectiu és treballar diversos temes relacionats amb la salut i abordar-los des del 
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pensament crític. Es treballa principalment amb els i les joves en intervenció directe i també 

amb el professorat, altre serveis del municipi i les famílies.  

Relacionat amb la cohesió social, les necessitats que es detecten des del punt de vista 

d’aquests professionals que estan en contacte directe amb els i les joves del municipi, passen 

per a que els i les joves siguin escoltats, siguin  protagonistes, que se’ls tingui en compte. Es 

detecta certa dificultat de treball amb les famílies en aquesta direcció, és difícil arribar-hi, i 

també es detecta certa rigidesa d’estructures i d’espais a nivell d’institucions,. En aquest sentit, 

es posa l’accent en la importància de treballar la diversitat des d’espais comuns i no tant des 

d’espais separats, apuntant que així és pot crear un sentiment d’exclusió i de diferència en 

negatiu. També s’apunta a que la resposta davant certes realitats hauria de poder ser més àgil, 

per tant, que caldria flexibilitzar i facilitar alguns dels tràmits en favor de la intervenció 

necessària. Tot i així, també es percep que hi ha  un interès i una aposta per la millora en 

aquest sentit, s’aposta per projectes nous com el “Creix” o la Comissió d’ Absentisme i la 

millora del treball en xarxa, així com l’interès d’alguns membres del professorat als instituts per 

atendre la diversitat i millorar la qualitat de vida dels seus joves malgrat les dificultats.  

Es destaca la importància de treballar amb la comunitat i l’entorn del propi jove i es remarca la 

importància de fer accessibles els serveis i recursos, sobretot en un municipi amb la dificultat 

de ser geogràficament molt dispers. També la importància de comptar amb espais de relació, 

s’apunta a una mancança en aquest sentit que dificulta el poder  tenir un sentiment de 

pertinença al municipi, un sentiment de tenir alguna cosa en comú amb els altres. Per treballar 

sobre aquest particular, es remarca que calen espais de construcció i que s’ha de treballar des 

de la infància, per tant, des de primària. Caldria fer incís en estructures que permetessin la 

participació activa i directe com un Consell d’Infància o a través de pressupostos participatius.  

Sobre temes de salut, es percep que els i les joves consumeixen menys però que cal seguir 

treballant en temes de prevenció des de la promoció del pensament crític, des de la reflexió. Es 

remarca la dificultat de trobar dades que puguin orientar la intervenció cap a una direcció o una 

altre, es treballa des de l’observació directe de l’entorn. S’observa un consum no tant relacionat 

amb el “passar-ho bé”, si no, més aviat relacionat amb “no passar-ho malament”. En aquest 

sentit s’apunta a que cal treballar amb els joves en la gestió de les emocions i també cal 

treballar amb les famílies i es remarca la dificultat per fer-ho. El PAE és una bona eina de 

treball amb els joves i el professorat, però cal trobar la manera de treballar també amb les 

famílies i amb l’entorn. 
18
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 El guió i el detall de les entrevistes es troba a l’annex núm. 7 
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A la diagnosi hem recollit dades que puguin aproximar-nos a detallar quines són les necessitats 

dels i les joves de Lliçà d’Amunt per tal de focalitzar les polítiques de joventut a la consecució 

de donar resposta a les mateixes. Ens hem aproximat a dades quantitatives a través de les 

estadístiques disponibles, d’estudis i de l’enquesta; i també a altres dades que ens proporciona 

el treball amb joves, professionals de l’àmbit de joventut i els propis responsables polítics. Ara 

es tracta de posar en relació aquestes dades i sintetitzar, doncs, unes conclusions que ens 

permetin focalitzar els objectius i les accions a desenvolupar en el proper pla local de joventut.  

Recordem els àmbits que al començament de la diagnosi es van marcar com a prioritaris:  

- Educació/Formació.  

- Ocupació.  

- Participació. 

- Cohesió Social. 

- Salut. 

Ara passarem a presentar les conclusions i orientacions d’aquests àmbits però cal destacar 

algunes conclusions sobre aquells altres que, en un primer moment, quedaven en un lloc 

secundari i que ens semblen rellevants i atenir en compte en aquest pla:   

 Oci, Lleure, Cultura i Esports: No era un àmbit prioritari com a tal però els i les joves 

han fet moltes i variades aportacions, també ho han fet els propis professionals i 

responsables polítics. Moltes de les aportacions anaven encarades a la millora de 

l’oferta d’oci consumible, a una oferta cultural més adreçada a adolescents i joves i 

també a una més àmplia diversitat de modalitats esportives, així com a la millora 

d’instal·lacions esportives. Des de la Regidoria de Joventut creiem, però, que totes les 

possibles millores en aquest àmbit han d’anar estrictament relacionades amb la 

participació, els propis joves fan demanda explícita d’espais de decisió, molt 

especialment per Festa Major. No existeix cap òrgan consultiu i tampoc decisiu, hi ha 

consultes de tipus puntuals, però no és un espai consolidat ni hi ha dinàmiques 

establertes de participació activa i directa. Així, una gran part d’oci i de lleure del 

municipi és oferta pel propi Ajuntament, sense la implicació dels i les joves.  

Tampoc existeix un nucli, un espai físic d’oci i lleure, que aglutini a joves en tota la seva 

diversitat, no hi ha un gran equipament de joventut que pugui oferir diversitat de serveis, 

tampoc altres zones d’oci consumible o d’esbarjo. Aquesta  falta d’espai i d’oferta 

moltes vegades ha portat a les regidories a prendre aquest paper de “programadors” 

d’activitats. Cal un espai que pugui facilitar la relació dels i les joves de forma natural i 

espontània i que pugui ser escenari per l’apropament de sinèrgies entre els mateixos.  
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Aquest àmbit enllaçaria amb l’àmbit de la cohesió social, que ja estava entre els 

prioritaris. Un espai de relació i la facilitació d’ estructures que permetessin la 

participació directa possibilitarien el sentir-se part d’un tot a Lliçà d’Amunt. 
19

  

Fora de les grans activitats com podrien ser  Festa Major, no existeix un espai físic que 

aglutini a diferents perfils de joves i que faciliti la seva relació i les dinàmiques per a fer 

xarxa, establir vincles i motivar espais de participació. Existeixen alguns moments o 

petits espais físics, però  són insuficients perquè al seu sí no poden donar cabuda a 

moltes de les demandes dels joves. Així doncs, si es fomenten espais de participació i 

de decisió, és possible facilitar el diàleg i el debat a fi de poder orientar les millores en 

aquest àmbit, es podrien acollir les iniciatives de millora d’instal·lacions esportives 

(skateparc, gimnàs, etc), possibles instal·lacions juvenils i també acollir propostes per 

Festa Major i altres activitats al municipi.  

 

 

 Comunicació i TIC: Els i les joves no coneixen els canals de comunicació de Joventut, 

aquells que els coneixen els valoren bé, però una gran majoria no coneixen les nostres 

xarxes socials. D’altra banda, molts joves comenten que la informació arriba tard a les 

cases i que no hi ha suficient informació sobre què és fa i quan. En un poble amb gran 

dispersió geogràfica, aquesta qüestió, la comunicació, esdevé fonamental, i quan 

parlem de joves, les TIC són imprescindibles.  

Així, si no som capaços de fer extensibles les nostres xarxes socials, no podem esperar 

una resposta o implicació dels i les joves de Lliçà d’Amunt.  

Aquest àmbit esdevé, com l’àmbit de la participació, un eix que ha d’impregnar tots els 

altres àmbits. Per tant, no és un àmbit en sí mateix, si no que ha de ser tranversal, cal 

una lògica i una estratègia comunicativa i, el que és més important, cal que sigui 

compartida i oberta, permeable i mutable.  

 

 Habitatge: La gran majoria d’habitatges a Lliçà d’Amunt són cases unifamiliars i això fa 

que l’accés per part dels joves a un habitatge sigui difícil, el preu és elevat i les opcions 

de lloguer són poques. Hi ha necessitats explícites dels i les joves d’habitatges de 

lloguer a preus més assequibles, però també és cert que molts dels i les joves del 

municipi estudien i troben una feina fora de Lliçà, així accedeixen a un primer habitatge 

fora del municipi. És un àmbit que, malgrat sí és abordat i es manté com una necessitat, 

no ja dels joves de Lliçà d’Amunt, sinó de tots i totes les joves, no ens marquem com a 

prioritari, sí hi ha una aposta política per pensar estratègies de millora en aquest sentit. 
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 Recordem que Lliçà d’Amunt és un municipi de 14.844 habitants i que d’aquests 2.414 són joves d’ entre 14 i i 29 anys, que suposa el 

15%. Si comptem els joves de fins els 34 anys, parlaríem del 21%. La població es reparteix en 25 nuclis i 1.466 joves, més de la meitat, es 

reparteixen en tres nuclis: el nucli urbà, Ca l’Artigues i Can Salgot 
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Existeixen diverses línies que es podrien marcar per treballar-hi en aquest però a un 

municipi com a Lliçà adquireix una gran complexitat.  

 
Pel que fa als àmbits prioritaris que es van marcar a la diagnosi

20
:  

Educació i ocupació 

Educació i ocupació són dos àmbits que van de la mà i que agrupem aquí perquè, de fet, ja hi 

ha moltes línies de treball encetades en aquesta direcció dintre del propi municipi. Les 

regidories de Joventut, Educació i Promoció Econòmica treballen en programes com el PAE 

(Programa d’Activitats Educatives) , el Millora de la Ocupació o el SEOVT (Servei d’Ocupació 

de la Vall del Tenes), i també fora del municipi amb altres institucions, com la xarxa TET o 

l’Oficina Jove.  

Els joves han de poder accedir a formació de qualitat i sabem que són un dels principals 

col·lectius afectats per la crisi econòmica i per les altes taxes d’atur i, Lliçà no s’escapa 

d’aquesta realitat. La població activa a Lliçà d’Amunt representa un 25%, un total de 1.678 

joves. La taxa d’atur dels joves d’ entre 16 a 29 anys és del 29,3%, i aquesta encara puja quan 

parlem de joves d’entre 16 i 24, que és d’un 40,6%.  

Es valora positivament l’existència de dos instituts de secundària, els seus programes de 

llengües estrangeres i el PAE ( programa d’activitats educatives). Ara bé, queda constància de 

l’absència de línies de batxillerat a un dels instituts, l’INS Hipàtia d’Alexandria i de l’absència de 

l’opció de batxillerat artístic. D’altra banda, també es detecta la manca d’oferta de cicles 

formatius, actualment es compta amb un CFGM d’informàtica, però de cap més. Hi ha la 

demanada de més opcions d’ensenyaments post-obligatoris, així com d’opcions de PFI. També 

s’apunta la necessitat d’escola d’adults, projecte aprovat i en fase inicial. Un altre projecte en 

fase inicial és la creació d’un protocol d’absentisme escolar, en el qual hi treballen les regidories 

d’Educació, Serveis Socials, Joventut i Policia Local, amb els serveis que s’hi relacionen 

directament: instituts, escoles de primària i serveis als joves.  

En matèria d’ocupació, el treball transversal entre regidories i amb altres serveis o institucions  

és insuficient. S’apunta a que cal incidir més en aquesta direcció per tal de concentrar els 

recursos i apropar línies d’actuació conjuntes. Es deixa constància de que manquen dades per 

tal d’idear propostes formatives adequades així com detectar les necessitats del mercat de 

treball, cal una diagnosi específica i completa, a nivell municipal i mancomunat. En aquesta 

línia, també es detecta que s’ha d’incidir en el treball amb el SEOVT, per tal d’apropar aquest 

recurs als i les joves i que aquest servei adquireixi una perspectiva de necessitats específiques 

per a joves. 

                                                   
20
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 A l’annex núm. 8 trobareu una dinàmica DAFO com a guia per a les orientacions.  
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Orientacions 

- Treball transversal a partir de la Mancomunitat de la Vall del Tenes per unificar esforços 

i poder també aprofitar els programes de Garantia Juvenil per fer diagnosi complerta 

sobre formació i ocupació per tal de programar actuacions.  

- Coordinació dels serveis PIJ (Punt d’Informació Juvenil)  i SOLA (Servei d’Orientació 

Laboral i Acadèmic) dintre del projecte Millora de la Ocupació.  Consolidació del 

protocol. 

- Treball transversal entre SEOVT i Millora de l’Ocupació per tal d’impulsar activitats i 

programes nous o completar els existents i per tal d’arribar i acompanyar a més joves 

- Recerca d’assessorament d’OJ (Oficina Jove) en temes laborals per tal de seguir una 

línia d’actuació comuna. 

- Treballar en espais de coordinació i transversalitat entre els projectes presents als 

instituts:  PIDCES (Punt d’Informació Descentralitzat als Centres d’Educació 

Secundària) , el projecte “Creix” a l’INS Lliçà i INS Hipàtia d’Alexandria  i el projecte 

“Amunt a l’INS Hipàtia d’Alexandria.  

- Posada en marxa de l’Escola d’Adults. (Antiga escola Sant Baldiri)  

- Consolidació d’un protocol de prevenció d’absentisme escolar.  

- Promocionar el programa “estada a l’empresa” dels instituts  i acollir a més joves.  

- Acollir a joves en pràctiques als diferents departaments de l’Ajuntament.  

- Estudiar possibilitats de creació de llocs de treball relacionats amb el món rural.  

 

Participació 

Lliçà d’Amunt és un municipi amb una gran dispersió geogràfica que no disposa d’un nucli gaire 

diferenciat que aglutini a tota la població, el moment més gran on la gent de Lliçà s’aplega és la 

Festa Major a través de la Juguesca, on hi participen 5 colles que acullen un gran gruix de 

població i, més concretament, població juvenil. La valoració de la mateixa és molt positiva 

(76%). Fora d’aquesta activitat és difícil organitzar altres actes que tinguin tant poder de 

convocatòria i, el que és més important, de participació activa.  

Així, a Lliçà d’Amunt, tot i que hi ha moltes entitats veïnals, locals socials repartits al municipi, 

dos centres cívics (petits) i entitats culturals i esportives que també aglutinen joves, només 

existeixen dues entitats juvenils actives: L’Esplai, que fa  40 anys que funciona i l’Associació 

d’Estudiants de l’INS Lliçà. 

Veiem que el paradigma de participació està canviant i cal tenir en compte que els joves 

s’apleguen per interessos comuns i que no sempre necessiten d’una estructura més o menys 

rígida i oficial  com una entitat. Es fa la demanda d’espais on els joves puguin donar la seva 

opinió sobre diversos temes. molts d’ells passen per l’oci i el lleure, principalment, però també 
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per temes de mobilitat i convivència, entre d’altres, o per temes que els afecten a la seva vida 

diària dintre dels instituts, on passen moltes de les seves hores. Existeixen moments de 

consulta puntual on se’ls adreça a que escullin entre diverses opcions, però no existeix cap 

espai ni canal consolidat de participació on els joves, a més de ser consultats, puguin implicar-

se directament en la presa de decisions i, més encara, donar forma a nous projectes, ja siguin 

en temes d’oci, lleure i cultura, com en d’altres temes que els afecten en la seva vida al poble.  

Destaquem les formes d’organització dels adolescents i joves, tot incorporant les TIC com a 

vehicle de les seves relacions interpersonals i com a clau de participació dintre d’un municipi 

dispers i amb pocs espais que aconsegueixin aglutinar els i les joves. La Regidoria de Joventut 

compta amb diverses xarxes socials i amb una pàgina web però, en una gran número de joves 

(62%), aquestes no són conegudes, no arriben als joves.  

Sí es coneix l’Espai Jove El Galliner com a equipament i servei juvenil (83%) , però la realitat és 

que és un equipament petit i que no disposa d’espai físic ni recursos suficients per a donar 

servei a totes les demandes i perfils juvenils, dels enquestats diuen que ho fan servir el 40%.  

Com a servei de Joventut s’ofereix el curs de dinamitzadors juvenils, que ja va per la seva 

tercera edició, i que està donant fruits a nivell de grup motor de joves que impulsin activitats 

dintre del municipi i que generin participació activa. Des d’altres serveis existien diferents 

consells (Cultura i Esports) que no es convoquen des de fa molt, per tant, hi ha una manca de 

participació activa fora del que són les entitats, que, com hem vist, són escasses a nivell de 

joventut al municipi. 

Orientacions 
 

- Continuar amb els tallers “Ser Jove a Lliçà d’Amunt” inclosos al PAE per tal de fer 

properes les institucions, les persones que hi  treballen i els recursos existents. 

- Continuar amb la línia de cursos de dinamitzadors juvenils.  

- Suport i promoció d’espais de participació i grups consolidats: Esplai, Ateneu Aliança (i 

Juguesca) , Nit de Terror, 24 hores.  

- Consolidar el Casal Jove com espai de relació , d’oci i lleure.  

- Obrir espais de participació (implicació i decisió) per activitats: Festa Major, Nit de 

Terror, etc.  

- Impulsar espais de participació activa: Assemblea Jove i/o Consell de Joves i 

pressupostos participatius.  

- Ús de les TIC com a mecanismes de participació promoguts amb els joves, que siguin 

els protagonistes. (posar en marxa les eines observades als projectes amb el 

departament de Foment de la Participació: KNKTA’T) 

- Dotar la xarxa de centres cívics i locals socials d’espais d’informació i punt de connexió 

amb la Regidoria de Joventut i els seus serveis (PIJ).  
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- Obrir grups/taules de treball amb joves i tècnics per tal de fer propostes i millores de 

diversos temes: mobilitat, equipaments i instal·lacions, etc. Com a temes específics: 

millora de la xarxa urbana de busos i millora d’instal·lacions esportives (Skatepark).   

- Fer millores d’espai a l’actual Espai Jove: sortida directa a l’era per reaprofitament 

d’espais a l’aire lliure.  

- Estudiar la viabilitat d’espais d’ús per a joves a l’antiga fàbrica Biokit o a l’Escola Sant 

Baldiri. 

- Recerca d’assessorament de formes de participació juvenil. Observar experiències 

d’altres municipis i/o serveis.  (pressupostos participatius Vall del Tenes i altres) 

- Revisió i renovació constant de xarxes socials i eines TIC.   

- Relacionar els cursos de dinamitzadors juvenils amb la línia de treball de pressupostos 

participatius.  

- Estudiar i reformular les formes de comunicació amb els joves per tal de que la 

informació arribi: TIC i implicació dels propis joves 

 

Cohesió Social/ Mobilitat 

Recordem que quan parlàvem de cohesió social a l’apartat de prioritzacions ho fèiem atenent a 

les característiques concretes del municipi en relació, principalment, a la seva dispersió 

geogràfica. Així, dintre d’aquest àmbit incloem la mobilitat i la comunicació com a elements 

cabdals i necessaris per a la millora d’aquesta connexió entre barris i urbanitzacions i també 

com a millora d’accés als diferents serveis, així com de pont per a l’apropament entre les 

persones. 

No s’han evidenciat problemàtiques concretes de  cohesió pel que fa a la convivència, és a dir, 

a conflictes entre baris o persones, però sí s’ha evidenciat un baix nivell de sentiment de 

pertinença a Lliçà d’Amunt. No hi ha un arrelament fort al territori ni tampoc una xarxa forta a 

nivell de comunitat. No es pot canviar la geografia del territori, però sí cal facilitar o reforçar les 

estructures que permetin aquest arrelament i que estableixen espais de relació. En aquest 

sentit es relaciona aquest àmbit amb el de la participació, establir canals de participació activar, 

traslladar als i les joves capacitat de decisió pot significar aquest salt qualitatiu cap a un 

arrelament fort.  

També enllacem aquest àmbit amb les TIC, que han de ser tranversals a tots els àmbits, ideant 

fórmules per apropar la informació als i les joves. Cal, com dèiem, una lògica i una estratègia 

comunicativa compartida, oberta, permeable i mutable.  

Pel que fa a la mobilitat recordem que Lliçà d’Amunt és un municipi de 22km
2
 i de 25 nuclis 

poblacionals, no té estació de tren i el mitjà principal de transport públic  és l’ autobús. La xarxa 

de busos al municipi abasta tots els grans nuclis poblacionals i està ben valorat per la majoria 
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de joves en tant es dona aquest servei. La freqüència de pas és d’una mitjana d’una hora entre 

bus i bus, a vegades més en alguna línia (LA1), per tant, aquest tema origina més controvèrsia i 

no es valora positivament.  

D’altra banda s’apunta a la problemàtica de les hores punta al matí i al migdia a l’hora d’entrada 

i sortida dels instituts, on s’aglutina un gran número de joves i el servei és insuficient.  

Els servei de bus urbà funciona de dilluns a divendres, els cap de setmana no hi servei, per tant 

els joves s’han de moure en vehicle propi. Aquest fet és valorat molt negativament i s’apunta 

com a una de les grans necessitats dels joves.  

La connexió amb altres municipis i amb Barcelona es fa amb diverses línies interurbanes, però 

destaquem la línia de Bus Exprés, que també uneix els pobles de la Mancomunitat de la Vall 

del Tenes (Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt i Lliça de Vall), entre 

d’altres. El servei, en general,  està ben valorat, però es fa palesa la necessitat d’ampliar els 

horaris de pas durant el migdia i també matí i vespre.  

Pel que fa al servei de tren és un servei altament demandat pels joves però que sabem implica 

altres institucions i escapa a les competències municipals.  

Pel que fa al transport vinculat a l’oci, existeix el bus de la Festa Major de Granollers, que es 

manté actiu, i es fa la demanada d’aquest mateix servei per la Festa Major de Lliçà i per altres 

d’altres municipis del voltant del municipi.  

Pel que fa a carrils bici, existeix demanada explícita dels i les joves de traçar-ne més per tal de 

poder fer servir la bicicleta com a medi de transport dintre del municipi.  

 
Orientacions 

Les orientacions pel que fa a la comunicació han estat desgranades a l’àmbit de la participació, 

aquí desgranem les que fan referència a la mobilitat 

- Continuar amb el servei Bus Festa Major Granollers. 

- Estudiar la viabilitat econòmica d’ampliació de places de bus durant les hores de sortida 

i entrada als INS.  

- Estudiar viabilitat econòmica de servei de bus Festa Major Lliçà i altres activitats 

nocturnes al municipi.  

- Estudiar la viabilitat de connexió dintre del municipi a través de carrils bici o camins ben 

senyalitzats i preparats.  

- Estudiar la viabilitat d’ampliació d’horari del servei de Bus Exprés. 
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Salut i Medi Ambient 

Hi ha dos serveis d’atenció primària (CAP) al municipi, un al centre i l’altre a les urbanitzacions. 

Està ben valorat que hi hagi dos, però hi ha la percepció de que són insuficients, que hi ha 

llargues cues i que falten especialitzacions. També hi ha la queixa de que no existeix el servei 

d’urgències a la nit.  

Pel que fa a dades de salut, és molt difícil obtenir-ne en relació a salut afectiva i sexual. Tot i 

que existeix la dada de derivacions dels serveis d’atenció primària a ginecologia i altres serveis,  

no tenim accés a les dades d’embarassos no desitjats o de recepta de la píndola del dia 

després. Sí tenim la percepció del cos mèdic d’una pujada en el número d’embarassos no 

desitjats i també de MTS, però no existeixen dades específiques del municipi de Lliçà d’Amunt.  

Pel que fa al consum de drogues, des del PPD (Pla de Prevenció de Drogodependències), 

s’estima que el consum de drogues ha baixat i  que les més consumides són l’alcohol, el 

cànnabis i el tabac, per davant d’altres.  

També tractem aquí el tema les TIC i les pantalles (Internet, xarxes socials, mòbils, consoles, 

etc), no podem obviar que ens trobem davant d’una generació que ha nascut amb aquests 

avenços tecnològics i aquestes formes de comunicació i lleure, per tant, cal incorporar-los a la 

nostra agenda per tal de promocionar hàbits saludables i prevenir un ús abusiu, així com altres 

riscos associats a l’ús de les TIC.  

Altres dades d’ interès que s’han trobat tenen relació amb l’angoixa i estrès, dos motius 

recurrents pels quals els i les joves visiten les consultes mèdiques.  

Es valoren positivament les xerrades als instituts incloses al PAE tot i que es demanda més 

informació sobre alimentació.  També es valora positivament el PPD i els espais de consulta 

que hi ha al PIDCES i al PIJ. S’apunta a una manca d’apropament dels CAP a la realitat juvenil 

en aquests temes i també a una falta de treball coordinat entre aquests i l’Ajuntament (Joventut, 

Educació, Serveis Socials). Es creu que manca un enllaç amb el servei de “Tarda Jove” que 

s’ofereix al municipi veí de Granollers i que manca un espai de consulta professional i  específic 

tant als instituts com al PIJ.  

Pel que fa al medi ambient, es valora positivament l’entorn verd del municipi i s’apunta a que 

cal promoure un major coneixement i aprofitament del mateix.  

 

Orientacions 

- Donar continuïtat a les activitats de PAE del PPD. 

- Introduir més xerrades o activitats que parlin d’alimentació 
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- Marcar una línia de treball conjunta entre CAP, instituts , PPD i PIJ per tal de posar en 

marxa serveis de consulta i assessorament de proximitat per a joves.  

- Fer publicacions en clau juvenil sobre les zones verdes de Lliçà (rutes, camins, altres, 

etc).  

Les conclusions i orientacions han estat fruit del creuament de totes les dades recollides, 

s’ha volgut centrar molta atenció a les visions i percepcions de tots els agents que hi han 

participat. Si bé és cert que les dades quantitatives han aportat algunes pistes i algunes 

idees, en la part més qualitativa és interessant i aclaridor veure la diferència entre la 

percepció juvenil de la seva realitat i la percepció més tècnica i política. Hem volgut plasmar 

les dades que més acord han generat entre les diferents visions  com a idees força, però no 

podem deixar de banda el pes que la visió juvenil ha de tenir en el discurs que marcarà el 

disseny de les actuacions. Dir també què la percepció jove ha estat diversa i que s’han 

recollit aquelles idees i punts que més es repetien i més acord generaven.  

 

Amb tot, algunes idees que no han estat majoritàriament compartides entre les diferents 

visions, també ens han aportat coneixement i ens han indicat, entre d’altres, que existeix 

una llunyania entre els i les joves i les polítiques de joventut i que, per tant, una de les 

principals fites d’aquest pla és aconseguir escurçar aquesta distància i generar aquestes les 

polítiques de joventut de forma compartida  
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6. DISSENY  
  

El disseny és la continuïtat de la següent fase del Pla Local de 

Joventut desprès d’haver elaborat la diagnosi de la realitat juvenil a 

Lliçà d’Amunt. Ha estat elaborat amb el suport del curs “El Disseny 

de Plans Locals de Joventut” de la Diputació de Barcelona, que va 

tenir lloc els mesos de juny a octubre de 2016.  
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6.1 Introducció  

La diagnosi de la realitat juvenil ens ha permès visualitzar quines són les necessitats dels i les 

joves de Lliçà d’Amunt. Algunes d’aquestes necessitats poden i han de ser cobertes per 

l’administració local ja que és l’òrgan més proper al seu abast i qui pot treballar de forma més 

adaptada a les característiques de cada territori.  

Sabem que algunes de les necessitats detectades no són competència exclusiva de 

l’Ajuntament, així, aquest ha de treballar amb d’altres institucions per aconseguir algunes 

d’aquestes fites.  

El present document, però, vol ser un document de caire realista i és per això que vol 

concentrar esforços en aquelles realitats més necessàries però també en aquelles en les que 

més incís es pot fer amb els recursos disponibles i amb el que es creu es podrien arribar a 

aconseguir. Per aquest motiu, i vista l’experiència d’altres plans locals realitzat al nostre 

municipi, les actuacions que aquí es recullen responen a aquest principi de voler ser realista i 

pràctic. Potser es troben a faltar iniciatives relacionades amb l’habitatge, que, tot i ser una 

necessitat dels i les joves en favor del seu procés d’emancipació, no és una necessitat que pugi 

cobrir-se fàcilment des d’un municipi on la majoria d’ habitatges són unifamiliars i estan 

emplaçat en urbanitzacions de difícil accés en transport públic. Així, tot i apostar per treballar en 

alternatives viables al nostre municipi, no és un eix prioritari d’aquest pla, que com hem 

apuntat, vol unificar i concentrar esforços per transformar aquella realitat que sí és a les nostres 

mans de forma més factible.  

Lliçà d’Amunt és un municipi amb molta dispersió geogràfica, 14.844 habitants dels quals 2.414 

són joves d’ entre 14 i 29 anys repartits en 25 nuclis poblacionals. No existeix un nucli clar que 

aglutini als ciutadans i ciutadanes del municipi, tampoc un lloc, més enllà dels instituts, que 

aglutini els i les joves del municipi, per tant, és difícil tenir sentiment de pertinença i 

d’arrelament i això es trasllada a la realitat associativa del municipi, a la participació i a la 

implicació dels i les joves en els procés de transformació de la seva realitat a diferents nivells. 

Per això, entre els eixos clau d’aquest pla, es troben el de la participació i el de la cohesió 

social, que volen impregnar bona part de les actuacions del pla per tal d’obrir les institucions 

públiques a la ciutadania i que els i les joves puguin ser protagonistes de les decisions que els 

afecten i per tal de crear espais que possibilitin la relació dels uns amb els altres, el treball en 

xarxa i l’enfortiment de les estructures associatives enteses de formes diverses, ja siguin 

puntuals i concretes o extenses i estables en el temps.  

Els altres dos eixos clau d’aquest pla són els que fan referència a la formació i ocupació i al 

camp de la salut. Diversificar l’oferta formativa del nostre municipi i possibilitar canals diversos 

d’accés al  món laboral en condicions d’equitat i dignitat. Ells i les joves són un col·lectiu que ha 
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estat greument afectat per la crisi econòmica del país, per aquest motiu cal reforçar les 

estructures que permetin una formació de qualitat, que possibilitin trajectòries alternatives i que 

permetin l’accés al món laboral.  

En termes de salut, al ser l’ adolescència i la joventut fases de gran experimentació i 

d’exposició a certs riscos associats a aquesta experimentació del seu entorn, es creu necessari 

seguir apostant per programes i accions que promoguin hàbits saludables i que acompanyin als 

i les joves en el seu procés d’aprenentatge i descoberta de les seves realitats, propiciant espais 

i serveis que els siguin propers i accessibles.  

Els programes i accions desenvolupades al següent document han comptat amb la participació 

dels propis joves i s’ha treballat amb els tècnics i tècniques i altres professionals i agents 

implicats així com amb els regidors i regidores que estan al davant de les diferents regidories. 

S’ha intentat propiciar espais on tothom pogués incorporar el seu punt de vista i es treballés 

una forma conjunta d’afrontar la realitat de les necessitats detectades dels i les joves del nostre 

municipi.  

 

6.1.1 El disseny del Pla Local de Joventut 

Com dèiem, en el disseny del pla local de joventut hi han col·laborat activament els i les joves 

del municipi, els tècnics i tècniques de les regidories de l’ajuntament, altres tècnics i 

professionals d’altres serveis  i els responsables polítics.  

S’han facilitat espais de debat sobre les necessitats detectades, espais on fer propostes i 

espais per concretar aquelles que són realitzables i que tenen cabuda en aquest pla. Ha estat 

un procés llarg i que ha de tenir continuïtat en el temps per tal d’avaluar les accions i fer-ne un 

seguiment. Així, els espais creats volen seguir endavant amb una dinàmica oberta i de 

bidireccionalitat entre les parts que conformen els diferents projectes. Es vol donar veu i vot als 

protagonistes d’aquest pla, als i les joves, i que aquests siguin coneixedors de cada pas que es 

fa, de com es fa i que puguin participar en el procés de transformació, sent conductors i no 

mers espectadors.  

 

6.2 El punt de partida. La diagnosi  

A Lliçà d’Amunt partim de la base de que aquest Pla Local de Joventut és el quart que es 

realitza al nostre municipi, la diferencia respecte d’altres diagnosis és que, en aquest,  cas no 

s’ha externalitzat la seva realització, s’ha comptat amb els recursos propis de la regidoria i amb 

el recolzament d’altres institucions, com el Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
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El punt de partida de la diagnosi d’aquest pla ha estat l’avaluació de l’anterior pla local de 

joventut, que va perdre la seva vigència el desembre de 2015. Actualment està prorrogat per tal 

de que puguem posar en marxa el nou pla aquest 2017.  

L’avaluació del pla anterior s’ha fet amb els tècnics de l’ajuntament de Lliçà d’Amunt i també 

amb l’equip de joventut i la seva regidora. Es tractava de copsar una fotografia dels objectius 

del pla i les accions que es derivaven i de quin ha estat el desenvolupament i acompliment dels 

mateixos. 

Paral·lelament a aquest procés, que es va iniciar al febrer del 2016, es van dur a terme vàries 

trobades de l’equip de joventut i també d’altres agents del municipi, tècnics i polítics, per tal de 

revisar breument la realitat juvenil i les polítiques de joventut i prioritzar els àmbits d’actuació 

que podrien orientar la nostra diagnosi.  

La participació juvenil ha impregnat la realització de la diagnosi pel que fa a l’analítica de cada 

un dels àmbits. S’han obert espais de participació als dos instituts del municipi i s’han fet 

trobades amb joves associats i no associats, així com entrevistes personalitzades per 

representar els diferents àmbits i perfils. Paral·lelament a aquests espais d’interlocució i 

participació, s’ha realitzat una enquesta amb la participació de joves d’entre 14 i 29 anys.  

Cal tenir en compte que aquesta diagnosi es fa des de la visó que ens aporten les dades 

quantitatives, que són necessàries, però que es vol donar rellevància a les dades que ens 

aporten les trobades amb tots els agents implicats, la seva visió com a joves del municipi, com 

a tècnics especialitzats  al cap dels diferents serveis i com a càrrecs polítics amb una visió 

global. El conjunt d’aquestes tres visions, el contrast i la trobada de les mateixes és el que ens 

aportarà més claredat en les necessitats que hi ha, en les prioritats que existeixen i els 

posicionaments que s’han de prendre.  

La diagnosi ha estat realitzada a través de la revisió de fonts documental de diferents àmbits i a 

través de:  

Trobades participatives 

- Regidors i regidores 

- Tècnics i tècniques i altres agents implicats (altres professionals)  

- Joves associats i no associats 

Enquestes a joves d’ entre 14 i 29 anys: 

- 382 enquestes realitzades als instituts 

- 28 enquestes web de joventut 

- 28 enquestes descentralitzades a serveis i equipaments del municipi.  

- 56% entre 14 i 16, 30% entre 17 i 19, 10% 20 a 24 i 3% majors de 25.  
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Tallers participatius als Instituts 

- 20 tallers de dues hores 

- 413 joves a l’INS Lliçà 

- 107 joves a l’INS Hipàtia d’Alexandria 

Entrevistes a altres agents (joves implicats i altres professionals)  

- 4 entrevistes realitzades 

 

6.2.1 Prioritzacions 

Com dèiem, el punt de partida va ser l’avaluació d’algunes de les parts del pla local de joventut 

anterior.  

L’avaluació de l’anterior pla local de joventut ens va deixar la següent fotografia:  

- Dels 5 objectius generals que es van plantejar, es creu que 4 s’han treballat 

insuficientment (80%)  i cal seguir treballant-los i un no s’ha treballat. (20%)  

- Dels 13 objectius específics, es creu que 4 s’han treballat bé (30%) , 8 s’han treballat de 

forma insuficient (61%)  i cal seguir treballant-los i 1 no s’ha treballat.(7%) 

- De les 39 accions incloses al pla d’accions, 24 s’han realitzat satisfactòriament (61%) , 

13 s’han realitzat però cal millorar-les (33%)  i 2 accions s’han realitzat però són 

desconegudes per la meitat dels tècnics (5%). D’aquestes mateixes accions, 27 es creu 

que cal continuar fent, 4 s’han de redefinir, es desconeixen 3 i en 5 accions no hi ha 

hagut acord en què cal continuar fent. 

Dir que les accions que es van desenvolupar no perseguien amb prou incidència els objectius 

marcats als pla i que, per tant, és remarcable la diferència entre la visió i avaluació que es fa 

dels objectius, que en gran part es percep que no s’ha assolit, i la visió i avaluació de les 

accions, que es creu que s’han realitzat positivament en gran número. El disseny, per tant, de 

les actuacions d’aquest nou pla que segueix, és d’importància cabdal en tant ha de perseguir 

els objectius marcat, per tant, han de filar més prim.  

Arrel de les dades de l’avaluació de l’anterior pla i de les trobades amb altres agents del 

municipi (tècnics i regidors), es prioritzen alguns àmbits com a importants i que tindran un pes 

en el moment d’enfocar la diagnosi, però es decideix tractar també la resta dels àmbits i, arrel 

de les necessitats detectades, veure si cal incloure algun altre àmbit com a prioritari o bé 

descartar-ne algun.  

Els àmbits que es prioritzen són:  
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- Educació/Formació 

Com una manera de millorar l’oferta formativa del municipi, fer-la mes àmplia i diversa i 

abastar així més perfils i necessitats.  

 
- Ocupació 

Per tal de treballar en la millora de les oportunitats del col·lectiu més afectat per la crisi, 

els i les joves. Millorar i apropar els serveis i recursos existents e intentar crear-ne de 

nous que donin sortida a altres necessitats detectades.  

 
- Participació 

Entesa com a eix vertebrador, principalment,  de l’oferta d’oci i de lleure al municipi, així 

com en la presa de decisions d’altres espais. La Regidoria de Joventut no és qui ha de 

programar en primer lloc les activitats i tampoc ha de decidir en soledat els aspectes 

que influeixen directament en la vida dels i les joves de Lliçà, és la ciutadania, els i les 

joves del municipi, qui ha d’impulsar propostes per enriquir la vida cultural i lúdica del 

municipi. L’Ajuntament ha d’acompanyar aquest procés i ha poder obrir espais de 

participació en tots els àmbits que afecten la vida dels i les joves.   

 
- Mobilitat 

En un municipi amb gran dispersió geogràfica com és Lliçà d’Amunt, la no existència de 

transport suficient pot suposar la falta de cohesió social i, conseqüentment, l’aïllament i 

dificulta l’existència d’espais d’interrelació i de participació activa.  

 
- Salut i Medi Ambient 

L’adolescència i la joventut són moments de descoberta i d’experimentació, cal un 

acompanyament i l’apropament de recursos i eines que promocionin hàbits saludables i 

que  previnguin conductes de risc, més enllà dels instituts. 

Els altres àmbits que han estat presents a la diagnosi però que, en un primer moment,  van 

tenir  un paper secundar són:  

- Cultura, oci i lleure, no vinculat a la participació 

- Esports, no vinculat a la participació 

- Convivència i Cohesió Social 

- Comunicació i TIC 

- Habitatge 
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6.3 Les línies estratègiques  

Atenent a les orientacions que hem pogut desentrellar de la diagnosi es marquen les següents 

línies estratègiques o eixos que han de definir els objectius i també els programes i projectes 

que es derivin.  

Aquestes són les següents:  

a) Participació 

b) Formació i Ocupació 

c) Mobilitat 

d) Salut i Medi Ambient 

Participació 

Participació en tant s’han de poder establir programes i projectes que possibilitin formes de 

participació actives i estables en tots els àmbits que afecten a la vida d’un jove. Entenem que 

els canals establerts no són suficients i que es reclamen formes d’organització més properes, 

inclusives, flexibles i obertes.  

La participació com a vehicle per al disseny i transformació de la vida social, associativa, 

cultural i esportiva del municipi, però també com a forma d’organització i empoderament en la 

presa de decisions sobre qüestions de mobilitat,  formatives i ocupacionals.  

També la participació entesa des de la necessitat de tenir a l’abast tota la informació 

necessària, consumir-la  i també poder produir-la i  transformar-la a través de plataformes 

presencials o bé digitals.  

I, per últim, la participació entesa com a estructura instaurada dintre del propi tarannà de les 

administracions, en aquest cas, local. Aquí entren tots els processos necessaris per obrir 

espais de comunicació i treball entre els propis professionals i també entre els joves i els 

professionals d’aquesta administració. Transparència i obertura.  

Formació i Ocupació 

Dos grans eixos que es toquen s’entrellacen entre ells i que aglutinem per la qualitat 

transversal que tenen quasi totes les accions que es desenvolupen en un i altre sentit i que 

comparteixen el mateix objectiu, que és facilitar itineraris formatius diversos i rics i que aquest 

puguin donar pas a una professió o feina en condicions de dignitat.  

Tot i que a nivell municipal no es tenen tots els recursos per a poder arribar a tal fita, sí és 

necessari intentar aprofitar al màxim les possibilitats que es tenen i habilitar tots els 
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mecanismes possibles, també comptant amb d’altres institucions i/o administracions que sí 

puguin facilitar recursos.  

Entenem aquesta línia estratègica com a forma de concreció de les necessitats dels nostres 

joves, la concreció de recursos disponibles per a donar sortida i el disseny de recursos no 

existents que es puguin realitzar.  

Mobilitat 

La dispersió geogràfica del municipi e Lliçà d’Amunt és una realitat que ha estat observada des 

de la diagnosi i que impregna moltes de les parcel·les de la vida dels seus habitants, també la 

dels joves. Es veu marcada la vida associativa del municipi, la cohesió social, essent en molt 

casos baixa per la falta de connexió, també física. Facilitar la mobilitat dels joves del municipi 

no només afecta a gaudir d’una vida cultural més àmplia, sinó també a posar al seu abast 

canals i espais de comunicació, de connexió amb altres joves i d’implicació a la vida social del 

municipi.  

S’ entén la mobilitat com a eix vertebrador per a posar a l’abast serveis bàsics (educatius, 

culturals, esportius, de salut, etc.), però també per a posar en connexió a les persones i 

aprofundir en el sentiment de pertinença i de vinculació al municipi i la seva vida associativa i 

participativa.  

Salut i Medi Ambient 

Marquem una direcció que pugui treballar, per una banda, les necessitats dels i les joves en 

temes de salut (sexuals, de consum, d’alimentació, etc), i la necessitats dels joves de fer ús 

dels espais oberts del municipi, que són molts i variats, i que cal millorar i mantenir.  

És molt difícil conèixer les necessitats concretes dels joves de Lliçà d’Amunt en termes de 

salut, per tant la concreció en aquest eix és una fita que incloem aquí. Concreció a través de la 

creació d’estructures i canals que puguin ser efectius i que ajudin a una millora dels serveis que 

ja existeixen i a la creació d’altres. Serveis que puguin  treballar aquells aspectes 

imprescindibles i els més importants per als nostres joves, que siguin propers i adaptats.  
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6.3.1 Missió, visió i valors (Regidoria de Joventut) 

Missió 

La missió de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt és la millora de la 

qualitat de vida dels joves del municipi oferint serveis adaptats a les seves necessitats i 

acompanyant-los en un procés d’empoderament tot possibilitant estructures i canals de 

participació activa i directa.  

Visió 

La Regidoria de Joventut vol esdevenir un punt de referència de la població jove de Lliçà 

d’Amunt en tant s’ofereixi informació, assessorament i acompanyament en diferents àmbits que 

els afecta i en tant es possibilitin espais de vinculació al municipi i de participació en els seu 

propi projecte de vida.  

Valors 

- Universalitat, entesa com l’atenció a la diversitat de realitats i la inclusió de les 

mateixes. 

- Empoderament, obertura de les estructures i les lògiques institucionals a la ciutadania, 

coresponsabilitat.  

- Integralitat, treball amb i des dels diferents departaments i prismes professionals.  

- Realisme, adequació i aprofitament de recursos assequibles.  

 

6.3.2 Objectius Estratègics PIJ 

- Aconseguir un major empoderament dels i les joves del municipi establint estructures i 

canals de participació activa i directa en diferents àmbits.  

 

- Millorar l’ efectivitat i operativitat dels serveis que s’ofereixen als joves incloent la seva 

visió als mateixos i impulsant formes de treball des d’una lògica transversal que 

incorpori la diversitat i riquesa dels discursos professionals, així com l’ aprofitament de 

recursos.  

- Incidir en la qualitat de la formació i l’educació rebuda pels i les joves incorporant i 

impulsant una oferta més àmplia, diversificada i adaptada a les necessitats dels i les 

joves del municipi.  

- Possibilitar l’accés al món laboral en condicions de dignitat i de qualitat,  aprofitant i 

apropant els recursos disponibles i explotant la creació d’altres que incloguin les noves 

necessitats del mercat laboral.  
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- Millorar la cohesió social incidint en un sentiment de pertinença i d’implicació al municipi 

facilitant la connexió als diferents serveis i espais socials a través de millors opcions de 

mobilitat. 

- Acompanyar als adolescents i joves del municipi en el seu procés d’experimentació i 

descoberta del seu entorn i realitat oferint recursos que actuïn com a factors de 

protecció davant situacions de risc social i de salut.  

 

 

6.4 Les propostes  

6.4.1 Disseny de la participació 

Un dels àmbits prioritaris i que volen vertebrar aquest pla i les accions que es derivin, és la 

participació dels i les joves. Com dèiem a la diagnosi i a les conclusions de la mateixa, al nostre 

municipi no existeixen canals estables de participació on els i les joves puguin implicar-se en la 

presa de decisions, on siguin ells qui generin debat i construeixin les principals línies a seguir.  

Tenint en compte que no podem respondre a les necessitats dels i les joves si no són ells els 

qui les visualitzen i les fan explícites, per tant, si no els hi demanem que participin en el primer 

procés del pla, la diagnosi; tampoc podem dissenyar les actuacions a seguir sense comptar 

amb la seva presència de forma activa i continuada en el temps, per tal de que siguin ells 

mateixos qui vetllin per la consecució dels objectius marcats i del projectes i accions que se’n 

derivin.  

Ens proposem el disseny de les actuacions de forma participativa a tres nivells, seguint el 

mateix guió que ens marcàvem en el moment de fer la diagnosi: joves;  tècnics, professionals i  

altres agents implicats i responsables polítics. La primera acció serà fer un retorn de la diagnosi 

de forma conjunta i una primera aproximació a propostes d’actuacions. A partir d’aquí, es 

treballaran en diferents espais, però sempre fent posada en comú fins a desentrellar aquelles 

propostes que són necessàries i també realistes. 

 

RETORN DIAGNOSI I PRIMERA FASE DE DISSENY: FÒRUM JOVE 

Per tal de fer un retorn de la diagnosi i una primera fase de disseny de propostes , es planteja 

fer una primera trobada amb aquests tres nivells de participació, aglutinant-los en un mateix 

espai que anomenarem Fòrum Jove.  

Quan? 

- Data: 11 de juliol de 2016 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

84 

 

- Hora: 17h 

- Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca de ca l’Oliveres (al mateix edifici que l’Espai Jove El 

Galliner) 

- Difusió: a través del vídeo-convocatòria participatiu del procés 

https://www.youtube.com/watch?v=Rgaryq5EctU i de targetons/invitació als i les joves 

del municipi.  

 
 

Per a què? 

L’objectiu del fòrum jove serà donar a conèixer el procés de creació del futur pla local de 

joventut 2017-2021 i les dades més rellevants de la diagnosi, a partir de les quals s’han de 

treballar les necessitats detectades i les primeres aproximacions i propostes per tal de donar 

sortida a les accions que donin resposta.  

Com? Guió sessió 

1. Presentació i benvinguda a càrrec de la regidora de joventut 

2. Presentació de les dades sobre la  jornada, la diagnosi i la dinàmica a càrrec de la 

tècnica de joventut.  

a. Què farem avui?  

 Coneixerem algunes dades importants de la diagnosi: les necessitats 

detectades.  

 En repartirem en grups per treballar les propostes per donar resposta a 

aquestes necessitats.  

 Ens retrobarem per fer una posada en comú i tenir una fotografia de 

totes les propostes.  

 

DADES 

b. Avaluació anterior pla 

c. Àmbits prioritaris 

d. Dades de cada àmbit: què es valora positivament i quines necessitats i 

demandes s’han detectat. Algunes dades de l’enquesta.  

 

 

PROPOSTES 

e. Tres grans blocs temàtics 

 Participació (cultura, lleure, oci, esports, cohesió social i TIC)  

 Educació/Formació i Ocupació 

 Mobilitat i Salut i Medi Ambient 

https://www.youtube.com/watch?v=Rgaryq5EctU
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f. Visualització del vídeo de la diagnosi participativa.  

 

3. Separació dels grups en els diferents espais.  

Hi haurà dos grups temàtics:  

a. Educació/Formació, Ocupació i Participació 

b. Mobilitat, Salut i Medi Ambient i Participació.  

 

Cada persona podrà escollir el bloc temàtic en el que estigui interessat, s’haurà 

treballat, prèviament,  amb alguns joves alguns d’aquests blocs temàtics per a que 

aportin discurs i informació estructurada. S’ intentarà repartir a tècnics i regidors segons 

blocs temàtics per a que estiguin compensats els grups.  

Hi haurà 4 dinamitzadors, per tant, es podrà fer fins a 4 grups de treball, 2 de cada bloc 

temàtic. (1h) 

  

4. Posada en comú. Els dinamitzadors recolliran les propostes de cada grup i bloc que hi 

hagi anotades als post-it i els enganxaran a un mural preparat per cada bloc temàtic. 

Els grups de treball hauran anotat paral·lelament les propostes a la graella facilitada, 

que és la faran servir de guió per a la posada en comú. 
21

 

Un membre de cada grup haurà d’explicar les propostes del seu grup i bloc temàtic, es 

demana que siguin els propis joves   (30 min) 

 

5. Cloenda: tancament amb retorn de “fotografia” final de les propostes per part dels 

dinamitzadors. Visualització del “making off” del vídeo de diagnosi del pla.  

 

SEGONA FASE DE DISSENY DE PROPOSTES: PROPOSTES JOVES 

Un cop fet el fòrum jove i establerta la primera fase de disseny on joves, tècnics i agents 

implicats i polítics han pogut aproximar-se a les primeres dades de la diagnosi, i han pogut 

establir presa de contacte amb la realitat juvenil  per tal d’intentar iniciar un procés de 

construcció de propostes, ens plantegem el treball en grups reduïts, concrets i estratègics.  

Aquests grups estaran conformats per joves, tècnics i agents implicats del municipi. L’objectiu 

serà treballar els diferents blocs temàtics i estructurar més acuradament propostes per a cada 

una de les necessitats detectades, tenint en compte les propostes que ja s’han fet al fòrum 

jove. La convocatòria es farà a partir de la segona quinzena de setembre, tenint en compte que 

                                                   
21

 El material de la jornada es troba a l’annex núm. 9.  
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la Festa Major de Lliça d’Amunt es realitza durant la primera quinzena, i es realitzaran els 

dilluns a la tarda.  

Inicialment es proposen 19 i 26 de setembre de 2016 i, prioritàriament, s’abordaran propostes 

relacionades amb:  

Participació: Consell de Joves, Assemblea Jove, Pressupostos Participatius, Festa Major, 

Dinamització esportiva, programació cultural, participació als instituts.  

Mobilitat: Millora de les línies de bus urbà en horari de dilluns a divendres, lectiu i en cap de 

setmana. Carrils bici i camins i connexions.  

Salut i el medi ambient: Temàtiques d’interès, serveis de proximitat, espais naturals del 

municipi, camins i connexions.  

Cohesió social en relació als espais del municipi: Barris, locals socials, centres cívics i 

altres equipaments.  

 

TERCERA FASE DE DISSENY DE PROPOSTES: PROPOSTES TÈCNIQUES 

Paral·lelament al procés que s’obrirà amb els joves, es realitzarà un treball  concret i específic 

amb els tècnics i tècniques referents dels blocs temàtics que són prioritaris o bé d’aquelles 

propostes/temes que tinguin més pes.  

En un primer moment, les regidories implicades i els temes a tractar serien:  

- Participació Ciutadana: Barris, Centres Cívics i processos participatius (consell de 

joves, assemblea de joves, pressupostos participatius, moviment associatiu) 

- Comunicació: TIC 2.0, eines participatives i cohesió social 

- Salut i Medi Ambient i  tècnics del CAP: treball transversal CAP, instituts, PIJ, PPD. 

Assessorament i acompanyament professional i apropament de serveis.  

- Cultura i Esports: Festa Major, programació cultural i lúdica, dinamització esportiva.  

- Infraestructures i equipaments: Espais de relació i millora d’instal·lacions.  

- Mobilitat: Millora de la línia de busos: servei diari, instituts i caps de setmana.  

- Educació, ocupació, tècnics dels instituts i tècnics del SEOVT: Oferta formativa al 

municipi, treball transversal amb altres serveis del municipi i treball amb la 

Mancomunitat de la Vall del Tenes (SEOVT).  

 

Es tractaria també de, a més d’abordar les necessitats explícites dels i les joves i les propostes 

d’aquests,  poder fer propostes de nivell tècnic que potser, en un primer moment, no són sobre 

necessitats explícites dels joves, però sí detectades a la diagnosi i que tenen relació directa 

amb la missió i objectius de la Regidoria de Joventut i del Pla.  
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Hi hauria una primera convocatòria presencial per treballar en grups i es ratificaria i s’ampliaria 

la informació obtinguda a través d’eines TIC.  Es proposa una primera convocatòria presencial 

pel 30 de setembre de 2016.  

 

QUARTA FASE DE DISSENY DE PROPOSTES: PROPOSTES POLÍTIQUES 

En aquesta fase es contempla fer una presentació del treball fet pels joves als grups de treball i 

pels tècnics i incorporar, si s’escau, altres directrius o propostes de caire polític en relació a les 

prioritats. Se sobre entén que els tècnics i tècniques treballaran amb la base i vist i plau dels 

regidors i regidores de referència, per tant, en aquesta fase, es contempla una ratificació de les 

propostes i, potser, alguna altre de nova que no s’hagi contemplat per altres motius.  

La presentació es farà un dilluns del mes d’octubre per coincidir amb una junta de govern local. 

Es proposa convocatòria pel 24 d’octubre.  

 

6.4.2 Propostes 

En aquest apartat s’incorporen les propostes que s’han recollit en els diferents moments que 

s’han dissenyat i executat, des del fòrum jove en un primer moment fins el treball al detall en els 

diferents grups.  

FÒRUM JOVE  

El Fòrum Jove de l’11 de Juliol va tenir molt bona acollida entre joves, tècnics i tècniques i 

regidors i regidores. Cal dir, però, que en el moment de fer la partició de grups la repartició no 

va ser tan equitativa com es voldria i que, en algunes ocasions, els joves es sentien un mica 

eclipsats pels regidors i regidores presents en el moment de parlar. Tot i així, van ser els propis 

joves els que van fer la presentació de propostes, que són les següents:  

   

PROPOSTA EDUCACIÓ/FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

1 Millorar les instal·lacions INS Hipàtia d’Alexandria o nova ubicació a urbanitzacions. 

2 

Millorar la informació sobre opcions formatives d’ensenyaments post-obligatoris: fer 

visibles els canals mitjançant campanyes als espais propers als joves (PIJ) i a través de 

les xarxes socials de forma molt visual i pràctica. 

3 
Coordinació dels serveis locals i mancomunats que treballen matèria d’ocupació : PIJ, 

SOLA, SEOVT. Treball transversal i una mateixa línia de treball amb joves. 
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4 Inici del PFI de cuina. 

5 Posar en marxa l’escola d’adults de forma mancomunada a la Vall del Tenes. 

6 Iniciar un Pla de Consens Educatiu 

7 Posar en marxa el DLI 

8 
Fer un estudi dels preus de l’Escola de Música per tal de veure possibilitats d’adequar-los 

a propostes més econòmiques. 

9 Canviar la imatge del SEOVT i fer-la més propera als joves. 

10 Crear un perfil de “Linkedin” com a serveis en matèria d’ocupació. 

11 Fer un estudi de necessitats formatives dels i les joves de + 18 (escola d’adults) 

PROPOSTA PARTICIPACIÓ 

1 
Millorar la coordinació i la transversalitat dels diferents serveis i professionals que formen 

part dels ajuntaments de la Vall del Tenes. 

2 
Redefinir i activar el porta d’entitats com a eina de difusió i coneixement de les entitats del 

municipi. 

4 
Organitzar una fira d’entitats del poble per a promocionar el coneixement de les mateixes i 

crear un espai de relació. 

5 

Crear un Consell de Joves com a òrgan de participació i de decisió. Es podrien treball 

temes com la participació dels joves als diferents equipaments del municipi (centres cívics)  

i es podria fer un seguiment de les actuacions del Pla Local de Joventut 2017-2021. 

6 
Crear un espai a les xarxes per votar virtualment: poder escollir opcions a diferents actes o 

temes d’interès juvenil. 

7 Iniciar un procés participatiu de la Festa Major de Lliçà d’Amunt. 

8 Fer pressupostos participatius. 

9 Crear plataformes on-line per franges d’edat: focalitzar els interessos de cada franja. 
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10 
Crear un espai específic per a joves als espais de comunicació municipals per millorar la 

visualització de “l’activitat juvenil” al municipi. 

11 
Millorar el calendari de l ’Informa’t, fer més àgil la seva conformació per tal de no haver de 

treballar amb informació tan avançada en el temps. 

12 

Treball conjunt dels joves, de les entitats i de l’Ajuntament per tal de crear una activitat-

xerrada que pugui donar a conèixer els canals de participació municipals i dels instituts, 

així com organismes i entitats interessants. 

PROPOSTA MOBILITAT I SALUT I MEDI AMBIENT 

1 

Bus urbà en cap de setmana: enllaçar les expedicions del bus amb les expedicions que es 

fan a Granollers. Importància de fer expedicions el diumenge al matí per activitat de 

mercat municipal. 

2 Fer ús de busos més grans en horari de sortida i entrada dels instituts. 

3 Igualar preus del títol integrat amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

4 Fer un estudi de necessitats d’ús del Bus Exprés (manca d’expedicions al migdia) 

5 Arranjar i senyalitzar els camins accessibles per a bicis al municipi. 

6 
Ja que no és viable fer carril bici a tot el municipi, sí es pot unir Lliçà d’Amunt amb 

Granollers. 

7 Creació i publicació  d’un plànol de camins de Lliçà. 

8 Ampliació del pont del riu Tenes per fer-ho accessible a peu. 

9 Unir Lliçà d’Amunt amb Granollers amb un camí que es pugui fer a peu. 

10 
Servei de consulta sobre sexualitat a l’institut i de forma on-line, a través de xarxes socials 

o de WhatsApp. 
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GRUPS DE TREBALL AMB JOVES 

Les propostes que es van recollir al fòrum jove van ser treballades amb els i les joves en grups 

de treball on també hi participaven els tècnics i tècniques. 

Els grups de treball es van dividir en dos grans eixos:  

- Participació: on es treballaven les propostes relacionades amb aquest àmbit a tots els 

nivells, és a dir, cultural, d’esports, als instituts i al municipi.  

- Cohesió Social i Salut: on es treballaven les propostes relacionades amb l’entorn, la 

mobilitat i la comunicació.  

Altres propostes relacionades amb l’educació, l’ocupació  i la salut es van treballar de forma 

tècnica ja que enllaçaven directament amb necessitats detectades a la diagnosi, no només a 

través dels i les joves, sinó a nivell tècnic i polític.  

Es van convocar dos grups de treball en horari de dilluns a la tarda de 17h a 19h  pensant, 

també, que el personal tècnic podria assistir amb facilitat. Hi va haver algunes dificultats per a 

que alguns joves poguessin assistir a aquella hora, així que, finalment, es va fer, a més,  una 

última convocatòria per a joves en un horari més adient el 18 d’octubre de 2016 a les 19.30h.    

Cal dir que les convocatòries a joves es van fer a través dels correus electrònics facilitats 

durant la diagnosi als diferents tallers als instituts i també al propi fòrum jove.  

Les dues últimes convocatòries per treballar les propostes van ser:  

- Una convocatòria tècnica per fer el traspàs i validació de programes i actuacions 

concretes del pla amb la informació recollida als diferents grups de treball.  

- Una convocatòria política per presentar el procés de disseny i la proposta de programes 

i actuacions.  

 

El resum de les convocatòries als grups i del treball de les diferents propostes als diferents 

espais convocats és el següent
22

:  

 

GRUP DE TREBALL PARTICIPACIÓ 26 SETEMBRE 17H 

Assistents:  

Tècnica de Cultura 

Coordinadora pedagògica INS Hipàtia d’Alexandria 

3 joves d’entitats esportives de futbol 

                                                   
22

 El detall de les convocatòries i grups de treball es troba a l’annex núm. 10.  



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

91 

 

1 jove del l’Ateneu l’Aliança 

1 jove del Grup Esplai de Lliçà d’Amunt 

3 joves del grup de joves TriCric.  

S’excusen:  

Tècnic d’Esports 

Tècnic Participació Ciutadana ( que ve a la sessió de Cohesió Social)  

Tècnica d’Educació 

Coordinadora pedagògica INS Lliçà 

 

GRUP DE TREBALL COHESIÓ SOCIAL I SALUT 3 D’OCTUBRE 17H 

Assistents:  

Tècnic de Medi Ambient i Salut 

Tècnica de Comunicació 1 

Tècnica de Comunicació 2 

Tècnic de Mobilitat 

Tècnic de Participació Ciutadana 

També hi assisteixen tres joves, un del grup Esplai de Lliçà d’Amunt i dos del Grup TriCric. 

Se’ls emplaça a quedar-se si volen, ja que no hi assisteixen altres joves que han excusat no 

poder venir. Com ja dèiem, s’acorda fer una trobada específica amb joves en un horari més 

adequat per ells, tot i que no puguin assistir els tècnics de referència.  

S’excusa el tècnic del PPD 

 

GRUP DE TREBALL AMB JOVES  

Dia: 18 d’Octubre a les 19.30h 

Lloc: Espai Jove El Galliner 

Assistents: 4 joves del Grup Esplai, 3 joves de TriCric, 1 jove de l’Aliança, 1 jove no associat, 

dinamitzador a la xarxa, regidora de joventut i tècnica de joventut. 
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Les següents taules mostren la síntesi del treball fet als diferents grups i la conclusió final de 

cada una de les propostes en tan es valida o es descarta.  

 

CULTURA, OCI, LLEURE  

PROPOSTA Iniciar un procés participatiu de la Festa Major de Lliçà d’Amunt 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

És viable i s’està implementant en aquests moments. És un procés iniciat 

amb la Diputació de Barcelona, s’han realitzat 400 enquestes al setembre i 

ara es començarà a treballar en sessions obertes durant el mes de 

novembre i desembre. Es té calendaritzat que al febrer es tinguin 

concrecions del procés i de quines dinàmiques cal establir.  

QUI? Regidoria de Cultura 

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 

Cap dels joves assistents ha fet l’enquesta, es comenta que no estaven a 

llocs visibles o accessibles i que ha mancat implicació de les entitats per tal 

de fer-les arribar. S’apunta que hauria estat bé implicar a les colles de la 

Juguesca per tal de fer més ressò. Recollir enquestes telemàticament també 

hauria estat una bona opció. També es comenta que l’enquesta era molt 

generalista.  

 

PROPOSTA 
Crear un espai a les xarxes per votar virtualment: poder escollir 

opcions a diferents actes o temes d’interès juvenil 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

És viable i es fa, però es detecten poques qüestions obertes a la ciutadania 

per aquest mitjà per tant, caldria més implicació de les regidories.  

QUI? Regidoria de Comunicació i totes les regidories.  

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 
Es valida i cal reforçar-ho.  
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ESPORTS  

PROPOSTA / 

NECESSITAT 

Es fa palesa la necessitat de millores a alguns equipaments esportius 

(camp de futbol, piscina i skateparc), de la necessitat d’equipaments 

esportius com una piscina coberta, de la falta de diversitat en la oferta 

esportiva 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

S’han modificat i renovat algunes instal·lacions com el camp de futbol. No es 

té coneixement de si està prevista una piscina coberta o la renovació o 

millora d’altres instal·lacions esportives. Tampoc es té coneixement de si 

està previst engegar noves modalitats esportives, els joves comenten que hi 

ha manca d’espais. Sobre l’skateparc, s’ha fet un estudi sobre les 

possibilitats de renovar l’actual i està pendent de provisió de pressupost, 

que no està aprovat, per tant, no se sap si es renovarà i/o quan.  

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 

Sobre el tema de la diversitat esportiva al municipi, s’apunta a la possibilitat 

de crear una Escola Esportiva Municipal per tal de poder fer tastet de 

diferents esports i així donar la oportunitat d’entrada a altres esports. Es 

comenta, però, que caldria també incidir en una continuïtat d’aquestes 

modalitats per part de les entitats. Cal veure si és viable posar-ho en marxa.  

 

PODER DECISSIU DELS I LES JOVES I ASSOCIACIONISME  

PROPOSTA Fer pressupostos participatius 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

És viable i s’està implementant a Joventut. El calendari és presentació de 

propostes fins el 25 de novembre , votació de les mateixes al desembre i 

implementació de les activitats i projectes al 2017. La dotació és de 10.000€ 

del pressupost de Joventut, amb un màxim de 2.500 per proposta.  

QUI? Regidoria de Joventut.  

ALTRES 
Caldria veure si les altres regidories o l’Ajuntament en general tenen previst 

pressupostos participatius a les seves regidories.  

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 
Es valida.  
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PROPOSTA 

Crear un Consell de Joves com a òrgan de participació i de decisió. Es 

podrien treball temes com la participació dels joves als diferents 

equipaments del municipi (centres cívics)  i es podria fer un seguiment 

de les actuacions del Pla Local de Joventut 2017-2021 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Sí, es viable, però cal la implicació dels i les joves en tant siguin ells qui ho 

engeguin. Es proposa una trobada només amb els joves perquè decideixin 

si ho volen tirar endavant i determinar qui i com. La primera trobada serà a 

l’octubre.  

QUI? Regidoria de Joventut i Joves del municipi. També Participació Ciutadana.  

ALTRES 

Es posa sobre la taula si el Consell de Joves és la millor fórmula per 

canalitzar la participació juvenil al municipi i si no hi hauria fórmules 

alternatives i més independents o deslligades de la pròpia institució. Ho 

decidiran els joves.  

Es comenta que hi haurà l’assemblea jove dels pressupostos participatius 

com a eina participativa que incideix en la programació d’activitats al poble. 

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 

S’apunta a que és complicat que hi hagi un grup de joves que ho vulgui 

engegar, dels assistents dos joves estarien disposats a intentar-ho, però sí 

es fa palesa la dificultat per a arribar a un volum de joves prou important 

com perquè sigui un Consell de Joves representatiu.  

Es valida la proposta i es creu necessària, però hi ha reticències en quant a 

aconseguir quòrum i també en quant a que sigui efectiu per a la consecució 

d’objectius, a que hi hagi una escolta efectiva per part de l’administració. 

 

PROPOSTA 

Treball conjunt dels joves, de les entitats i de l’Ajuntament per tal de 

crear una activitat-xerrada que pugui donar a conèixer els canals de 

participació municipals i dels instituts, així com organismes i entitats 

interessants 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Es comenten que existeixen xerrades que es fan a través del PAE, però es 

creu que es podria fer una jornada sencera dedicada a la participació, on 

s’impliquessin joves que hi participen i també altres ponents que poguessin 

explicar eines, canals i recursos a nivell municipal pels i les joves. Es creu 

que es pot programar a finals de 2017 o bé al 2018 i veure si el format 

agrada i pot esdevenir en altres jornades d’aquesta tipologia.  

QUI? Participació Ciutadana i Joventut.  

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 
Es valida.  
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PROPOSTA 
Organitzar una fira d’entitats del poble per a promocionar el 

coneixement de les mateixes i crear un espai de relació 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Sí es viable. Cal la implicació de les entitats en la organització de la mateixa. 

Es podria posar al calendari 2018, ja que cal un treball previ amb les entitats 

per definir quin és l’objectiu i com hauria de ser aquesta fira. Potser es 

podria començar a treballar al 2017.  

QUI? 
Participació Ciutadana, Esports, Cultura, Joventut, Serveis Socials, 

Educació. (Liderat per participació ciutadana)  

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 
Es valida 

 

PARTICIPACIÓ A LES AULES 

PROPOSTA / 

NECESSITAT 

DETECTADA 

Instituts:  desconeixement dels òrgans de participació i percepció de 

que els joves no incideixen prou en la presa de decisions que els 

afecten. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 
 

QUI?  

ALTRES 

Es comenta que des de l’INS Hipàtia es treballa molt amb el grup de 

delegats i delegades i que existeix un espai de coordinació i de treball amb 

ells estable i periòdic. D’altra banda, a l’INS Lliçà es treballa des del 

programa Delegats 3D. Tot i així, es creu convenient poder fer, potser, una 

trobada de tots els delegats i delegades dels dos centres per treballar temes 

de participació. També s’apunta que, per normativa,  les decisions de pes, 

en última instancia,  les pren la figura del director/a i que, per tant, la 

participació dels estudiants en el Consell Escolar és important, però que per 

resoldre altres qüestions es treballa amb els delegats i delegades.  

PROPOSTA?  

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 

Es valora el treball de l’Associació d’Estudiants a l’INS Lliçà i que es treballa 

més amb ells allà que no pas amb els delegats i delegades. En tot cas, 

s’apunta a que sí es bona idea fer aquesta trobada i convidar també 

l’Associació d’Estudiants de l’INS Lliçà.  
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COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 

PROPOSTA 
Redefinir i activar el portal d’entitats com a eina de difusió i 

coneixement de les entitats del municipi 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Es comenta que calen més RRHH per tal de dinamitzar aquesta pàgina i 

revifar-la. Cal que una persona pugui establir una coordinació amb les 

entitats, portar el dia a dia del portal, les incidències i també cal poder fer 

píndoles formatives per fer altres usos i derivar en un lloc realment interactiu 

i d’utilitat.  

QUI? Participació Ciutadana i Comunicació.  

ALTRES 

Es va posar en marxa però no hi va haver suficient participació de les 

entitats, caldria compromís de les mateixes i també un dinamitzador o 

dinamitzadora que portés el portal.  

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 
Es valida.  

 

PROPOSTA 
Crear plataformes on-line per franges d’edat: focalitzar els interessos 

de cada franja 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

La proposta no s’acaba d’entendre, es comenta que Joventut ja té una 

pàgina web i que allà es penja informació d’interès pels i les joves, per tant, 

no es creu necessari ni s’acaba de veure la utilitat de la mateixa.  

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 
Es descarta.  

 

PROPOSTA 

Crear un espai específic per a joves als espais de comunicació 

municipals per millorar la visualització de “l’activitat juvenil” al 

municipi 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Fer una pàgina de contingut jove a l’Informa’t es veu complicat tal i com està 

pensat i maquetat, però sí es proposa crear un símbol que marqui aquelles 

notícies i activitats d’interès pels i les joves del municipi. Es podria engegar 

al 2016.  

QUI? Comunicació 
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COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 

Es valida, tot i que s’apunta a que no és un tema prioritari en relació a 

l’Informa’t.  

 

PROPOSTA 
Millorar el calendari de l’Informa’t, fer més àgil la seva conformació per 

tal de no haver de treballar amb informació tan avançada en el temps 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

No és viable. El calendari de l’Informa’t ja és molt ajustat. És un calendari 

mensual i cal comptar els temps per maquetar el butlletí i per fer-ho arribar a 

les cases a temps.  

ALTRES 

Es pregunta si no estaria bé tornar a fer butlletins cada 15 dies com feia 

anys s’havia fet, amb menys informació però més àgil. No es creu possible, 

s’aposta per aquesta línia i es remarca que també existeix la informació que 

arriba a través de les xarxes socials i dels espais web.  

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 

Es fa la proposta de separar l’agenda de l’Informa’t, és a dir, fer una 

publicació d’agenda a banda de l’Informa’t amb un calendari més àgil.  

 

PROPOSTA 
Crear un espai a les xarxes per votar virtualment: poder escollir 

opcions a diferents actes o temes d’interès juvenil 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

És viable i ja existeix una plataforma per això. Cal dinamització per part de 

les regidories per tal de poder fer consultes de més temes, que les 

regidories exposin a opinió pública més qüestions de les que actualment 

s’exposen. .  

QUI? Totes les regidories i Comunicació.  

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 
Es valida.  

 

  



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

98 

 

MOBILITAT 

PROPOSTA 

Bus urbà en cap de setmana: enllaçar les expedicions del bus amb les 

expedicions que es fan a Granollers. Importància de fer expedicions el 

diumenge al matí per activitat de mercat municipal 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

S’està estudiant la proposta de servei de bus el cap de setmana, sobretot 

horari de tarda, no de matí, que seria el cas del mercat. No hi ha calendari 

previst encara.  

QUI? Mobilitat 

ALTRES Pendent de confirmació sobre el servei. 

COMENTARIS / 

VALIDACIÖ 
Es valida.  

 

PROPOSTA Fer ús de busos més grans en horari de sortida i entrada dels instituts 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Des de mobilitat es comenta que es va retallar el servei de transports 

escolar que era subvencionat pel Consell Comarcal, i que, per tant, s’han 

perdut expedicions i que el transport urbà de Lliçà no pot assumir. Fer busos 

més grans no és viable perquè la resta del dia sobrarien moltes places. 

Posar més busos no es pot assumir econòmicament.   

QUI? Mobilitat i Educació 

ALTRES 
Cal veure la manera de tornar a recuperar el transport escolar que donava el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 

 

 

 

PROPOSTA 
Igualar preus del títol integrat amb el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 
Es parla de que existeix la T12, per tant, es creu innecessari.  

QUI? Mobilitat 
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COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 

 

Es comenta que cal aplicar algun tipus de descompte als joves de més de 

12 ja que es depèn molt del bus en aquest municipi. Cal treballar en aquesta 

línia.  

 

PROPOSTA 
Fer un estudi de necessitats d’ús del Bus Exprés (manca d’expedicions 

al migdia) 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

S’està estudiant fer més expedicions, però cal veure quina és la necessitat 

real, per tant cal recollir informació sobre els usuaris. Mobilitat passarà un 

qüestionari a Joventut perquè també ho pugui fer arribar als i les joves. No 

es té calendari establert, però s’està estudiant augmentar les expedicions. 

Aquest any ja s’han fet al mes d’Agost, que no s’havien fet mai, amb bona 

acollida. 

QUI? Mobilitat i Joventut 

ALTRES 
Caldria més coordinació amb la regidoria de joventut quan es vol recollir 

informació per tal d’implicar també als i les joves. 

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 
Validat.  

 

PROPOSTA Arranjar i senyalitzar els camins accessibles per a bicis al municipi 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Hi ha una guia de Petits Recorreguts, els camins que allà surten són per fer 

a peu i també en bici. No hi ha senyalització més enllà dels PR. Hi hauria la 

possibilitat de senyalitzar alguns dels camins més transitats entre 

urbanitzacions i caldria determinar quins són. Es comenta que és difícil el 

tema de fer alguns dels camins amb bici per la holografia del terreny a Lliçà 

d’Amunt.  

QUI? Media Ambient, Mobilitat.  

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 

 

Es veu com a important recollir un bon mapa de camins de Lliçà, no només 

els PR sinó els camins que són habituals entre urbanitzacions. Això no 

existeix i es creu que s’ha de fer.  
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PROPOSTA Unir Lliçà d’Amunt amb Granollers 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Es comenta que es va fer un estudi amb la Diputació per a portar a terme 

aquesta actuació i que no es va acabar fent. S’ha tornat a revisar l’estudi per 

tal de veure les possibilitats d’aquesta demanda i es farà efectiva però, de 

moment, només fins a la rotonda de Can Xicota.  

QUI? Mobilitat, Urbanisme.  

ALTRES  

 

PROPOSTA Compartir Cotxe ( una proposta semblant a bla bla car, però local) 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 
 

QUI?  

ALTRES 

És una proposta tècnica que surt arrel del problema de mobilitat que hi ha 

entre els joves. Es proposa crear un espai de comunicació o un punt de 

trobada a diferents llocs repartits pel municipi on els joves puguin oferir el 

seu cotxe quan es desplacen pel municipi o bé a altres punts. Es creu, però, 

que aquesta proposta podria esdevenir pràctica per a joves majors d’edat i 

que seria complicat posar-ho en pràctica entre menors d’edat o, si més no, 

promocionar-ho.  

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 

 

No es veu com una bona proposta, és complicat i, en tot cas, no es creu que 

s’hagi de promoure des de l’Ajuntament.  

 

ENTORN I SALUT 

PROPOSTA Creació i publicació  d’un plànol de camins de Lliçà 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

És viable i existeix un plànol de rutes saludables que s’ha publicat 

recentment.  

QUI? Comunicació, Esports, Media Ambient.  

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 

 

 

Un plànol més ampli i, en tot cas, caldria senyalitzar millor aquestes rutes, 

actualment la senyalització és massa senzilla (plastificada i agafada amb 

brides).  
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PROPOSTA Ampliació del pont del riu Tenes per fer-ho accessible a peu. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Es va fer un estudi de la Diputació i cal revisar l’estudi per veure si és, 

efectivament, viable i assumible. Enllaça amb la proposta i estudi de 

connectar Lliçà d’Amunt i Granollers a peu, traçant un camí als marges de la 

carretera.  

QUI? Obres i Serveis. 

COMENTARIS / 

VALIDACIÓ 
 

 

TROBADA TÈCNICA: DISSENY PROJECTES I ACTUACIONS 

Un cop s’han treballat les propostes als diferents grups, es recullen les principals, aquelles que 

s’han reforçat o validat i aquelles que s’han fet també a nivell tècnic i que es consideren 

importants per donar resposta a les necessitats detectades. Aquestes propostes s’han 

d’ordenar al voltant dels eixos principals que conformen el pla que, alhora, marcaran també els 

projectes i accions a desenvolupar.  

Per dissenyar i validar aquests eixos i aquests programes s’organitza una trobada tècnica que 

aglutini els professionals que hi treballen als diferents àmbits amb joves. La trobada es fa el dia 

4 de Novembre a les 10h a l’Espai Jove El Galliner. 
23

 

Lloc: Espai Jove El Galliner 

El guió i dinàmica de la sessió és el següent:  

QUÈ FAREM? 

1. Repassarem el calendari i el treball fet fins al moment, la metodologia i els resultats.  

2. Visualitzarem els eixos principals del pla, els seus programes i els projectes i 

actuacions que hem recollit en el disseny del proper pla.  

3. Treballarem els projectes centrant l’atenció en:  

 

a) Agents implicats 

b) Recursos 

c) Temporització 

 

                                                   
23

 El detall de la convocatòria i el buidatge de la mateixa es troba a l’annex núm. 11.  
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4. Material de suport amb el que comptem:  

a) Buidatge dels grups de treball sobre les propostes fetes al fòrum jove.  

b) Esquema eixos, programes, projectes i/o actuacions.  

c) Fitxa de projecte/actuació 

COM HO FAREM? 

1. Treballarem sobre l’esquema de projectes. Cada regidoria o servei present haurà de 

marcar a cada un dels projectes i/o actuacions quin paper ha de tenir, la seva regidoria 

o servei:  

a) Lidera el projecte 

b) Participa al projecte  

 

2. Un cop delimitat el paper de cada regidoria o servei, caldrà que el servei de referència o 

que lidera cada projecte ompli les dades de la fitxa de projecte.  

3. Al final de la sessió, els participants de cada projecte podran fer les seves aportacions a 

la fitxa. 

 

4 TROBADA EQUIP DE GOVERN 

A la trobada tècnica, com dèiem, es van acordar i dissenyar els eixos, els programes i les 

accions que conformaran el pla local de joventut, així com el lideratge i el agents implicats de 

cada una de les accions. Cada regidoria o servei que lideri el projecte o actuació és qui 

acabarà d’arrodonir-les, marcant el pressupost destinat i el calendari, així com altres qüestions 

a tenir en compte en relació a la metodologia i a l’avaluació.  

La trobada amb l’equip de govern respon a la necessitat de validar els eixos, els programes i 

les actuacions que han estat treballades a nivell tècnic també a partir del treball fet en els 

grups, on hi eren presents els i les joves. Amb la validació política s’adquireix el compromís, per 

tant, de destinar-hi els recursos necessaris per la implementació de les actuacions. Així, el que 

es fa és presentar una síntesi del treball realitzat fins al  moment i el resultat, és el següent: 

DADES ACTUACIONS I CRONOLOGIA 

 Fòrum Jove 11 Juliol: 33 propostes ( 11 educació, formació i ocupació; 12 participació; 
10 mobilitat, salut i medi ambient)  

 Grup de treball Participació 26 de Setembre (Cultura, Esports, Educació, Participació 
Ciutadana, INS)  

 Grup de treball Cohesió Social i Salut 3 d’Octubre ( Participació Ciutadana, 
Comunicació, Medi Ambient, PPD)  

 Grup de treball amb joves 18 d’octubre 
 2 de Novembre reunions amb:  

o Educació 
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o Pla de Prevenció Drogodependències  
o SEOVT i Millorem l’Ocupació 

 Grup de treball tècnics i tècniques 4 de Novembre: concreció i validació de propostes.  
 10 de Novembre reunions amb:  

o Tècnica de Serveis Socials 
o Tècnica Servei de Biblioteca 

 
 Treball de fitxes actuacions amb tècnics i tècniques 4 al 14 de Novembre 

 Trobada validació equip de govern 14 de Novembre 

o 4 eixos principals: Participació – Formació, Ocupació i Assessorament –    
Connecta Lliçà – Salut 

o 29 programes 
o 90 projectes i/o actuacions: 41 són de continuïtat, 49 són nous. ( 15 

Participació;  25 Formació, Ocupació i Assessorament; 38 Connecta Lliçà; 12 
Salut)  
 

 42 Joventut 
 9 Mancomunitat ( 7 PPD, 1 Escola de Música, 1 SEOVT )  
 7 Cultura ( 4 servei de biblioteca)  
 6 Educació  
 3 Esports 
 3 Participació Ciutadana 
 4 INS Hipàtia 
 2 Mobilitat 
 2 Urbanisme 
 2 Salut 
 2 Acció Social 
 2 Consell Comarcal 
 1 Comerç, Consum i Turisme.  
 1 Infraestructures 
 1 Centres Cívics 
 1 Ocupació 
 1 Comunicació 
 1 INS Lliçà 

 

 Validació de fitxes referents polítics 15 al 18 de Novembre 

 Presentació disseny actuacions a Diputació de Barcelona 21 de Novembre 
 

6.5 Els programes  

Els eixos principals del pla local de joventut són:  

 Participació : 3 programes i 15 projectes i/o accions 

 Formació, Ocupació i Assessorament : 2 programes i 25 projectes i/o actuacions 

 Connecta Lliçà: 12 programes i 38 projectes i /o actuacions 

 Salut:  3 programes i 12 projectes i/o actuacions.  

 

Dels projectes i/o actuacions presentats, 41 són de continuïtat i 49 són nous.  
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6.5.1 Esquema global 

Les actuacions que es remarquen en color verd són actuacions noves respecte l’anterior pla 

local de joventut.  

EIX PROGRAMA PROJECTE /ACTUACIÓ LID./ COORD. 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
 

DECIDEIX 

Pressupostos Participatius JOV 

Consell de Joves JOV 

Consell de Cultura (redefinició) CULT 

Consell d’Esports ESPORTS 

Espai de consulta virtual COMUNIC 

Fes-te la Festa CULT 

IMPLICA’T 

Voluntariat (sense fronteres + Erasmus plus) JOV 

Corresponsals JOV 

Curs de Dinamitzadors Juvenils JOV 

Trobada municipal de delegats i delegades JOV 

COL·LABOREM 

Conveni Grup Esplai de Lliçà d’Amunt JOV 

Conveni Ateneu Aliança CULT 

Conveni INS Lliçà ESPORTS 

Subvencions a entitats juvenils JOV 

Ús social INS Hipàtia d’Alexandria INS HIPATIA 

F
O

R
M

A
C

IÓ
, 
O

C
U

P
A

C
IÓ

 I
 

A
S

S
E

S
S

O
R

A
M

E
N

T
 

ASSESSORAMENT 

PIJ: Punt Informació Juvenil. Assessorament Salut, 

Educació/Formació, Mobilitat Internacional, Treball, 

Associacionisme, Oci, Cultura i Lleure, Habitatge 

JOV 

PIDCES: Punt Informació Descentralitzat als Centres 

d’Educació Secundària. 
JOV 

FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

Millorem  l’Ocupació OCUP 

SEOVT MANCO 
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Forma’t JOV 

Forma’t + 16 JOV 

PAE: Programa d’Activitats Educatives EDU 

Protocol Absentisme EDU 

Creix EDU 

Amunt INS HIPÀTIA 

Licano INS LLIÇÀ 

Estudi de necessitats educatives +18 EDU 

Escola d’Adults EDU 

PFI Cuina EDU 

Escola de Música de la Vall del Tenes MANCO 

Fira Guia’t CONS. COM. 

Xarxa TET 
CONS. COM 

/EDUCACIÓ 

Curs monitors i monitores d’activitats de lleure. JOV 

Curs de directors i directores d’activitats de lleure. JOV 

Curs de premonitors i premonitores d’activitats de 

lleure. 
JOV 

Curs ACTIC JOV 

Programa beques de Joventut JOV 

Programa de pràctiques JOV 

Centre Interès: Món Laboral CULT. BIBLI. 

Aula d’Estudi JOV 
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C
O

N
N

E
C

T
A

  
L

L
IÇ

À
 

 

(C
O

H
E

S
IÓ

 S
O

C
IA

L
) 

 

EQUIPAMENT DE 

JOVENTUT 

ESPAI JOVE EL GALLINER 

Espai de Trobada JOV 

Espai Creatiu JOV 

Mou-te JOV 

Casal Jove JOV 

Estudi per a la construcció o habilitació d’un 

equipament de Joventut. 
JOV 

DINAMITZACIÓ OCI I 

CULTURA 

Nit de Terror JOV 

Nit Jove Festa Major de Lliçà d’Amunt JOV 

Killer Lliçà d’Amunt JOV 

Graf’ART JOV 

Joves Creadors JOV 

Nadal Jove JOV 

Cursos i Monogràfics JOV 

EQUIPAMENT DE CULTURA 

BIBLIOTECA CA L’ 

OLIVERES 

Club de lectura jove CULT. BIBLI. 

Instants musicals CULT. BIBLI. 

Visites INS CULT. BIBLI. 

DINAMITZACIÓ DE BARRIS 

Mapa de localització de joves JOV 

Programa d’activitats Barris  i Locals Socials JOV 

INTERVENCIÓ AMB JOVES. 

ESPAIS DE SOCIALITZACIÓ 

Programa d’activitats trimestrals a Centres Cívics i 

Espai Jove El Galliner. 

CENTRES 

CÍVICS 

Espai Can Godanya: espai d’acompanyament 

social 
ACCIÓ SOC. 

Tu ho vals infant! ACCIÓ SOC. 

Servei comunitari 4rt INS HIPÀTIA 

COMUNICACIÓ I 

JOVES 2.0 

Espai web Joventut JOV 

Actualització i renovació de xarxes socials JOV 
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Portal d’Entitats PART. CIUT. 

Veu dels joves JOV 

CARNET JOVE Programa d’avantatges joves 
COM. CONSUM. 

TUR. 

AGENTS DE CIVISME 

Formació d’Agents de Civisme JOV 

Agents de Civisme als instituts JOV 

Agents de Civisme al municipi JOV 

DINAMITZACIÓ 

ASSOCIACIONISME 

Fira d’Entitats PART.CIUT. 

Jornada de Participació PART.CIUT. 

MOBILITAT 

Seguiment Línia E7: Corredor del Tenes MOBILITAT 

Seguiment ampliació línies. Bus urbà MOBILITAT 

LLIÇA VERD 

Seguiment connexió Lliçà – Granollers a peu URBANISME 

Creació plànol de camins de Lliçà URBANISME 

Apadrinament d’espais verds 
MED.AMB./ 

INS HIPÀTIA 

 

DINAMITZACIÓ ESPORTS 

Renovació Estudi per l’Escola Esportiva Municipal ESPORTS 

Renovació Skateparc INFRAEST. 

S
A

L
U

T
 

PPD: Programa de Prevenció 

de Drogodependències 

PPD als instituts MANCO/ PPD 

PPD als espais joves MANCO/ PPD 

PPD a les formacions MANCO/ PPD 

Intervenció i atenció  amb Serveis Socials MANCO/ PPD 

PPD amb pares i Mares MANCO/ PPD 

Mesures reparatòries per consum a instituts MANCO/ PPD 

Mesures reparatòries per consum a l’espai públic MANCO/ PPD 
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AGENTS DE SALUT 

Formació d’Agents de Salut JOV 

Agents de Salut als instituts JOV 

Agents de Salut al municipi JOV 

SEXE  JOVE 

Assessoria afectiva i sexual als INS SALUT 

Programa màquina. Expenedors de preservatius a 

centre urbà i urbanitzacions. 
SALUT 
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6.5.2 Eix 1: Participació 

Respon a la necessitat d’habilitar espais de participació directa i activa al nostre municipi, fer 

les institucions més obertes i properes i facilitar la incorporació dels i les joves en la presa de 

decisions d’allò que els afecta.  

PROGRAMA 1: DECIDEIX 

En aquest programa aglutinem tots els projectes i actuacions que més clara i concretament 

aposten per donar la veu i el poder decisiu als i les joves del municipi.  

 

Pressupostos 
Participatius 

Consell de 
Joves 

Consell de 
Cultura 

Consell 
d'Esports 

Espai de 
consulta 
virtual 

Fes-te la 
festa 

DECIDEIX 
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EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: DECIDEIX 

PROJECTE : PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

JUSTIFICACIÓ: No existeix cap canal de decisió directa per part dels i les joves del municipi, sí existeixen espais de 

consulta a la ciutadania.  Aquesta manca d’espais es tradueix en un sentiment de llunyania i distancia cap a les 

institucions i els seus òrgans, per tant, en un sentiment de desafecció i desarrelament. Es pretén apropar i obrir la 

institució  i els serveis al jove facilitant l’empoderament d’aquest i també incentivant el disseny col·lectiu d’activitats 

i projectes.  

OBJECTIUS  

- Possibilitar un canal estable de participació al municipi per a joves 

- Aconseguir una major implicació dels i les joves de Lliçà d’Amunt. 

- Establir un canal de programació d’activitats dissenyades i dirigides per joves del municipi 

DESTINATARIS  : Joves d’entre 14 i 30 anys que facin vida a Lliçà d’Amunt 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es preparen les bases del pressupostos acordant la quantitat amb la 

regidora i equip de govern. Les bases es publicaran durant el mes de setembre de l’any en curs, les propostes es 

presentaran fins a finals de novembre i l’assemblea, on es votaran les diferents propostes presentades, es farà al 

desembre. Les propostes que hagin guanyat es començaran a implementar a partir de gener de l’any següent.  

TEMPORITZACIÓ 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny       x  x x x x 

Implementació x x x x x x x x x x x x 

2018             

Avaluació x x           

RECURSOS Humans: L’equip de Joventut (3 dinamitzadors, 1 tècnica, 1 regidor), corresponsals dels instituts, 

delegats i delegades, associació d’estudiants, entitats i altres joves no associats del municipi.  

Equipaments: Biblioteca Municipal de Ca l’Oliveres i Espai Jove El Galliner 

Econòmics: 15.000€ 

METODOLOGIA Agents implicats: joves del municipi, equip de govern, equip de joventut.  

Mecanismes de coordinació: De seguiment i recolzament als i les joves a través de les trobades i 

reunions quinzenals i/o mensuals, segons necessitat.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de propostes presentades, número de propostes defensades a l’assemblea, 

número de participants a l’assemblea, numero de propostes que s’han portat a terme, número de 

participants a les activitats/projectes.  

 Metodologia:  A través de la implicació i participació activa i directe dels i les joves en assemblea i 

després en grups de treball i seguiment. Els joves dissenyen, organitzen i executen i la regidoria de 

joventut recolza i acompanya.  
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COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Díptics amb les bases i la butlleta d’activitat repartits a diferents equipaments del 

municipi, campanya per xarxes socials i a través del butlletí municipal. Passaclasses als instituts.  
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EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: DECIDEIX 

PROJECTE : CONSELL DE JOVES 

JUSTIFICACIÓ: No existeixen canals estables de participació activa dels i les joves al municipi, els joves no coneixen 

els canals existents o no els troben interessants o prou pràctics. Es considera que cal obrir l’administració als joves 

i posar en les seves mans tota la informació que els hi concerneix així com habilitar i recolzar formes de decisió 

directa i activa, d’aquesta manera es creu que els joves podrien vincular-se al municipi i exercir els seus dreta com a 

ciutadans i ciutadanes de Lliçà d’Amunt. 

OBJECTIUS  

- Obrir les institucions públiques a la ciutadania i fer-les més transparents i participatives.  

- Crear canals estables de participació i de decisió dels i les joves de Lliçà d’Amunt. 

- Facilitar els recursos necessaris per a la creació d’un Consell de Joves i acompanyar els joves en aquest 

procés.  

 

DESTINATARIS  : Joves d’entre 16 i 29 anys del municipi de Lliçà d’amunt a títol individual, de col·lectius i d’entitats.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es convocaran trobades amb els joves interessats en la creació de 

canals estables de participació i es dissenyarà amb ells quin és el model de Consell de Joves que volen. Es tractarà 

de veure si existeix un grup motor de joves que ho vulguin engegar, la Regidoria de Joventut oferirà recolzament i 

acompanyament durant tot el procés de disseny i d’implementació. 

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny       x      

Implementació         x x x x 

2018             

Implementació x x x x x x   x x x x 

Avaluació x x           

RECURSOS Humans: Tècnica de Joventut, Regidora de Joventut.  

Equipaments: Espai Jove El Galliner, Biblioteca Municipal de Ca l’Oliveres, Ateneu l’Aliança.  

Econòmics: Sense cost a capítol 2.  

METODOLOGIA Agents implicats:  Joves i col·lectius del municipi, entitats del municipi, Participació Ciutadana, 

instituts, corresponsals.  

Mecanismes de coordinació: Reunions i sessions de treball amb els joves interessats.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de joves interessats/des, sessions de treball fetes, acords als que s’arribin, 

redacció dels estatuts o normativa de participació.  

 Metodologia: A través d’informes, actes de reunions. Co-responsabilitat.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Als espais web de l’Ajuntament, Joventut, xarxes socials, butlletí municipal, 

corresponsals.  
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EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: DECIDEIX 

PROJECTE : CONSELL DE CULTURA - REDEFINICIÓ 

JUSTIFICACIÓ: Cal redefinir l’actual Consell de Cultura per tal de fer-lo més pràctic i participatiu. Fa molt de temps 

que no es convoquen consells de cultura perquè les entitats deixaven d’assistir. Es creu que podrien convocar-se 

per temes d’interès, fer taules sectorials. Cal una redefinició d’aquest model per tal de revifar el teixit associatiu i la 

col·laboració les mateixes.  

OBJECTIUS  

- Redefinir l’actual Consell de Cultura.  
- Obrir un canal de col·laboració i participació entre les entitats.  
- Establir centres d’interès que puguin obrir-se a la decisió de les entitats.  

 

DESTINATARIS  : Entitats culturals de Lliçà d’Amunt.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: S’estudiaran mecanisme de participació més pràctics i actius, així 

com centres d’interès i i s’establirà un calendari de trobades per tal de treballar-les amb les entitats culturals del 

municipi.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x x x x x x 

 2018             

Implementació x x x x x x x x x x x x 

Avaluació          x x x 

RECURSOS Humans: Regidor i Tècnica de Cultura.  

Equipaments: Sala d’actes de la Biblioteca, Casal de la Gent Gran, Centres Cívics.  

Econòmics: Sense cost a capítol 2.  

METODOLOGIA Agents implicats: Participació Ciutadana, Barris, Centres Cívics.  

Mecanismes de coordinació: Reunions/trobades.  

AVALUACIÓ Indicadors: Acords als que ‘s’arribin i calendari d’actuacions-trobades.  

 Metodologia: Co-responsabilitat.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  
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EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: DECIDEIX 

PROJECTE : CONSELL D’ESPORTS 

JUSTIFICACIÓ:  És necessari un espai per a que les entitats esportives puguin ser coneixedors de la realitat 

esportiva del municipi i puguin decidir, entre tots, tot allò que afecta a les entitats i als usuaris  

OBJECTIUS: 

- Revifar i mantenir un espai d’intercanvi, informació i decisió entre les entitats esportives 
- Promoure la participació del teixit associatiu 
- Valorar les opinions i/o inquietuds d’entitats i agents implicats 
- Presa de decisions de forma conjunta  

 

DESTINATARIS  : ENTITATS ESPORTIVES 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Espai participatiu d’entitats esportives i agents implicats en la presa 

de decisions de caràcter esportiu.  

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny   X X X        

Implementació         X X X X 

2018             

Avaluació X X           

RECURSOS Humans: Personal d’Esports 

Equipaments: Pavelló d’Esports / Sales de reunions 

Econòmics: 300,00 € 

METODOLOGIA Agents implicats: Entitats Esportives, Equip de Govern, Regidoria d’Esports 

Mecanismes de coordinació: De dues a tres trobades anuals per valorar les actuacions  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de propostes i seguiment de les aportacions a les propostes 

 Metodologia: Trobades i sessions de treball 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Convocatòries individualitzades i publicació de les decisions preses.  
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EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: DECIDEIX 

PROJECTE : ESPAI DE CONSULTA VIRTUAL 

JUSTIFICACIÓ: En un municipi geogràficament dispers com és Lliçà d’Amunt és necessari un canal de comunicació 

virtual que pugui arribar als ciutadans i ciutadanes i que permeti tenir coneixement dels temes que els afecten, 

també tenir una porta oberta a poder decidir alguns dels aspectes d’aquestes temes. La consulta virtual obre la porta 

a que les diferents regidories i serveis puguin plantejar preguntes a la ciutadania i posar en mans de les mateixes 

algunes qüestions per tal de que siguin ells els que decideixin.  

OBJECTIUS  

- Obrir a la ciutadania la consulta de diferents qüestions per a que aquesta pugui informar-se i decidir.  

 

DESTINATARIS  : La ciutadania del municipi de Lliçà d’Amunt.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Comunicació manté un espai virtual a la web de l’Ajuntament on la 

ciutadania de Lliçà d’Amunt pot votar diferents qüestions. Les regidories o serveis poden proposar els temes de 

consulta.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual  

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x  x x x x 

Implementació x x x x x x x  x x x x 

2018             

Avaluació x x           

RECURSOS Humans: 2 Tècniques de comunicació 

Equipaments: -  

Econòmics: Dins del pressupost del web municipal.  

METODOLOGIA Agents implicats: Totes les regidories i serveis del municipi que vulguin fer consultes.  

Mecanismes de coordinació: - 

AVALUACIÓ Indicadors: Nombre de consultes fetes, nombre de participants, nombre de regidories o serveis que 

participen.  

 Metodologia: Preparació a través de correu electrònic, preparació d’enquestes.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: web municipal, xarxes socials i butlletí municipal.  
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EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: DECIDEIX 

PROJECTE : FES-TE LA FESTA 

JUSTIFICACIÓ: La Festa Major de Lliçà d’Amunt. malgrat hi ha l’activitat de la Juguesca on hi participen activament 5 

colles del municipi i, per tant, ja compta amb molt de pes decisiu la població, és una festa que en gran part és 

organitzada per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. Es considera que hi ha espais i activitats de la festa que són 

millorable i es creu necessària la participació i col·laboració de la ciutadania.  

OBJECTIUS  

- Portar a debat la festa major 
- Millorar els espais i activitats de la festa major 

DESTINATARIS  : La ciutadania de Lliçà d’Amunt 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Procés participatiu treballat i executat amb la Diputació de Barcelona. 

Es fan enquestes i jornades participatives per obrir a la ciutadania diferents qüestions sobre la Festa Major i poder 

millorar-les.  

TEMPORITZACIÓ 2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny     x x       

Implementació         x x x x 

2017             

Avaluació x x           

RECURSOS Humans: Tècnica de Cultura, Regidor de Cultura, Tècnics Diputació de Barcelona.  

Equipaments: Aquells en els que es facin les enquestes (diferents equipaments i espais del municipi) i 

les jornades participatives.  

Econòmics: 6000€ de subvenció de la Diputació de Barcelona.  

METODOLOGIA Agents implicats: Ciutadania de Lliçà d’Amunt, entitats, regidories amb entitats, Diputació de 

Barcelona.  

Mecanismes de coordinació: Reunions i trobades amb la ciutadania i amb la Diputació de Barcelona.  

AVALUACIÓ Indicadors: Activitats i espais portats a debat i modificats, noves propostes, número d’enquestes 

realitzades, número de sessions participatives realitzades.  

 Metodologia: Recull d’enquestes, sessions participatives amb la ciutadania, elaboració d’un informe 

final.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Pancartes, espai web, xarxes socials, correu electrònic i sms.  
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PROGRAMA 2: IMPLICA’T 

En aquest programa s’aglutinen aquells projectes i actuacions que van enfocats a promoure la 

implicació dels joves del municipi en diferents aspectes. Es fomenta la participació però des de 

formes concretes i properes a la realitat dels i les joves, aquelles que li són conegudes i amb 

les que fàcilment pot connectar.  

 

 

 

 

 

Voluntariat 

Corresponsals 

Curs de 
Dinamitzadors/es 

Trobada de 
Delegats/es 

IMPLICA’T 
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EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: IMPLICA’T 

PROJECTE : VOLUNTARIAT (SENSE FRONTERES + ERASMUS PLUS) 

JUSTIFICACIÓ: Les experiències de voluntariat a l’estranger son una bona oportunitat per als i les joves, tant per 

conèixer realitats diferents a la pròpia, com per fomentar la mobilitat internacional, amb tots els aspectes positius 

que això comporta (aprendre idiomes, millorar currículum, etc.).  

A Lliçà d’Amunt, s’observa que hi ha un percentatge baix de joves que marxen fora del país, i es pretén, doncs, 

fomentar aquestes sortides. 

OBJECTIUS:  

- Fomentar la participació dels i les joves del municipi al projecte Erasmus +. 
- Assessorar i acompanyar els i les joves que vulguin adherir-se a programes de voluntariat. 

 

DESTINATARIS  :  Joves d’entre 18 i 30 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Tot i que no s’ha implementat mai, es preveu començar a dissenyar el 

projecte al 2018 i, si hi ha joves interessats/des, poder realitzar enviaments els mesos d’estiu preferiblement (degut a 

que son els mesos en els que els i les joves estudiants tenen vacances), però extensible a qualsevol època de l’any. 

L’avaluació es preveu un cop s’ha donat l’ estada. Si el projecte funciona i és ben acollit pels i les joves, es preveu 

una ampliació, arribant a esser entitat d’acolliment a l’hora que d’enviament. 

TEMPORITZACIÓ 

(anual) 

2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x         

Implementació       x x x    

2018             

Avaluació          x x  

RECURSOS Humans: Equip de joventut (informadora), entitat d’acollida adscrita al projecte i Unió Europea. 

Equipaments: A determinar en funció del projecte escollit. 

Econòmics: Capítol 1 (personal de joventut) 

METODOLOGIA Agents implicats: Joves del municipi, equip de govern, equip de joventut, consell comarcal (Nexes). 

Mecanismes de coordinació: Assessorament en línia amb Nexes, assessorament personalitzat als i 

les joves interessats, comunicació via telèfon o correu. 

AVALUACIÓ Indicadors: Número d’assessoraments realitzats al respecte, número de joves que han marxat. 

 Metodologia:  Recull de consultes sobre aspectes de mobilitat, comparativa amb dates anteriors, 

registre de joves que participen al projecte. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Campanya a les xarxes socials, difusió entre els usuaris i usuàries del PIJ, cartells 

a punts estratègics. 
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EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: IMPLICA’T 

PROJECTE : CORRESPONSALS 

JUSTIFICACIÓ: s’ha detectat que als i les joves de Lliçà d’Amunt no els arriba la informació de les activitats que es 

realitzen al municipi, ja que han expressat un desconeixement de les xarxes. Afirmen, però, que una de les principals 

vies de comunicació, per a ells, és el tu a tu (a través d’amics). Per això, un projecte en el que els i les alumnes 

siguin qui informin als seus companys i companyes de tots aquells aspectes que els puguin ser rellevants. 

 

OBJECTIUS 

- Informar als i les joves d’aspectes que els afecten directament, promoguts, o no, per la regidoria 

de joventut 

- Establir un canal comunicatiu entre la regidoria de joventut i els i les joves dels instituts. 

DESTINATARIS  : Alumnes de l’institut Hipàtia d’Alexandria i de L’institut Lliçà d’Amunt. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: El grup de corresponsals estarà format per joves voluntaris, 

preferentment els delegats  i delegades de curs. Entre els dos instituts seran un total de 20 joves els que realitzaran 

aquesta tasca. Un cop o dos al mes, hi haurà una reunió entre els corresponsals, la informadora del PIJ i la 

dinamitzadora del Galliner, en la que es realitzarà un intercanvi d’infirmacions: d’una banda aquells aspectes 

rellevants que es considerin per part de joventut, així com, un recull de suggeriments (tallers, activitats, etc.) que 

hagin pogut expressar els i les companyes de classe. 

 

TEMPORITZACIÓ 

(anual) 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny         x x   

Implementació           x x 

2018 x x x x x x       

Avaluació       x      

RECURSOS Humans: Personal de joventut (informadora i dinamitzadora), 20 alumnes dels dos instituts. 

Equipaments: Institut Hipàtia d’Alexandria, Institut Lliçà i eventualment Espai Jove El Galliner 

Econòmics: 1000 euros (beques de 50 euros bescanviables en material per a cada corresponsal) + 

200 euros en material (fulletons, cartells, díptics...) + Capítol 1 (personal de joventut). 

METODOLOGIA Agents implicats: Personal de joventut, equip de professors, resta d’alumnes dels dos instituts,  

Mecanismes de coordinació: Reunions mensuals o bimensuals. Ús de correu per a informacions 

puntuals i urgents. 

AVALUACIÓ Indicadors: Número de participants al projecte, número d’assistents a les activitats organitzades per 

joventut (les que siguin quantificables), número de propostes recollides. 

 Metodologia: Recull de propostes realitzades, recompte d’usuaris de les activitats de joventut  i del 

projecte. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Reunió amb els i les delegades de curs. 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

121 

 

 

 

 

 

EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: IMPLICA’T 

PROJECTE : CURS DE DINAMITZADORS I DINAMITZADORES 

JUSTIFICACIÓ: Ens trobem amb joves poc participatius i poc implicats en generar propostes i accions en benefici 

d’ells mateixos. En moltes ocasions es degut a que no saben com dur a terme les seves propostes. Una formació 

teòrica-pràctica adequada els hi pot donar les eines necessàries per a construir el seu propi lleure. 

OBJECTIUS  

- Conèixer estratègies per a dinamitzar grups d’iguals. 
- Construir espais de lleure i oci propis, per part dels i les joves del municipi. 

 

DESTINATARIS  : Joves a partir de 14 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es preveu una formació anual, preferentment en el període de 

vacances, ja que és una formació de 20hores, repartida en 4 sessions. En cas de que hi hagi peticions, es realitzaran 

més formacions o píndoles d’aspectes concrets (jocs, contes, recursos...). De formacions anteriors ha sorgit un grup 

Tricric, que està treballant en constituir-se com a entitat, i en el que, com a requisit per formar-ne part, exigeixen 

haver realitzat el curs de dinamitzadors i dinamitzadores. 

TEMPORITZACIÓ 

(anual) 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny     x x       

Implementació       x      

2017             

Avaluació       x      

RECURSOS Humans: Joventut (informadora)  

Equipaments:  Punt d’Informació Juvenil El Galliner 

Econòmics: Capítol 1 (personal joventut) 

METODOLOGIA Agents implicats: Regidoria de joventut, regidoria de participació. 

Mecanismes de coordinació: Reunions eventuals 

AVALUACIÓ Indicadors: Número de participants als cursos i nivell de satisfacció dels i les mateixes. 

 Metodologia: Recompte d’usuaris i enquestes de valoració 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Xarxes : Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics. 
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EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: IMPLICA’T 

PROJECTE :  TROBADA MUNICIPAL DE DELEGATS I DELEGADES 

JUSTIFICACIÓ: L’INS Hipàtia d’Alexandria i l’INS Lliçà compten amb les seves estructures de participació dels 

estudiants als respectius centres, amb Consell de Delegats, Consellers Escolars i en el cas de l’INS Lliçà també amb 

Associació d’Estudiants de centre. Però cada institut ho gestiona de manera diferent, per tant es pretén crear una 

trobada anual per coordinar aquests espais de participació dels dos centres per treballar la comunicació entre ells i 

la creació de possibles projectes comuns. 

OBJECTIUS  

- Oferir suport als Delegats i Delegades, Consellers Escolars i Associacions d’Estudiants per desenvolupar 

les seves tasques. 

- Fomentar la connexió entre òrgans de participació i desenvolupar projectes conjunts entre els 

representants dels dos instituts. 

 

DESTINATARIS: Delegats i delegades de grup-classe, Consellers i Conselleres Escolars, Representants Estudiantils i 

Associació d’Estudiants de centre dels Instituts de Lliçà d’Amunt. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es decidirà la data de la trobada amb les persones coordinadores dels 

dos Instituts; s’efectuarà a un espai neutral que no sigui cap dels dos instituts, per exemple a la Biblioteca Ca 

l’Oliveres; es farà una trobada de 2 hores amb activitats diverses; es proposarà desenvolupar una activitat conjunta 

durant el curs; es farà seguiment de l’evolució de les relacions i del projecte comú. 

 

TEMPORITZACIÓ Curs escolar Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny X            

Implementació X X X X X        

Curs escolar             

Avaluació      X       

RECURSOS Humans: Dos dinamitzadors de la Regidoria de Joventut i Coordinadors dels Instituts 

Equipaments: INS Lliçà, INS Hipàtia d’Alexandria i Sala d’Actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres 

Econòmics: Dintre del capítol 1 de personal.  

METODOLOGIA Agents implicats: Coordinadors dels Instituts, Consell de Delegats, Consellers Escolars, Associació 

d’Estudiants, Representants Estudiantils dels dos Instituts, equip de Joventut 

Mecanismes de coordinació:   Es farà un seguiment de les relacions i de la coordinació dels 

representants entre ells, així com suport en la construcció del projecte conjunt. 

AVALUACIÓ Indicadors: Número de representants que hi participen, número de joves implicats en l’elaboració de 

noves iniciatives i execució de les mateixes, número de trobades que facin entre ells. 

 Metodologia:  A través de la implicació i participació dels representants en la Trobada i en el projecte 

comú i seguiment. Els representants dissenyen, organitzen i executen i la regidoria de joventut recolza i 

acompanya. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Difusió de l’activitat a través dels Instituts i xarxes socials de la Regidoria de 

Joventut. 
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PROGRAMA 3: COL·LABOREM 

El programa col·laborem recull una sèrie d’iniciatives enfocades a establir mecanismes de 

col·laboració entre entitats i/o institucions per tal de facilitar altres accions i/o projectes que no 

sempre han de tenir relació amb la participació, sinó també amb la cohesió social i el 

recolzament a iniciatives lúdiques i culturals  

  

Conveni Esplai 
Lliçà d'Amunt 

Conveni 
Ateneu 

l'Aliança 

Conveni INS 
Lliçà 

Subvencions 
entitats juvenils 

Ús socials INS 
Hipàtia 

d'Alexandria 

COL·LABOREM 
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EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: COL·LABOREM 

PROJECTE : CONVENI GRUP ESPLAI DE LLIÇÀ D’AMUNT 

JUSTIFICACIÓ: El Grup Esplai de Lliçà d’Amunt és una entitat del municipi que porta prop de 40 anys en 

funcionament en temes de lleure educatius per infants i adolescents. És una entitat gestionada per joves del 

municipi i es creu convenient recolzar la seva tasca a través d’un conveni que reguli la cessió d’espais municipals, 

així com la coordinació amb l’ajuntament i el recolzament d’aquest en d’altres activitats impulsades per l’entitat, com 

El Casal d’Estiu o els Campaments, entre d’altres.  

OBJECTIUS  

- Recolzar i acompanyar a les entitats joves del municipi 
- Donar continuïtat al projectes del Grup Esplai de Lliçà d’Amunt 
- Impulsar noves actuacions entre Ajuntament i el Grup Esplai 

 

DESTINATARIS  : joves de l’entitat grup esplai de Lliçà d’amunt, infants, joves i famílies de les activitats organitzades 

per l’entitat.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Les trobades amb el Grup Esplai són mensuals i es tracten tots els 

temes d’interès, també la regulació del conveni. El conveni regula la cessió d’espais municipals,  l’activitat quinzenal 

de l’entitat, els campaments i també el casal d’estiu, entre d’altres.  

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny         x x x x 

2018             

Implementació x x x x x x x x     

Avaluació         x x   

RECURSOS Humans: Tècnica i Regidora de Joventut 

Equipaments: Esplai, Espai Jove El Galliner, Biblioteca Municipal de Ca l’Oliveres, Ateneu l’Aliança, 

Escoles Municipals.  

Econòmics: Dintre del pressupost d’infraestructures i serveis tècnics.  

METODOLOGIA Agents implicats: Joventut, Equip de Govern, Grup Esplai de Lliçà.  

Mecanismes de coordinació: Reunions mensuals i correu electrònic.  

AVALUACIÓ Indicadors: reunions realitzades, acords i signatura del conveni, actuacions realitzades.  

 Metodologia: Actes de les reunions, seguiment de les actuacions, informes i memòria anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: - 
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EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: COL·LABOREM 

PROJECTE : CONVENI ATENEU L’ALIANÇA 

JUSTIFICACIÓ: Ateneu l’Aliança és una entitat del municipi integrada per joves i adults de Lliçà d’Amunt molt 

vinculats al poble i amb una llarga història dintre del panorama cultural del mateix. L’Ateneu compta amb una sala 

cultural on executar els seus projectes i activitats. És la única sala del municipi amb les característiques necessàries 

per realitzar diversitat d’activitats culturals. El conveni entre Ajuntament i Aliança es fa per poder recolzar l’activitat 

de l’entitat i també per obrir la sala a altres entitats i usos del municipi.  

OBJECTIUS  

- Recolzar l’activitat cultural de l’entitat.  
- Obrir l’espai a usos d’altres entitats i activitats del municipi 

 

DESTINATARIS  : Ateneu l’Aliança, socis i sòcies, entitats del municipi, ciutadans de Lliçà.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: L’ Ajuntament signa un conveni amb l’Ateneu l’Aliança. Abans 

d’acabar la vigència del conveni, es torna a crear un calendari de trobades i reunions per tal de treballar i acordar el 

nou conveni.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny          x x x 

Implementació x x x x x x x x x x x x 

2018             

Avaluació          x x  

RECURSOS Humans: Regidor i Tècnica de Cultura, Junta Ateneu l’Aliança, Equip de Govern.  

 

Equipaments: Ateneu l’Aliança 

Econòmics:42.500€ 

METODOLOGIA Agents implicats:  Regidor i Tècnica de Cultura, Junta Ateneu l’Aliança, Equip de Govern 

Mecanismes de coordinació: Reunions/trobades.  

AVALUACIÓ Indicadors: Acords als que ‘s’arribin, redacció del conveni.  

 Metodologia: Co-responsabilitat.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: - 
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EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: COL·LABOREM 

PROJECTE : CONVENI  INS LLIÇÀ 

JUSTIFICACIÓ: Degut a la necessitat del municipi d’espais esportius ens cal poder fer ús  de l’espai esportiu del INS 

LLIÇÀ. També es fa ús de l’espai per activitats culturals i lúdiques.  

OBJECTIUS: 

- Donar sortida a la necessitat d’espais esportius al municipi.  
- Donar sortida a la necessitat d’espais per activitats culturals i lúdiques.  
- Facilitar espais a les entitats esportives i culturals.  

 

DESTINATARIS  : Entitats esportives i joves de les entitats.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: L’Ajuntament, a través de la regidoria d’Esports, acorda un conveni 

d’ús de les instal·lacions de l’INS Lliçà.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual/permanent 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny X X           

Implementació X X X X X X X  X X X X 

2018             

Avaluació            x 

RECURSOS Humans: Tècnic d’Esports, Regidor d’Esports, Conserge instal·lacions.  

Equipaments: Gimnàs INS LLIÇÀ 

Econòmics: 8.000,00 € 

METODOLOGIA Agents implicats: Entitats Esportives, Equip de Govern, Regidoria d’Esports, regidoria de Cultura.  

Mecanismes de coordinació: Comunicació directe entre equip directiu i Regidoria d’Esports, 

determinant capacitats segons conveni de col·laboració  

AVALUACIÓ Indicadors: Acords als que s’arribin, número d’activitats realitzades, usos fets.  

 Metodologia: Valoració trimestral del servei.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Publicació a la web de transparència del conveni signat amb l’INS LLIÇÀ.  
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EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: COL·LABOREM 

PROJECTE : SUBVENCIONS A ENTITATS JUVENILS 

JUSTIFICACIÓ: Per tal de que les entitats joves del municipi puguin realitzar les seves activitats i impulsar-ne de 

noves existeix la línia de subvencions a entitats juvenils. Es recolzen aquells projectes i activitats que s’inscriuen 

dins del objectius i valors del pla local de joventut.  

OBJECTIUS  

- Recolzar i acompanyar a les entitats joves del municipi 
- Impulsar noves actuacions al municipi de Lliçà d’Amunt.  

 

DESTINATARIS  : joves de les entitats, entitats, infants, joves i famílies de les activitats organitzades per les entitats.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es fa una convocatòria oberta a les entitats juvenils el mes de febrer o 

març, es presenten les sol·licituds i es puntuen. La justificació de les mateixes es fa al gener de l’any següent.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x           

Implementació   x          

Avaluació    x x        

RECURSOS Humans: Tècnica i Regidora de Joventut 

Equipaments: Esplai, Espai Jove El Galliner, Biblioteca Municipal de Ca l’Oliveres, Ateneu l’Aliança, 

Escoles Municipals.  

Econòmics: 2.500€ 

METODOLOGIA Agents implicats: Joventut, Equip de Govern, Entitats.  

Mecanismes de coordinació: Reunions mensuals i correu electrònic.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de sol·licituds rebudes, reunions realitzades, actuacions realitzades.  

 Metodologia: Actes de les reunions, seguiment de les actuacions, informes i memòria anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: web municipal, cartes a les entitats, publicació oficial.  
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EIX: PARTICIPACIÓ 

PROGRAMA: COL.LABOREM 

PROJECTE : ÚS SOCIAL INS HIPÀTIA D’ALEXANDRIA 

JUSTIFICACIÓ: L’edifici de l’INS Lliçà és de titularitat municipal però està cedit. Arrel d’activitats com el Casal 

Jove i altres activitats, es pacta un ús social de les instal·lacions  La convivència ha estat  molt profitosa i 

apostem per a la  seva continuïtat.  

OBJECTIUS  

- Aprofitar les instal·lacions municipals i els seus usos diversos.  
- Apropar servis i connectar joves.  

 

DESTINATARIS  : Joves que participen de les activitats que s’organitzen.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Cessió de l'espai segons les necessitats de les activiats 

mitjançant un document d’ús social.  

 

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x  x x x x 

Implementació x x x x x x x  x x x x 

2018             

Avaluació x            

RECURSOS Humans: Tècnica de Joventut i Direcció del centre 

Equipaments: Instal·lacions de l'INS Hipàtia d'Alexandria 

Econòmics: Dintre del pressupost del servei de neteja i brigada d’obres.  

METODOLOGIA Agents implicats: Direcció del centre, Joventut, Educació, Brigada, Serveis de Neteja, Joves.  

Mecanismes de coordinació: Via telefònica, correu electrònic i trobades diàries durant el 

funcionament de les activitats.  

AVALUACIÓ Indicadors: Valoració de l'ús de l'equipament.  

 Metodologia:  A través de les trobades entre la Direcció del centre i Joventut.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Díptics amb les bases i la butlleta d’activitat repartits a diferents 

equipaments del municipi, campanya per xarxes socials i a través del butlletí municipal. 

Passaclasses als instituts, a través de corresponsals.  
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6.5.3 Eix 2: Formació, ocupació i assessorament 

Es volen enfortir les xarxes que permeten als i les joves del municipi de Lliçà accedir a opcions 

formatives i laborals en condicions de dignitat i de qualitat. Aquí s’aglutinen les iniciatives que 

permeten als i les  joves accedir a informació i assessorament suficient per poder fer les seves 

eleccions i també aglutinem les iniciatives que directament sumen esforços per ampliar i 

diversificar la oferta formativa i l’accés al món laboral, responent a la necessitat de treball en 

xarxa i coordinació. 

PROGRAMA 1: ASSESSORAMENT 

Programes que incideixen en un major coneixement per part dels i les joves del seu entorn, de 

les opcions a les que pot accedir i de sí mateix. La informació és poder i l’acompanyament en 

moments importants és cabdal per poder créixer i desenvolupar-se en condicions d’equitat i 

llibertat.  

 

  

Projecte 
PIJ 

Projecte 
PIDCES 

ASSESSORAMENT 
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: ASSESSORAMENT 

PROJECTE : PIJ ( PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL) 

JUSTIFICACIÓ: Els i les joves necessiten un servei proper, adreçat a ells i elles mateixes per tal d’informar-se i rebre 

assessorament sobre tots aquells aspectes fonamentals de la seva vida: salut, educació, mobilitat internacional, 

treball, associacionisme, habitatge i, oci, cultura i lleure. 

OBJECTIUS  

- Oferir un espai individualitzat, proper i juvenil en el que poder assessorar-se en profunditat sobre 
algun tema d’interès.  

- Fomentar que els i les joves s’informin i assessorin d’aspectes que els preocupen o interessen.  
- Sensibilitzar als joves sobre temes determinats. 

 

DESTINATARIS  : Joves d’entre 12 i 30 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: El Punt d’Informació Juvenil és un servei que funciona totes les 

tardes, amb possibilitat de demanar un assessorament personalitzat sobre qualsevol dels aspectes tractats, en 

hores convingudes, ja sigui de matí o de tardes. Hi ha una cartellera en la que es va penjant i actualitzant la 

informació constantment, així com un espai web on poder-la consultar. Es celebren dates puntuals com dies 

mundials i internacionals, posant èmfasi en la difusió d’informació relacionada, tant a la sala PIJ com a les xarxes. 

Quan es creu convenient, es realitzen tallers formatius – participatius que pretenen sensibilitzar als i les assistents 

sobre els temes tractats. Aquest projecte es anual i es desenvolupa durant tot l’any, a excepció de l’agost, que és 

quan el servei queda tancat. 

TEMPORITZACIÓ 

(anual) 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x  x x x X 

Implementació x x x x x x x  x x X x 

2017             

Avaluació x x x x x x x  x x x x 

RECURSOS Humans: Joventut (informadora, 1 dinamitzadora, 1 dinamitzador a la xarxa) 

Equipaments: Punt d’Informació Juvenil El Galliner 

Econòmics: Capítol 1 (personal de joventut) 

METODOLOGIA Agents implicats: Equip de joventut, Regidories de l’ajuntament, SEOVT, SOLA, PPD, Consell 

Comarcal, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.  

Mecanismes de coordinació: Enviament de les informacions que pengem al taulell via correu 

electrònic. Reunions per al disseny d’algunes de les campanyes. 

AVALUACIÓ Indicadors: Quantitat d’usuaris atesos al servei, quantitat de tallers realitzats. 

 Metodologia: Recull de consultes anual, quantificació de tallers. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics. 
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: ASSESSORAMENT 

PROJECTE : PIDCES (PUNT D’INFORMACIÓ DESCENTRALITZAT ALS CENTRES 

D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA) 

JUSTIFICACIÓ: Tot i que al municipi de Lliçà d’Amunt existeix un Punt d’Informació Juvenil, no tots els i les joves 

s’apropen quan necessiten resoldre consultes. En part, és degut a la gran dispersió territorial, que implica un gran 

desplaçament des de segons quins barris. Amb aquest projecte es pretén, doncs, apropar el punt d’informació als i 

les alumnes dels instituts. 

OBJECTIUS :  

- Descentralitzar el punt d’informació juvenil, facilitant que arribi la informació a la població jove del 
municipi 

DESTINATARIS  : Alumnes de l’institut Hipàtia d’Alexandria i institut Lliçà d’Amunt. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Desplegament setmanal d’un punt d’informació a l’hora del pati. A 

l’institut Hipàtia d’Alexandria els dimarts de 10h a 11h (primera franja primer d’ESO i tercer d’ESO; segona franja 

segon d’ESO i quart d’ESO), i a l’institut Lliçà de 10.45h a 11.45 (primera franja estudiants d’ESO; segona franja 

batxillerat i cicles). Els i les alumnes s’apropen al Punt on hi ha dinamitzadora i informadora, resolent les consultes 

que es van generant, així com podent consultar la informació penjada al taulell. Un cop al mes, aproximadament, es 

dedica la jornada a realitzar una activitat diferent, relacionada amb algun dia mundial o internacional de rellevància i 

deixant que els i les alumnes participin, opinin, etc. La temporització del projecte és anual, i es realitza durant el curs 

escolar, començant a l’octubre. 

TEMPORITZACIÓ 2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny     x x x      

Implementació          x x x 

2017 x x x x x x       

Avaluació       x      

RECURSOS Humans: Joventut (informadora i dinamitzadora) 

Equipaments: Institut Hipàtia d’Alexandria i Institut Lliçà  

Econòmics: Capítol 1 (personal de joventut) i 500€ de capítol 2.  

METODOLOGIA Agents implicats: Equip de joventut, professors d’ambdós instituts, alumnes. 

Mecanismes de coordinació: Reunions periòdiques amb el professorat, enviament de correus. 

AVALUACIÓ Indicadors: Quantitat de consultes ateses, valoració per part dels instituts 

 Metodologia: Registre de consultes, reunions amb el professorat en les que es comenten les activitats, 

la percepció dels i les alumnes, s’introdueixen aspectes o es canvien activitats. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, passa classes als instituts. 
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PROGRAMA 2: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

Sumem aquí els projectes  i actuacions que més concretament sumen esforços per a la 

diversificació d’opcions acadèmiques i per una major facilitat d’ accés al mon laboral, intentant 

apropar els serveis i fer-los més entenedors i adequats a les necessitats dels i les joves.  

 

Millorem 
l'ocupació 

SEOVT 

Forma't 

Forma't+16 

Projecte PAE 

Protocol Local 
d'Absentisme 

Creix 

Amunt 

Licano 

Necessitats 
Educatives 

+18 

Escola 
d'Adults 
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Fira Guia't 
Xarxa TET Curs de 
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Curs de 
Directors/es 
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Premonitors

/es 

Curs ATIC 

Programa 
Beques 

Joventut 
Programa 

de 
pràctiques 

Centre 
d'Interés 

Món Laboral 

Aula 
d'Estudi 

FORMACIÓ I 
OCUPACIÓ 
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : MILLOREM L’OCUPACIÓ 

JUSTIFICACIÓ: Arrel de les altes taxes d’atur en la població juvenil a Catalunya i a l’Estat Espanyol, arrel de la 

promoció de mesures i programes per part d’algunes administracions que intenten intervenir positivament en 

aquesta realitat, el projecte “Millorem l’Ocupació” neix amb la intenció d’acollir la Garantia Juvenil i també d’unificar 

esforços entre els diferents serveis del municipi enfocats a joves en formació i ocupació.  

OBJECTIUS  

- Coordinar i unificar esforços entre els diferents serveis destinats a joves en temes de formació i ocupació.  
- Millorar l’ocupabilitat dels i les joves de 16 a 35 anys del municipi.  

 

DESTINATARIS  : Joves del municipi  de 16 a 35 anys.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Hi ha un número de telèfon de referència on es pot trucar i demanar 

dia i hora amb la tècnica del servei. La tècnica valorarà si el o la jove necessita informació, assessorament, 

orientació o bé derivació a altres serveis del municipi o externs, depenent de si el joves es troba en recerca de feina, 

recerca d’opcions formatives o altres. La tècnica del servei es coordina amb altres servis del municipi, com el PIJ 

(Punt Informació Juvenil) o SEOVT (Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes), bé per derivar, bé per 

continuar l’assessorament u orientació.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny          x x x 

Implementació x x x x x x x x x x x x 

2018             

Avaluació          x x  

RECURSOS Humans: Tècnica Millorem l’Ocupació.  

Equipaments: Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  

Econòmics: Dins del pressupost d’Ocupació.  

METODOLOGIA Agents implicats: Joventut, Acció Social, Educació, SEOVT, INS Hipàtia, INS Lliçà.  

Mecanismes de coordinació: Taula de coordinació.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número inscrits al servei, derivacions a altres serveis, número de sessions amb cada 

usuari.  

 Metodologia:  Es fa seguiment dels joves que passen pel servei i han estat derivats a altres serveis per 

tal de veure quina incidència s’ha pogut fer amb cada usuari.  Es recull un informe semestral del servei.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Butlletí municipal, xarxes socials, web ajuntament i web joventut, publicitat en 

paper específica del servei als espais municipals.  
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EIX:  FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : SEOVT 

JUSTIFICACIÓ:  

OBJECTIUS  

- Millorar l’ocupabilitat de la població dels municipis que formen part de la 
Vall del Tenes, (Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Bigues i Riells i Santa Eulàlia 
Ronçana) 

- Assessorar al  teixit empresarial amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de 
treball local i fomentar el creixement del territori .  
 

DESTINATARIS  : Població de 16 a 65 anys en situació de recerca o millora de feina.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS:  

Servei d’Ocupació mancomunat que gestiona l’oferta i la demanda de feina al territori de la Vall del 

Tenes: Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells.  Dintre de les actuacions 

del servei estan: Assessorament, formació, registre de necessitats, intermediació oferta-demandant, 

assessorament emprenedoria, competències bàsiques, transversals TIC i emocionals en la recerca de 

feina, pràctiques per a estudiants, atenció a persones amb necessitats especials i amb dificultat 

d’inserció, entre d’altres. 

TEMPORITZACIÓ 

Anual 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Se

t 

Oct No

v 

De

s 

Disseny x            

Implementació x x x x x x x x x x x x 

2018 x 

x x x x x x x x x x x 

Avaluació  x 

x x 

x 

x x x x x x x x 

RECURSOS Humans:2 tècnics/ques, 1 coordinador/a, 1 administratiu/va. Altres tècnics/ques segons 

el projecte.  

Equipaments: Instal·lacions públiques municipals 

Econòmics: Subvencions de Diputació de Barcelona, Generalitat i aportació 

Mancomunitat Intermunicipal Vall Tenes 

METODOLOGIA Agents implicats: Promoció Econòmica, Joventut, Educació , Serveis Socials, Millorem 

l’Ocupació, Regidoria d’Ocupació.  

Mecanismes de coordinació: Reunions tècniques i polítiques  amb les diferents àrees . 

Grups de treball. 

AVALUACIÓ Indicadors: Nº d’entrevistes, nº seguiments a usuaris, nº tallers recerca feina, 

d’habilitats competencials i de TIC, nº visites al Club de Feina ,nº d’ofertes gestionades, 

nº visites a empreses, taxa de cobertura, nº insercions de demandants,  nº d’accions a 
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usuaris i empreses. Enquestes de satisfacció( a empreses i usuaris) 

 Metodologia: Informe- Memòria anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Butlletí municipal, butlletí SEOVT, web ajuntament, web 

Mancomunitat de la Vall del Tenes, web SEOVT, web Joventut, xarxes socials, APP 

SEOVT, correu electrònic(Campanyes mailchimp) 
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : FORMA’T 

JUSTIFICACIÓ: Necessitat d’oferir formacions teòric pràctiques per als i les joves sobre aspectes que els poden 

ajudar en el seu procés formatiu, com per exemple (mapes conceptuals, resums, com organitzar-se la feina, etc).  

Les formacions son totalment adaptables a les peticions dels i les alumnes i estan en disseny permanent per a poder 

adaptar-se a les necessitats presents dels i les joves. 

OBJECTIUS  

- Facilitar estratègies que millorin el procés d’aprenentatge. 

- Obrir un canal en el que puguin expressar quines necessitats formatives tenen. 

DESTINATARIS  : Joves a partir de 12 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es realitza una planificació de tallers per a cada curs, amb les 

necessitats que s’han anat detectant. El calendari està en canvi constant, ja que tot i que s’hagin previst activitats 

concretes, es modifiquen en funció de les demandes, l’assistència, etc. 

TEMPORITZACIÓ 

(anual) 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x  x x x x 

Implementació x x x x x x x  x x x X 

2017             

Avaluació x x x x x x x  x x x x 

RECURSOS Humans: Joventut (informadora) 

Equipaments:  Sala multimèdia de la Biblioteca de Ca l’Oliveras 

Econòmics: Capítol 1 (personal de joventut)  

METODOLOGIA Agents implicats: Equip de joventut, instituts, joves. 

Mecanismes de coordinació: Reunions amb els instituts. 

AVALUACIÓ Indicadors: Número d’assistents a les formacions, valoració dels tallers, número de formacions. 

 Metodologia: Recull d’assistència, enquesta de valoració, relació de formacions. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics. 
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE :  FORMA’T +16 

JUSTIFICACIÓ: Necessitat d’oferir formacions teòric-pràctiques per als i les joves sobre aspectes que els poden 

ajudar a nivell laboral;  tant ajudant en el seu procés formatiu, com donant estratègies per a obtenir una primera 

feina. Tot i que es fa una detecció de necessitats en base a les persones inscrites al Pla Millorem l’ocupació, les 

formacions son totalment adaptables a les peticions dels i les alumnes. 

OBJECTIUS  

- Oferir tallers en base a les necessitats detectades i/o  expressades pels  i les joves del municipi. 

DESTINATARIS  : Joves a partir de 16 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es realitza una detecció de necessitats per part dels i les usuàries del 

Pla Millorem l’ocupació i, amb aquesta, es realitza una planificació de tallers per a cada curs. Aquesta programació 

serà adaptable a les peticions que es vagin formulant, per tant, és un projecte viu en avaluació constant.  

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x  x x x x 

Implementació x x x x x x x  x x x X 

2017             

Avaluació x x x x x x x  x x x x 

RECURSOS Humans: Joventut (informadora) 

Equipaments: Sala multimèdia de la Biblioteca de Ca l’Oliveras. 

Econòmics: Capítol 1 (personal de joventut) 

METODOLOGIA Agents implicats: Equip de joventut, Pla Millorem l’ocupació (SOLA), SEOVT. 

Mecanismes de coordinació: Reunions setmanals. 

AVALUACIÓ Indicadors: : Número d’assistents a les formacions, satisfacció dels i les assistents, formacions ofertes.  

 Metodologia: : Recull d’assistència, enquesta de valoració i llistat de tallers. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics. 
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : PAE (PROGRAMA D’ACTIVITATS EDUCATIVES) 

 

JUSTIFICACIÓ:  Es cobreix la necessitat de tenir una línia de col·laboració entre ajuntament, entitats i institucions 

educatives (escoles i instituts) per tal de que l’alumnat, a banda d’obtenir coneixements acadèmics, també 

adquireixin altres coneixements relacionats amb el seu propi entorn i el seu desenvolupament com a éssers socials. 

Es connecta la institució educativa amb la comunitat on hi és present i també amb al i la jove amb la seva realitat i 

les seves necessitats educatives sobre convivència, salut..etc.  

 

OBJECTIUS  

-  Fomentar la convivència, les habilitats socials, els valors, el coneixement de l’entorn i els hàbits saludables 

DESTINATARIS  : Alumnat de primària, secundària i personal docent dels centres escolars del municipi. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ofereix un catàleg d’activitats amb la 

col·laboració de totes les regidories. Aquest catàleg està canalitzat per la Regidoria d’Educació i s’ofereix als IES. Es 

fa una oferta d’activitats i tallers per alumnat d’escola bressol, primària i secundària, així com personal docent de 

tots els centres del municipi. Aquestes activitats giren al voltant de diferents programes: entorn, salut, medi ambient, 

mobilitat, valors, cultura, formació i formació per al personal docent.  

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny      x x      

Implementació x x x x x x x x x x x x 

2018             

Avaluació     x x       

RECURSOS Humans: Tècnics i responsables de les Regidories i associacions que participen.  

Equipaments: 2 escoles bressol municipals, 3 escoles de primària i 2 instituts  

Econòmics: Cada àrea porta el control de les seves despeses.  

METODOLOGIA 

 

Agents implicats: Regidories d’Educació , Joventut, Cultura, Mobilitat, Serveis Socials, PPD, Esports, 

Medi Ambient i Salut, Policia Local, SEOVT, ARAE, Institut Hipàtia d’Alexandria, Institut Lliçà, Escola 

Rosa Oriol, Escola Miquel Martí i Pol, Escola Lliçà d’Amunt, Escola bressol Nova Espurna, Escola 

Bressol Palaudàries.  

Mecanismes de coordinació: Els tècnics fan les seves propostes d’activitats i es compagina el PAE 

del curs escolar. (des del curs passat hi ha un altre formulari online que es de propostes dels centres a 

l’Ajuntament, on poden fer demandes en funció de les seves necessitats).Una vegada presentat el PAE, 

els Instituts fan arribar a la tècnica d’Educació les inscripcions a les activitats i s’encarrega de reenviar 

les demandes als tècnics responsables, per tal que aquests es posin amb contacte amb els centres i 

acordar dates. La tècnica d’Educació canalitza les demandes i fa un seguiment d’aquestes.  

AVALUACIÓ 

 

Indicadors: Nombre d’activitats demanades pels INS, valoració per part del professorat de cada 
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activitat, memòria de cada departament.  

 Metodologia:  La tècnica d’Educació recull en una graella totes les activitats que s’han demanat i les 

que no. Els professors envien per formulari de valoració online les valoracions de les activitats que 

també es recullen en una taula i es deriven als tècnics responsables.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: el PAE es penja al web municipal i a principi de curs es fa arribar l’enllaç als 

centres, per tal que facin les inscripcions en formulari online. A més es fa una notícia de presentació del 

PAE del nou curs al butlletí municipal.   
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : PROTOCOL  LOCAL D’ABSENTISME 

 

JUSTIFICACIÓ: La regidoria d’Educació va detectar la necessitat d’establir mecanismes per evitar l’absentisme i 

l’abandonament escolar al municipi i es va acollir a aquest recurs d’assessorament tècnic de la Diputació. 

OBJECTIUS  

- Elaborar el pla de prevenció i atenció a l’absentisme i l’abandonament escolar de forma participativa en la 
comissió local d’absentisme 

- Reduir l’absentisme i l’abandonament escolar.  
 

DESTINATARIS  : A tots els agents implicats en l’educació de l’alumnat que hi ha escolaritzat als centres escolars del  

municipi, tant de primària com secundària.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Amb el suport de la Diputació s’elabora un protocol consensuat per 

tots els agents en diferents comissions que es van realitzant, per tal que després hi hagi una implementació als 

centres.  

TEMPORITZACIÓ 2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x x x x x x 

Implementació         x x x x 

2017 X X X X X X X X X X X X 

Avaluació         x x x x 

RECURSOS Humans: Direccions de les escoles i instituts dels municipi, suport tècnic de la DIBA, tècnica 

d’Educació, educadores socials, psicòlogues municipals, EAP, joventut, PPD, Policia Local, inspecció.  

Equipaments: Ajuntament 

Econòmics: L’any 2017 s’implementa el pla i quedarà en mans de  l’Ajuntament, per tant, el cost és de 

capítol 1.  

METODOLOGIA Agents implicats:  Direccions de les escoles i instituts dels municipi, suport de la DIBA, tècnica 

d’Educació, educadores socials, psicòlogues municipals, EAP, joventut, PPD, Policia Local, inspecció.  

Mecanismes de coordinació: es fan reunions de comissió local per tal de consensuar, debatre i 

elaborar el document del pla.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número d’actuacions fetes amb l’alumnat. Casos que han millorat significativament i els 

que no. 

 Metodologia: La comissió local es reunirà un parell de vegades a l’any per anar valorant com està 

funcionant el protocol.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Reunions de coordinació, treball en xarxa via telemàtica i presencial 
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EIX:  FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA:  FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : CREIX 

JUSTIFICACIÓ: En el marc del Pla local d’Absentisme per prevenir situacions de desafecció i abandonament escolar i 

treballar per la millora de l’èxit escolar i sota els principis d’actuació de coresponsabilitat entre l’Administració 

Educativa i l’Administració Local, i dels agents educatius i socials, i en el marc del Projecte Licano i Amunt d’atenció 

a la diversitat de l’alumnat dels dos instituts, l’Ajuntament va iniciar, el Projecte Creix com a mesura per prevenir el 

risc d’exclusió social, l’abandonament i el fracàs escolar des de les dinàmiques específiques de l’educació 

sistèmica.  

OBJECTIUS  

- Donar suport educatiu específic a nois i noies que presenten conductes disruptives o de transgressió greu 
de normes als instituts. 

- Involucrar els diversos agents implicats en una solució conjunta que alhora enforteixi els seus propis 
recursos i potencialitats.  
 

DESTINATARIS  : Alumnat de l’INS Hipàtia d’Alexandria i l’INS Lliçà que presenten desmotivació greu, perill 

d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions 

substancials per a la seva integració escolar i social. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Per tal de prevenir el risc  d’exclusió social, l’abandonament i el fracàs 

escolar des de les dinàmiques específiques de l’educació sistèmica, es treballa amb l’alumnat de forma grupal(per 

tal de crear un clima de classe que previngui els conflictes i els provingui) i individualitzada (per tal d’afavorir un 

canvi d’actituds treballant sobre les components), es fa un treball amb les famílies (involucrant mínimament a les 

famílies en la solució dels problemes de convivència) i formació en educació emocional al professorat del centre.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual – curs 

escolar 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny      x x  x    

Implementació x x x x x x   x x x x 

2018             

Avaluació      x x      

RECURSOS Humans: professorat dels dos instituts, equips directius, educador social i psicopedagog de l’associació 

sense ànim de lucre ARAE, Tècnica d’Educació i regidor d’Educació 

Equipaments: INS Hipàtia i INS Lliçà 

Econòmics: 23.610€  

METODOLOGIA Agents implicats:  professorat dels dos instituts, equips directius, educador social i psicopedagog de 

l’associació sense ànim de lucre ARAE, Tècnica d’Educació, alumnat i famílies implicats al projecte, 

Joventut, Acció Social, PPD.  

Mecanismes de coordinació: es crea la figura de referent del projecte dins de cada centre. Aquesta 

persona serà l’encarregada de coordinar-se amb l’educador social i el psicopedagog.  

AVALUACIÓ Indicadors: canvi d’actituds observades en els nois i noies, percepció del clima de classe en els grups, 
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canvis observats en la implicació de les famílies, grau d’implicació del professorat.   

 Metodologia: es faran reunions de seguiment, entre els centres i ARAE i si es precisa la presència de 

de la tècnica i el regidor. Al finalitzar el curs es farà una reunió amb tots els agents implicats per tal de 

valorar el projecte.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: CAD socials, coordinadors serveis socials  i direccions centres 
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EIX:  FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : AMUNT ( PROJECTE DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR)  

JUSTIFICACIÓ: Es vol atendre les necessitats d’alumnes que requereixen més acompanyament en el seu procés 

d’aprenentatge per a que puguin cursar l’ESO amb aprofitament.  

OBJECTIUS  

- Acompanyar l’alumnat amb necessitats específiques en el seu procés d’aprenentatge.  
- Oferir alternatives formatives adaptades a les necessitats individuals dels alumnes.  

 

DESTINATARIS  : Alumnat de l’INS Hipàtia d’Alexandria.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es fa un seguiment de l’alumnat per tal d’observar les seves 

necessitats, en cas de detectar un perfil adient per entrar a formar part del programa AMUNT, s’acorda amb 

professorat i família. A partir d’aquí, es busca una activitat adequada per l’alumne amb pràctiques externes, així com 

una formació adaptada.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual/ curs 

escolar 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny      x x  x    

Implementació x x x x x x x x x x x x 

2018             

Avaluació          x x  

RECURSOS Humans: Coordinador Amunt, psicopedagoga del centre, equip directiu, educador creix.  

Equipaments: Centre educatiu, empreses.  

Econòmics: Dintre del pressupost del centre educatiu.  

METODOLOGIA Agents implicats: Alumnat del centre, empreses, educació, serveis socials.   

Mecanismes de coordinació: Reunions.  

AVALUACIÓ Indicadors: Alumnat atès, resultat de l’atenció, empreses col·laboradores, convenis signats.  

 Metodologia: Revisió de resultats, informes.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  
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EIX:  FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : LICANO ( PROJECTE DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR) 

JUSTIFICACIÓ:  Es vol atendre les necessitats d’alumnes que requereixen més acompanyament en el seu procés 

d’aprenentatge per a que puguin cursar l’ESO amb aprofitament 

OBJECTIUS  

- Acompanyar l’alumnat amb necessitats específiques en el seu procés d’aprenentatge.  
- Oferir alternatives formatives adaptades a les necessitats individuals dels alumnes.  

 

DESTINATARIS  : Alumnat de 3er i 4rt de la ESO de l’INS Lliçà.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es fa un seguiment de l’alumnat per tal d’observar les seves 

necessitats, en cas de detectar un perfil adient per entrar a formar part del programa AMUNT, s’acorda amb 

professorat i família. A partir d’aquí, es busca una activitat adequada per l’alumne amb pràctiques externes, així com 

una formació adaptada.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny      x x  x    

Implementació x x x x x x   x x x x 

2018             

Avaluació      x x      

RECURSOS Humans: Coordinador Licano, coordinador pedagògic, equip directiu, educador Creix.  

Equipaments: INS Lliçà i empreses.  

 

Econòmics: Dintre del pressupost del centre.  

METODOLOGIA Agents implicats: Alumnat, empreses, educació, serveis socials.  

Mecanismes de coordinació: Reunions.  

AVALUACIÓ Indicadors: Resultats acadèmics.  

 Metodologia: Revisió de resultats, informe.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  
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EIX:  FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA:  FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : ESTUDI NECESSITATS EDUCATIVES +18 ANYS 

JUSTIFICACIÓ:  Per tal de fer una escola d’adults al municipi, es imprescindible fer un pas previ, que és l’estudi de 

necessitats educatives de majors de 18 anys.  

OBJECTIUS  

- Conèixer les necessitats educatives dels majors de 18 anys.  

DESTINATARIS  :  Homes i dones empadronats al municipi majors de 18 anys.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es contempla la recollida d’enquestes així com la trobada amb grups 

d’adults que puguin orientar les accions de la futura escola d’adults.  

TEMPORITZACIÓ 2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny         X X X X 

Implementació 

2017 

   X X        

2017             

Avaluació         x x x x 

RECURSOS Humans: Tec educació, Mancomunitat de la Vall del Tenes,  Diputació de Barcelona.  

Equipaments: INS Lliçà, INS Hipàtia, SEOVT, Espai Jove El Galliner, Centres Cívics.  

Econòmics: Per concretar.  

METODOLOGIA Agents implicats:  Tec educació, Mancomunitat Vall del Tenes,  Diputació de Barcelona, SEOVT, 

Joventut.  

Mecanismes de coordinació: Reunions 

AVALUACIÓ Indicadors: resultats obtinguts estudis 

 Metodologia: enquesta, estudi de les enquestes, reunions de coordinació 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Reunions de coordinació. Enquesta participació ciutadana.  
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EIX:  FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA:  FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : ESCOLA D’ADULTS 

 

JUSTIFICACIÓ:  Es considera que amb les dades d’atur juvenil que tenim al municipi de Lliçà d’Amunt i després 

d’haver engegat el servei del “Pla Millorem l’Ocupació”, havent analitzat, també, la situació acadèmica i laboral dels 

seus usuaris, necessitem una Escola d’Adults per cobrir les necessitats dels joves del municipi. 

OBJECTIUS  

- Permetre que les persones adultes desenvolupin les seves capacitats, enriqueixin els seus coneixements i 
millorin les seves competències tècniques i professionals.  
 

DESTINATARIS  : persones majors de 18 anys llevat dels que s’inscriguin per preparar-se per a la prova d’accés a 

cicles formatius de grau mitjà que, com a mínim, han de tenir 16 anys en el moment de la inscripció.  

 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS:  L’Escola d’Adults pretén ser un centre oficial mancomunat, autoritzat 

per la Generalitat de Catalunya per realitzar la formació de persones adultes. Això fa que hi participin persones amb 

objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, adquirir unes competències concretes o ampliar els 

coneixements. 

TEMPORITZACIÓ Disseny Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

2017 x x x x x x x x x x x x 

2018 x x x x x x   x x x x 

2019             

Implementació         x x x  

2020 x x x x x x       

Avaluació      x x  x    

RECURSOS Humans:  tec educació, tec DEGC, tec DIBA, tècnics municipals infraestructura, mancomunitat Vall del 

Tenes 

Equipaments: Sant Baldiri 

Econòmics: pendent aprovació pressupostaria mancomunitat de la vall del tenes.  

METODOLOGIA Agents implicats: MANCOMUNITAT VALL DEL TENES, TECNICS VALL DEL TENES, SEOVT, 

JOVENTUT, DEGC, DIBA 

Mecanismes de coordinació: junta de coordinació d’empa 

AVALUACIÓ Indicadors: per concretar 

 Metodologia: per concretar 

MUNICACIÓ Canals/ Estratègia: per concretar 
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EIX:  FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA:  FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : PFI CUINA 

JUSTIFICACIÓ: Necessitat de donar resposta i opcions acadèmiques  i/o laborals a l’alumnat que no es gradua en 

ESO.  

OBJECTIUS  

- Donar una segona oportunitat als joves no qualificats per re introduir-se en el sistema educatiu. 
 

DESTINATARIS  : Joves entre 16 i 21 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: 

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x      

Implementació         x x x x 

2008 x x x x x x   x x x x 

Avaluació      x x      

RECURSOS Humans: tec educació, tec DEGC, tec DIBA, tècnics municipals infraestructura.  

Equipaments:  Escola Sant Baldiri i bar restaurant la Cruïlla 

Econòmics: 60.000 

METODOLOGIA Agents implicats: tec educació, propietari bar, degc, diba, instituts, serveis socials, EAP, joventut 

Mecanismes de coordinació: reunions, grup de treball.  

AVALUACIÓ Indicadors: PER CONCRETAR 

 Metodologia: PER CONCRETAR 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: PER CONCRETAR 
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE :  ESCOLA DE MÚSICA 

JUSTIFICACIÓ:  Dintre de la diversitat formativa per les que es vol apostar per tal de que els i les joves del municipi 

tinguin accés a una educació artística i musical.  

OBJECTIUS  

- Millorar i diversificar l’oferta formativa del municipi.  
- Promocionar la formació artística.  

 

DESTINATARIS  : A tota la ciutadania de Lliçà d’Amunt.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: L’Escola de Música és una escola que penja de la Mancomunitat de la 

Vall del Tenes, per tant dona servei als municipis de Lliça d’Amunt, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i 

Riells. És un serveis destinat a tota la ciutadania però que compta amb projectes específics per a joves. 

  

TEMPORITZACIÓ 

Anual / curs 

escolar 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny      x x      

Implementació x x x x x x x   x x X 

2017             

Avaluació      X x      

RECURSOS Humans: Professorat de l’Escola de Música, direcció, conserges.  

Equipaments: Escola de Música de la Vall del Tenes.  

Econòmics: Dintre del pressupost de la Mancomunitat.  

METODOLOGIA Agents implicats: Mancomunitat, Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  

Mecanismes de coordinació: Reunions puntuals per projectes concrets.  

AVALUACIÓ Indicadors: : Número d’inscrits, activitats organitzades, satisfacció dels i les assistents, formacions 

ofertes.  

 Metodologia: : Recull d’assistència, enquesta de valoració i llistat d’activitats. Memòria anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics. 
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE :  FIRA GUIA’T 

JUSTIFICACIÓ: Per millorar la informació que reben els i les joves sobre l’oferta educativa a nivell comarcal i 

aconseguir visualitzar la diversitat formativa, així com detectar altres necessitats educatives. Es considera que no hi 

ha cap actuació que aglutini la oferta de la comarca i s’aposta per crear un espai i facilitar l’elecció als i les joves.  

OBJECTIUS  

- Facilitar la tria d’opcions acadèmiques als i les joves.  
- Apropar diferents ofertes formatives de la comarca als i les joves i fer-les visibles. 

 

DESTINATARIS  : Joves de 4rt d’ESO dels instituts de la comarca.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Aquesta activitat s’organitza des del Consell Comarcal i es coordina 

amb tots els servis i centres de la comarca per poder organitzar una fira. Els instituts poden visitar la fira i també fer 

participar al seu alumnat als tallers i xerrades que s’organitzen sobre orientació acadèmica. La fira es fa al municipi 

veí de Granollers.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x           

Implementació   x x         

2017             

Avaluació     x        

RECURSOS Humans: Personal tècnic del Consell Comarcal.  

Equipaments: Recinte firal Granollers.  

Econòmics: Dintre del pressupost del Consell Comarcal.  

METODOLOGIA Agents implicats: Joventut, Educació, centres educatius del Vallès Oriental.  

Mecanismes de coordinació: Reunions de preparació de la fira amb tècnics i tècniques de la xarxa 

TET i amb els centres educatius.  

AVALUACIÓ Indicadors: : Número d’expositors, Número d’assistents a la fira i a les formacions, satisfacció dels i les 

assistents.  

 Metodologia: : Recull d’assistència, enquesta de valoració. Reunió de valoració conjunta.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics. 
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE :  XARXA TET 

JUSTIFICACIÓ:  Aquesta xarxa es cera per vehiculitzar tots els temes sobre transició escola-treball de la comarca. Es 

vol incidir en una promoció de la formació i en una transició cap al treball orientada sempre cap a la formació en tota 

la seva amplitud. La xarxa té més sentit que mai degut les precàries condicions laborals dels i les joves.  

OBJECTIUS  

- Crear un espai de coordinació i col·laboració entre professionals d’educació, joventut i ocupació.  
- Definir i elaborar línies d’actuació que millorin les opcions acadèmiques i laborals dels i les joves.  

 

DESTINATARIS  : Joves dels municipis del Vallès Oriental.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: El Consell Comarcal lidera la Xarxa TET i  fa convocatòries de 

reunions per posar sobre la taula possibles necessitats dels i les joves que es puguin solvatar de manera conjunta.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual- permanent 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació x x x x x x x  x x x X 

2017             

Avaluació x x x x x x x   x x x 

RECURSOS Humans:  Personal tècnic del Consell Comarcal. 

Equipaments: Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Econòmics: Dintre del pressupost del Consell Comarcal  

METODOLOGIA Agents implicats: Professionals d’ocupació, Educació i Joventut del Vallès Oriental.  

Mecanismes de coordinació: Reunions puntuals – trimestrals.  

AVALUACIÓ Indicadors: : Número de trobades i accions endegades.  

 Metodologia: : Actes de les reunions, recull d’accions endegades.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:   
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA:  FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : CURS DE MONITORS/ES D’ACTIVITATS EN EL LLEURE 

JUSTIFICACIÓ: Des de Joventut apostem per la formació reglada en el lleure en tots  els monitors/es que participen 

en les activitats que ofereix el nostre municipi, això  fa que tinguem molta demanda per part dels joves en realitzar 

aquesta formació. Aquesta  formació obre un nou ventall de possibilitat als joves de trobar feina. 

OBJECTIUS  

- Fomentar la formació reglada dels monitors/es d’activitats en el  lleure del nostre municipi.  
- Facilitar l’accés a una primera feina 
- Promoure lleure de qualitat 

 

DESTINATARIS  : Joves d’entre 18 i 30 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es realitzaran dos cursos a l’any, un curs intensiu per nadal, 

mancomunat per la Vall del Tenes i un altre curs intensiu per setmana santa. 

TEMPORITZACIÓ 

Anual permanent 

 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x        x x  

Implementació x  x x        x 

             

Avaluació    x        x 

RECURSOS Humans: 

L’escola de lleure encarregada de fer la formació i l’equip de Joventut (3 dinamitzadors, 1 tècnica, 1 

regidor), Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, el Vallés Oriental Consell Comarcal 

Equipaments:  

Biblioteca Municipal de Ca l’Oliveres i Espai Jove El Galliner 

Econòmics:4.600€ 

METODOLOGIA Agents implicats:  

Joves del municipi, equip de joventut i l’escola encarregada de fer la formació 

Mecanismes de coordinació: realitzar reunions amb l’equip de joventut, els diferents PIJ implicats i la 

escola que ofereix la formació 

AVALUACIÓ Indicadors: numero d’inscrits, enquesta de valoració al finalitzar el curs. 

 Metodologia: al finalitzar el curs passem una enquesta de valoració a tots el joves participants del curs. 

Una reunió al finalitzar el curs, de l'equip per valorar l’opinió dels participants 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Cartells repartits a diferents equipaments del municipi, campanya per xarxes 

socials i a través del butlletí municipal.  



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

152 

 

 

EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA:  FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : CURS DE DIRECTORS /ES D’ACTIVITATS EN EL LLEURE 

JUSTIFICACIÓ:  Des de Joventut apostem per la formació reglada en el lleure en tots els monitors/es que participen 

en les activitats que ofereix el nostre municipi. Oferir la possibilitat d’ampliar els coneixements en el lleure educatiu. 

OBJECTIUS  

- Fomentar la formació reglada dels monitors/es d’activitats en el  lleure del nostre municipi. 
- Facilitar l’accés a una primera feina 
- Promoure lleure de qualitat 

 
 

 

DESTINATARIS  :  Joves majors de 18 anys amb el títol de monitor/a d’activitats en el lleure 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Oferir anualment un curs de Director/a en activitats en el lleure, 

contractant a una escola que s’encarregui de fer la formació reglada. 

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny          x x  

Implementació x           x 

2018             

Avaluació x            

RECURSOS Humans: L’escola de lleure encarregada de fer la formació i l’equip de Joventut (3 dinamitzadors, 1 

tècnica, 1 regidor) 

Equipaments:  

Biblioteca Municipal de Ca l’Oliveres i Espai Jove El Galliner 

Econòmics: 4.600€ 

METODOLOGIA Agents implicats:  

Joves del municipi, equip de joventut i l’escola encarregada de fer la formació 

Mecanismes de coordinació:  

AVALUACIÓ Indicadors:  numero d’inscrits, enquesta de valoració al finalitzar el curs. 

 Metodologia:  al finalitzar el curs passem una enquesta de valoració a tots el joves participants del 

curs. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Cartells repartits a diferents equipaments del municipi, campanya per xarxes 

socials i a través del butlletí municipal. 
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT  

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : CURS DE PREMONITORES I PREMONITORS D’ACTIVITATS DE LLEURE 

JUSTIFICACIÓ: Aquest projecte sorgeix arrel d’una petició directa dels i les joves menors de 18 anys, amb ganes de 

participar a l’entitat juvenil (Grup d’Esplai Lliçà d’Amunt) com a monitors i monitores de lleure però, no podent 

realitzar el curs de monitors i monitores de lleure per no tenir la majoria d’edat. 

L’oferta a la comarca d’aquesta formació és escassa i, tot i que hi ha empreses que l’ofereixen, no ho fan de manera 

gratuïta, aspecte a tenir en compte, ja que la formació està encaminada a obtenir una feina no remunerada. 

 

OBJECTIUS  

- Dotar dels recursos suficients per ser un monitor o monitora de suport en les activitats que es 

realitzen per a nens i nenes al municipi. 

- Fomentar la participació voluntària a l’entitat juvenil grup d’esplai de Lliçà d’Amunt. 

 

DESTINATARIS  : Joves d’entre 16 i 18 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Disseny de la formació a partir de la relació de necessitats que 

l’entitat Grup Esplai Lliçà d’Amunt detecta en els voluntaris i voluntàries que participen a l’Esplai que ells i elles 

dirigeixen. Es temporalitza al juliol, ja que es quan els i les alumnes estan de vacances i poden fer el curs als matins, 

en format intensiu. S’estructurarà en dues parts, una teòrica, al juliol i una pràctica al setembre – octubre, quan 

l’esplai inicií la seva activitat. Aquesta activitat es preveu fer-la de manera anual. 

 

TEMPORITZACIÓ 

(anual) 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny    x x x       

Implementació       x  x x   

2017             

Avaluació           x  

RECURSOS Humans: Joventut (informadora) 

Equipaments: Espai Jove El Galliner 

Econòmics: Capítol 1 (personal de joventut) 

METODOLOGIA Agents implicats: Equip de joventut i Grup d’Esplai de Lliçà d’Amunt (entitat juvenil). 

Mecanismes de coordinació: Reunions 

AVALUACIÓ Indicadors: Número de persones inscrites a la formació, satisfacció dels i les joves que hagin rebut la 

formació, número de voluntaris adscrits a l’entitat juvenil Grup d’Esplai Lliçà d’amunt que hagin fet la 

formació 

 Metodologia: Recull d’usuaris, enquesta de satisfacció, llistat d’alumnes que passen a ser voluntaris i 

voluntàries a l’entitat. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Llistat d’interessats i interessades en la formació a partir de les seves pròpies 

demandes, campanya a les xarxes socials i cartells a punts estratègics, difusió per part de l’entitat 

juvenil, Grup d’Esplai Lliçà d’Amunt. 
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE :  CURS ACTIC 

JUSTIFICACIÓ: L’empresa i les administracions cada cop exigeixen més capacitats del seu personal en les eines de 

les tecnologies de la informació i la comunicació. La Generalitat de Catalunya ha implantat el certificat ACTIC per 

acreditar aquestes competències tecnològiques, però els joves no coneixen aquesta possibilitat. Són molts joves 

que, sense ser conscients, tenen grans capacitats tecnològiques però no saben que ho poden acreditar. 

OBJECTIUS  

 Donar a conèixer el programa ACTIC entre els i les joves 

 Fomentar l’acreditació de les competències tecnològiques que tenen els joves 

 Ajudar els joves en la preparació de l’examen de l’ACTIC 

DESTINATARIS:  Joves de 14 a 35 anys de Lliçà d’Amunt 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es faran campanyes informatives del projecte ACTIC entre els joves 

del municipi mitjançant les eines de comunicació de l’Ajuntament; es faran xerrades informatives sobre el projecte 

ACTIC; es farà un curs, o petits tallers, de preparació dels exàmens d’ACTIC. 

TEMPORITZACIÓ 2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny X X X X         

Implementació     X X X      

2018             

Avaluació         X    

RECURSOS Humans: 1 dinamitzador de la Regidoria de Joventut 

Equipaments: Biblioteca Ca l’Oliveres 

Econòmics: Dins del capítol 1 de Joventut 

METODOLOGIA Agents implicats: Joves del municipi, Regidoria de Joventut, Biblioteca Ca l’Oliveres 

Mecanismes de coordinació: Coordinació amb el personal responsable de l’ACTIC de la Biblioteca Ca 

l’Oliveres, Reunions amb la Regidoria de Joventut 

AVALUACIÓ Indicadors: Número de joves que participen de les xerrades i formacions; impacte de les campanyes 

informatives; número de joves que aconsegueixen l’acreditació per la qual han fet el taller de 

preparació. 

 Metodologia: Es recollirà un informe – memòria de l’actuació.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Presentació del Programa, difusió del projecte a través de les xarxes socials i 

espais web de la Regidoria de Joventut i l’Ajuntament; difusió del projecte a través del Butlletí Municipal. 
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : PROGRAMA BEQUES DE JOVENTUT 

JUSTIFICACIÓ: No existeix cap línia de recolzament econòmic a l’alumnat de Lliçà d’Amunt per la millora de les 

seves opcions acadèmiques. Aquest projecte pretén poder ser un canal d’accés a una beca per a estudis.  

OBJECTIUS  

- Reconèixer econòmicament l’esforç demostrar en la realització del treball de síntesi de quart 
d’eso. 

- Promocionar la continuïtat i facilitar l’accés a estudis superiors amb una beca destinada a l’estudi. 
 

DESTINATARIS  : Joves estudiants de quart d’ESO 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: La Regidoria de Joventut publicarà les bases de la beca, que 

escolliran un centre d’interès prioritari pels treballs de síntesi que es presentin. El millor dels treballs rebrà una beca 

d’estudis pel curs següent.  

TEMPORITZACIÓ 2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x       

Implementació         x x x x 

2019 x x x x         

Avaluació    x x x       

RECURSOS Humans: Equip de Joventut 

Equipaments: Instituts del municipi.  

Econòmics: A concretar ( 1.000€)  

METODOLOGIA Agents implicats: Equip de joventut, institut Hipàtia d’Alexandria, institut Lliçà d’Amunt. 

Mecanismes de coordinació: Reunions amb l’equip directiu. 

AVALUACIÓ Indicadors: Número de persones participants, número de beques atorgades. 

 Metodologia: Recompte de treballs que s’han presentat, quantificació de treballs de recerca premiats. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics, difusió per part dels 

instituts, publicació a l’Informa’t. 
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE :  PROGRAMA DE PRÀCTIQUES 

JUSTIFICACIÓ: El jovent és un dels sectors amb més dificultats a l’hora d’incorporar-se al món laboral, sobretot 

aquells més joves i amb poca experiència o formació. Com a espai juvenil, es dóna la possibilitat d’ensenyar de 

primera mà la feina que es realitza tant a l’espai jove com al punt d’informació juvenil i a la diversitat d’activitats i 

projectes que es duen a terme des de la Regidoria de Joventut. 

OBJECTIUS  

- Facilitar la incorporació dels i les joves estudiants al món laboral, nodrint-los de experiència en el 
seu camp. 

- Oferir un espai per a realitzar les pràctiques incloses en el seu pla formatiu. 
 

DESTINATARIS  : Estudiants de grau superior d’integració  social i animació sociocultural, estudiants de grau 

universitari en pedagogia i educació social. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: S’acceptarà una persona en pràctiques per estada, per tal de garantir 

una atenció adequada i personalitzada. La persona encarregada posseeix la titulació universitària i els anys 

d’experiència necessaris per a poder esser guia en aquest procés d’aprenentatge. Tutora i alumne/alumna, pactaran 

l’horari més convenient per a que el procés sigui el més enriquidor possible per ambdós costats.  

TEMPORITZACIÓ 

(anual) 

2019 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x       

Implementació          x x x 

2020 x x x x x x       

Avaluació     x x x      

RECURSOS Humans: Joventut (informadora) 

Equipaments: Espai Jove El Galliner 

Econòmics: Capítol 1 (personal de joventut) 

METODOLOGIA Agents implicats: Equip de joventut, Instituts, Universitats, alumnes. 

Mecanismes de coordinació: Reunions de coordinació amb els centres i treball per correu electrònic. 

Entrevistes personals amb els i les alumnes demandants de pràctiques. 

AVALUACIÓ Indicadors: Número de persones adscrites al projecte, grau de satisfacció del alumne/a i centre. 

 Metodologia: Recompte d’alumnes, Feedback amb els tutors dels o les alumnes. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Promoció als centres per a que incorporin el nostre servei com a recurs de 

pràctiques al seu programa. 
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EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE :  CENTRE D’INTERÈS “MÓN LABORAL” 

JUSTIFICACIÓ: El centre d’interès “Món laboral” es va crear per a donar resposta a les necessitats actuals de la 

societat en temes laborals, i en concret a la població de Lliçà d’Amunt i els seus voltants.  

OBJECTIUS: 

- Facilitar i agilitzar la consulta de documents que facin referència al món laboral, i que fins el moment es 

trobaven col·locats en diferents prestatgeries de la biblioteca.  

- Establir sinèrgies amb el Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes i l’Espai Jove El Galliner 

 

DESTINATARIS  : Tots els públics i, especialment, a persones que vulguin buscar feina i preparar-se pel món laboral.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 

- Mantenir i actualitzar el centre d’interès “Món laboral” (fer expurg i compra de novetats) 

- Organitzar i classificar els documents (tractament tècnic i físic del nous documents que s’incorporen al 

fons) 

- Potenciar el CI a través de la coordinació amb la Regidoria de Promoció Econòmica, amb l’Espai Jove el 

Galliner i amb el Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes (presentar el centre d’interès a les 

xerrades i presentacions entorn al món del treball que s’organitzen des de cada servei) 

- Organitzar tallers i xerrades entorn al CI (tallers de TIC, tallers d’ofimàtica, sessions de coaching, 

presentacions de llibres sobre emprenedoria, etc.) 

 

TEMPORITZACIÓ 

(Permanent) 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny      x x      

2018             

Implementació x x x x x x x  x x x x 

Avaluació       x      

RECURSOS 

Humans: Equip de la biblioteca. 

Equipaments: Biblioteca Ca l’Oliveres  

Econòmics: 500 € 

METODOLOGIA 

Agents implicats:  

Regidoria de Promoció Econòmica, Espai Jove El Galliner, Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del 

Tenes. 

Mecanismes de coordinació: Reunions a l’inici i al final del projecte. Coordinació de seguiment a 

través de correu electrònic. 
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AVALUACIÓ 

Indicadors: Nombre de documents que formen el CI, nombre de documents del CI que han sortit en 

préstec durant un període determinat, nombre de presentacions del CI que s’han realitzat, nombre 

d’activitats organitzades per la biblioteca entorn el CI, nombre d’assistents a les activitats. 

 Metodologia: Indicadors estadístics, reunions amb els diferents agents implicats. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia: Cartells de les activitats en equipaments municipals. Fulletons de les activitats per 

repartir a la població.  Xarxes socials de la biblioteca, de l’Ajuntament i de l’Espai Jove El Galliner. Web 

biblioteca virtual de la Diputació. Informa’t.  Mailing usuaris. 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

160 

 

 

  

EIX: FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ASSESSORAMENT 

PROGRAMA: FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

PROJECTE : AULA D’ESTUDI 

JUSTIFICACIÓ: Els i les joves estudiants, sobretot preuniversitaris, es troben amb la dificultat de trobar un espai 

adequat i tranquil per estudiar, fóra dels horaris habituals que ofereix el servei de Biblioteca Municipal de Ca 

l’Oliveras, a la temporada d’exàmens, tant del gener-febrer com del juny-juliol. 

OBJECTIUS  

- Oferir un espai adequat a les nits i caps de setmana per estudiar a la temporada d’exàmens 
  

DESTINATARIS  : Joves estudiants de Lliçà d’Amunt 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Obertura d’una sala destinada a l’estudi, gestionada per un o una 

conserge, en la que hi haurà un espai habilitat amb taules i cadires, ordinadors amb accés a Internet i/o wifi i endolls 

per connectar elements portàtils com tauletes, ordinadors... 

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny    x x      x x 

Implementació             

2018 x x    x x      

Avaluació   x      x    

RECURSOS Humans: Persona externa a joventut (un/una conserge) 

Equipaments: Biblioteca de Ca l’Oliveras. 

Econòmics: A determinar.  

METODOLOGIA Agents implicats: Equip de joventut, Biblioteca. 

Mecanismes de coordinació: Reunions 

AVALUACIÓ Indicadors: Número d’assistents, valoració de l’espai d’estudi 

 Metodologia: Recompte d’usuaris i usuàries, enquesta de satisfacció 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics, publicació a 

l’Informa’t. 
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6.5.4 Eix 3: Connecta Lliçà (cohesió social)  

És l’eix més ampli del pla i ho és per la importància que té a Lliçà d’Amunt el promocionar 

espais i iniciatives on es faciliti l’accés als serveis i la relació entre les persones i entitats en un 

municipi tan dispers geogràficament com el nostre amb 25 nuclis poblacionals repartits al llarg 

22 quilòmetres quadrats. A la diagnosi es deixa molt clara la necessitat d’espais de relació 

entre els i les joves i també entre les entitats i grups de joves, així com la necessitat de poder 

accedir als diferents serveis del municipi que amb la distància present entre urbanitzacions, a 

vegades, és difícil. Els programes i actuacions d’aquest eix volen contribuir a facilitar l’accés als 

i les joves del municipi als serveis que els hi són d’interès i volen facilitar espais físics i serveis 

que promoguin la relació entre els joves del municipi i la interacció d’aquests amb el seu entorn. 

Es vol aconseguir un municipi més cohesionat en el qual les persones se’n sentin part de forma 

positiva i arrelada.  

PROGRAMA 1: EQUIPAMENT DE JOVENTUT 

Aquí s’engloben totes les accions que promouen aquesta cohesió des de l’equipament de 

joventut i des de la facilitat que suposa fer-ho en un espai de proximitat a la realitat dels joves 

com aquest.  

 

Espai de 
trobada 

Espai creatiu 

Mou-te 

Casal jove 

Estudi 
construcció 

nou 
equipament 

EQUIPAMENT 
JOVENTUT 
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ 

PROGRAMA:  EQUIPAMENT DE JOVENTUT ESPAI JOVE EL GALLINER 

PROJECTE : ESPAI DE TROBADA 

JUSTIFICACIÓ:  Crear un espai de trobada on els i les joves puguin estar i gaudir de tots el recursos que oferim, un 

espai que sigui nomes per ells i per motivar les relacions entre ells mateixos. La finalitat és recollir, organitzar, 

dinamitzar i potenciar les iniciatives dels joves oferint un espai de qualitat , un ambient propici i les eines 

necessàries. 

OBJECTIUS  

- Fomentar un espai de trobada i relació pels joves 

- Potenciar l’espai perquè que aculli les inquietuds  i preocupacions del o la  jove 

 

DESTINATARIS  :  Als i les joves de 12 a 20 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS:  

Crear una programació mensual educativa i d’oci dins de l’espai jove destinada als i les joves, publicitar la 

programació mensual amb la finalitat de que arribi al màxim de joves possible, realitzar la programació així com 

renovar i actualitzar els recursos de l’espai.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual permanent 

2017-2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x  x x x x 

Implementació x x x x x x x  x x x x 

2017-2018             

Avaluació x x x x x x x  x x x X 

RECURSOS Humans  l’Equip de Joventut (3 dinamitzadors, 1 tècnica, 1 regidor) 

Equipaments: Espai Jove el Galliner 

Econòmics: Dintre del pressupost de l’equipament 4.250€ 

METODOLOGIA Agents implicats: Comunicació, PPD, Serveis Socials 

Mecanismes de coordinació: Una reunió setmanal amb l’equip de joventut. 

AVALUACIÓ Indicadors:  recull d’usuaris mensual, numero de socis i sòcies inscrits. 

 Metodologia:  el feedback amb i les joves al finalitzar una activitat, el nombre de participants, i la pròpia 

valoració de les dinamitzadores i dinamitzador. Es recull una memòria anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:   Cartells amb la programació repartits a diferents equipaments del municipi, 

Instituts de secundaria,  xarxes socials i a través del butlletí municipal. 
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EIX:  Connecta Lliçà 

PROGRAMA:   EQUIPAMENT DE JOVENTUT ESPAI JOVE EL GALLINER 

PROJECTE : ESPAI CREATIU 

JUSTIFICACIÓ:  Oferir dins de l’Espai Jove, un ventall de tallers creatius on els joves es puguin expressar lliurement, 

creant i afavorint un vincle de confiança mutu, del jove cap a al dinamitzador/a i del dinamitzador/a  cap al o la jove. 

S’aprofiten aquets espais per a treballar temes diversos i d’interès dels i les joves.  

OBJECTIUS  

- Afavorir un espai on els i les joves puguin fomentar la seva creativitat 

- Facilitar el vincle del jove amb altres joves i amb el seu entorn 

 

DESTINATARIS  :  tots els joves d’entre 12 i 20 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Realitzar i programar  tallers mensualment, dintre de les possibilitats i 

recursos que tenim a l’espai Jove el Galliner 

TEMPORITZACIÓ 2017-2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x  x x x X 

Implementació x x x x x x x  x x x X 

2017-2018             

Avaluació x x x x x x x  x x x x 

RECURSOS Humans l’equip de Joventut (3 dinamitzadors, 1 tècnica, 1 regidor) 

Equipaments: Espai Jove el Galliner 

Econòmics: Dintre del pressupost de l’equipament 4.250€ 

METODOLOGIA Agents implicats: Comunicació, Serveis Socials 

Mecanismes de coordinació: Reunions setmanals amb tot l’equip de joventut. 

AVALUACIÓ Indicadors:  número de participants en els tallers 

 Metodologia:  el feedback amb els joves i la pròpia valoració de la dinamitzadora/o al finalitzar 

cada activitat, al finalitzar cada més de programació fem avaluació dels tallers i activitats. Es fa 

una memòria anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:   Cartells amb la programació repartits a diferents equipaments del municipi, 

Instituts de secundaria,  xarxes socials i a través del butlletí municipal. 
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EIX: CONNECTA  LLIÇÀ 

PROGRAMA:  EQUIPAMENT DE JOVENTUT ESPAI JOVE EL GALLINER 

PROJECTE :  MOU-TE 

JUSTIFICACIÓ:  Degut a la falta de participació directe per part dels joves del municipi, es crea aquest espai on 

potenciem que els i les joves puguin decidir i incidir en les activitats, tallers i projectes de l’Espai Jove el Galliner. 

OBJECTIUS:  
- Potenciar la participació dels i les joves dins l’Espai jove el Galliner 
- Afavorir els interessos i les iniciatives dels joves 

 

DESTINATARIS  :  tots el joves de 12 a 30 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es destinarà una tarda a la setmana de l’espai jove el galliner a 

atendre i acompanyar totes les propostes i interessos dels joves, on podran decidir i incidir en la programació 

mensual, així com proposar sortides, projectes, formacions... etc.  Aquest procés implica el disseny i la 

implementació mensualment ja que es quan es dissenya la programació mensual per part de la dinamitzadora amb 

tot el recull de propostes que hi hagin per part dels joves. Aquest espai també es relaciona amb l’acompanyament 

per a la preparació de propostes pels pressupostos participatius.  

TEMPORITZACIÓ 2017-2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny X x x x x x x  x x x X 

Implementació x x x x x x x  x x x x 

2018             

Avaluació x x x x x x x  x x x x 

RECURSOS 

Humans l’equip de Joventut (3 dinamitzadors, 1 tècnica, 1 regidor) 

Equipaments: Espai jove el Galliner 

Econòmics: Dintre del pressupost de l’equipament 4.250€ 

METODOLOGIA 

Agents implicats: Comunicació, Corresponsals.  

Mecanismes de coordinació:  Mensualment realitzem una reunió per valorar i coordinar les activitats 

proposades i tancar la programació de cada més, un cop feta l’enviem a comunicació perquè surti 

publicada en el butlletí municipal, posteriorment fem difusió a les nostres xarxes socials i les cartelleres 

del PIJ 

AVALUACIÓ Indicadors:  recull d’usuaris i propostes, i qualitativament el feedback rebut per part dels joves 

 Metodologia:  Un full d’Excel on recollim el nº d’usuaris i el nº de propostes.  

COMUNICACIÓ 
Canals/ Estratègia:   Cartells amb la programació repartits a diferents equipaments del municipi, i 

cartelleres del PIJ , xarxes socials i a través del butlletí municipal. 
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EIX:  CONNECTA  LLIÇÀ 

PROGRAMA:   EQUIPAMENT DE JOVENTUT ESPAI JOVE EL GALLINER 

PROJECTE : CASAL JOVE 

JUSTIFICACIÓ:  Al nostre municipi manca la diversitat d’oferta de lleure juvenil durant els mesos d’estiu, Joventut 

proposa un Casal Jove per oferir activitats  d’estiu per un públic juvenil, amb un aire més dinàmic i participatiu pels 

joves. S’ofereix un casal diferent i amb activitats enfocades pels  joves exclusivament.  

OBJECTIUS  

- Ampliar l’oferta d’oci i de lleure juvenil al municipi 
- Fomentar un espai de trobada i de relació pels joves 
- Incentivar l’ús del transport públic 

 

DESTINATARIS  :  tots el joves de 12 a 17 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Al maig obrim les inscripcions, abans però ens reunim i ens 

coordinem amb tots els Casal del municipi, per pactar dates, espais, preus. Un cop tancades les inscripcions, ja 

podem fer la tria de monitors/es necessaris. Un cop tenim l’equip de monitors ens reunim i ens coordinem per 

confeccionar les activitats triar les sortides. Es fan dues reunions una informativa i un altre per als pares i mares 

dels joves inscrits, on informem als pares de tot el necessari. Durant les 4 setmanes de juliol realitzem el casal. Un 

cop finalitzat fem valoració de monitors/es així com demanem as i les l joves participants del casal que ens omplin 

un qüestionari de valoració. 

TEMPORITZACIÓ 

Anual permanent 

 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny   x X x X       

Implementació       X      

             

Avaluació       X      

RECURSOS 

Humans  l’equip de Joventut (3 dinamitzadors, 1 tècnica, 1 regidor), 1 monitor/a de lleure per cada 10 

joves, 1 director/a de lleure, el PPD 

Equipaments: Espai Jove el Galliner, Biblioteca Municipal Ca l’Oliveras, Institut Hipàtia d’Alexandria, la 

piscina municipal. 

Econòmics:14.450€ 

METODOLOGIA 

Agents implicats: Comunicació, PPD, Esports, Recursos humans, L’Esplai, Serveis Socials.  

Mecanismes de coordinació: Reunions durant el procés de disseny del Casal, tan amb altres 

regidories com amb el propi equip de joventut, serveis socials, etc. Reunions per dissenyar les activitats 

amb el monitors/es contractats, així com una petita reunió diària un cop comencem el casal. 

AVALUACIÓ 

Indicadors:  El numero de joves inscrits al Casal, així com l’assistència diària dels i les joves. Enquesta 

individual i anònima dels i les  joves inscrits al finalitzar el Casal Jove. Valoració amb l’equip de 

monitors/es diàriament i al finalitzar el casal. 

 Metodologia:  Llistat d’inscrits i d’assistència, les enquestes de valoració repartides als i les joves. I les 
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reunions de valoració amb l’equip de monitors, l’equip de joventut i l’educadora de serveis socials en el 

cas dels i les joves becats. Es recull memòria.  

COMUNICACIÓ 
Canals/ Estratègia:   Cartells repartits a diferents equipaments del municipi, cartelleres del PIJ , xarxes 

socials i a través del butlletí municipal. 
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ (COHESIÓ SOCIAL) 

PROGRAMA: EQUIPAMENT DE JOVENTUT ESPAI JOVE EL GALLINER 

PROJECTE :  ESTUDI  PER A LA CONSTRUCCIÓ O HABILITACIÓ D’UN EQUIPAMENT DE 

JOVENTUT 

JUSTIFICACIÓ: L’Espai Jove i PIJ el Galliner estan ubicats des de l’any 2012, a una sala a l’interior de la biblioteca de 

Ca l’Oliveras. Es detecten diverses mancances i/o problemàtiques, entre elles, la necessitat d’un centre propi per als 

i les joves en els que hi hagi una diferenciació clara d’espais de treball, zones habilitades per a que grups de joves 

puguin autogestionar, espais exteriors...És necessari, doncs, realitzar un estudi de les necessitats per a, 

posteriorment, poder habilitar i/o construir un equipament que s’adeqüi a les necessitats reals que expressen els i 

les joves del municipi. 

OBJECTIUS  

- Detectar quines necessitats tenen els i les joves, que puguin ser ateses en un espai de joventut i 
dissenyar-lo en base a les mateixes. 

DESTINATARIS  : Joves de 12 a 30 anys del municipi 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es preveu la realització d’un estudi exhaustiu de necessitats joves, 

que es puguin atendre en un equipament, per a un posterior disseny i creació d’un equipament de qualitat per als i 

les joves del municipi de Lliçà d’Amunt. En aquest anàlisi és fonamental un treball conjunt entre joves i tècnics, per 

tal de que, es puguin plasmar les peticions juvenils en espais reals, útils i adequats per a cobrir les exigències de la 

població jove. 

TEMPORITZACIÓ 2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny      x x  x x x x 

  2019             

Implementació x x x x x x x x x x x x 

Avaluació            x 

RECURSOS Humans: Empresa contractada per a la realització de l’estudi. 

Equipaments: -  

Econòmics :A determinar 

METODOLOGIA Agents implicats: Equip de joventut, equip de govern, joves del municipi, agents amb permanent 

contacte amb joves (PPD, Instituts...) 

Mecanismes de coordinació: Reunions amb equips de treball multidisciplinars, assemblees amb 

joves. 

AVALUACIÓ Indicadors:  

 Metodologia: Amb l’empresa que faci l’estudi.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  
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PROGRAMA 2: DINAMITZACIÓ OCI I CULTURA 

Els espais i activitats d’oci i culturals apleguen, majoritàriament, molta de la població d’un 

municipi. És un bon moment per facilitar ambients positius que reforcin la convivència, els 

llaços entre la població del municipi i el seu sentiment de pertinença. S’han de promoure aquest 

espais i aquí ho fem amb un accent jove perquè ells també tinguin cabuda i se sentin seu el 

municipi.  

 

 

 

 

 

Nit de terror 

Nit Jove 
Festa 
Major 

Lliçà Killer 

Graff'Art 

Joves 
creadors 

Nadal Jove 

Cursos 
monogràfics 

DINAMITZACIÓ
OCI I 

CULTURA 
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EIX:   CONNECTA  LLIÇÀ 

PROGRAMA:   DINAMITZACIÓ OCI I CULTURA 

PROJECTE : NIT DE TERROR 

JUSTIFICACIÓ:  És una activitat que sorgeix d’un grup de joves voluntaris, i que es segueix mantenint per la 

participació i implicació d’ells mateixos, per oferir un activitat oberta a tothom 

OBJECTIUS: 

- Fomentar la participació dels i les joves del municipi 

- Incentivar l’autoorganització dels grups no formals 

DESTINATARIS  :  Esta enfocada principalment als i les joves a partir de 12 fins a 30 anys, tot i que l’activitat està 

oberta a tots els públics. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Durant els mesos de juny i juliol ens reunim amb els joves voluntaris 

per decidir, dates, lloc i el fil conductor de la nit de terror. Al setembre comencem a dissenyar i confeccionar tots els 

detalls de l’activitat. Unes setmanes abans de la data pactada comencem amb el muntatge conjuntament amb tots el 

voluntaris/es i l’equip de Joventut Preparem una nit de terror oberta tot el poble, on els joves voluntaris son els que 

la preparen i la fan possible. Un cop es finalitza l’activitat ens tornem a reunir per fer la valoració i per decidir la 

sortida conjunta que els hi oferim com a compensació a la seva dedicació i esforç. 

TEMPORITZACIÓ 

Anual permanent 

2017-2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny     x x x  x X   

Implementació          x   

2018             

Avaluació           x  

RECURSOS Humans l’equip de Joventut (3 dinamitzadors, 1 tècnica, 1 regidor), i els joves voluntaris 

Equipaments: Espai Jove el galliner, Ateneu l’Aliança 

Econòmics:2.250€ 

METODOLOGIA Agents implicats: Comunicació, la brigada municipal.  

Mecanismes de coordinació: Reunions durant el procés de disseny i durant la implementació amb els 

joves voluntaris/es i l’equip de joventut per coordinar-nos i decidir el disseny de l’activitat. 

AVALUACIÓ Indicadors:  numero de joves voluntaris participants, numero d’entrades venudes. Llistat de assistència 

en les reunions pactades. Valoració conjunta dels voluntaris/es i de tot l’equip de Joventut 

 Metodologia:  Reunions de valoració on treballem tots els punts del disseny i execució, implicació, 

assistència, espai, numero de participants, numero d’entrades venudes, comunicació... 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:   Cartells repartits a diferents equipaments del municipi, cartelleres del PIJ , xarxes 

socials i a través del butlletí municipal. 
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EIX:  CONNECTA  LLIÇÀ 

PROGRAMA:   DINAMITZACIÓ OCI I CULTURA 

PROJECTE : NIT JOVE FESTA MAJOR DE LLIÇÀ D’AMUNT 

JUSTIFICACIÓ:  La Festa Major, tot i que ja és participativa a nivell de les colles que hi són presents i, per tant, ja és 

una festa oberta als joves, es creu necessari que també hi hagi un espai d’oci concretament per a joves dintre de la 

programació de l’espai de concerts.  

OBJECTIUS  

- Potenciar l’oci nocturn juvenil dins de la Festa Major del nostre municipi 
 

DESTINATARIS  :  Tots els joves de Lliçà d’Amunt.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: A partir del maig comencem amb tot l’equip de Joventut a 

confeccionar i dissenyar la nit de Joventut de la Festa Major Municipal. Durant els mesos de Juny i Juliol tanquem 

les contractacions dels artistes, equips de so etc... i ens coordinem amb tots els serveis necessaris. Un cop tot 

tancat enviem a Comunicació tota la informació, perquè puguin fer difusió en el butlletí de Festa Major. Es té pensat 

llançar diferents propostes que puguin escollir els joves a través d’un sistema de votació.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual permanent 

2017-2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny     x x x      

Implementació             

2018         X    

Avaluació         X    

RECURSOS Humans  l’equip de Joventut (3 dinamitzadors, 1 tècnica, 1 regidor), i els joves voluntaris 

Equipaments: El parc del Tenes 

Econòmics:13.300€ 

METODOLOGIA Agents implicats: Comunicació, PPD, la Brigada municipal, la Policia Municipal, Cultura, Protecció 

Civil 

Mecanismes de coordinació: Reunions per dissenyar l’activitat amb l’equip de joventut, reunió de 

coordinació amb tots els serveis necessaris, i una reunió de valoració amb l’equip de Joventut. 

AVALUACIÓ Indicadors:  numero d’assistents aquella nit, numero d’incidents, valoració amb els diferents serveis 

implicats. 

 Metodologia:  reunió d’avaluació un cop passada la Festa Major, amb l’equip de Joventut i els agents 

implicats. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:   Cartells repartits a diferents equipaments del municipi, xarxes socials i a través 

del butlletí municipal i el butlletí de Festa Major. 
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ 

PROGRAMA: DINAMITZACIÓ OCI I CULTURA 

PROJECTE :  LLIÇÀ KILLER – JOC DE L’ASSASSÍ DE FESTA MAJOR 

JUSTIFICACIÓ: La majoria dels i les joves del municipi vinculen la Festa Major directament amb festa (concerts, 

sessions de DJ, etc.) i les activitats de La Juguesca. Però la Festa Major és molt més que això, n’hi ha més d’un 

centenar d’activitats, i ha de servir com a espai de relació, convivència i participació més enllà d’aquestes activitats. 

Per això neix el Lliçà Killer, el joc de l’assassí de Festa Major, que obliga els joves a moure’s pel municipi durant la 

setmana de Festa Major, conèixer altres joves i gaudir d’una activitat que faci de fil conductor. 

OBJECTIUS  

- Facilitar espais de participació i relació a la Festa Major de Lliçà.  

- Possibilitar activitats amb accent jove a la Festa Major 

DESTINATARIS:  Joves d’entre 16 i 35 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: 

Els i les joves s’inscriuen al joc a través del web de Joventut durant el període d’inscripció; abans de l’inici del Lliçà 

Killer han de recollir una carta amb el nom de la seva víctima i les normes del joc al Galliner; s’anuncia l’inici a través 

de les xarxes socials i el WhatsApp i els joves han d’assassinar (dins el joc) al seu contrincant amb un objecte 

inofensiu específic. 

TEMPORITZACIÓ 

Anual 

Anual Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny       X      

Implementació         X    

Anual             

Avaluació         X    

RECURSOS Humans: 2 Dinamitzadors de la Regidoria de Joventut 

Equipaments: Espai Jove El Galliner 

Econòmics: 160€ i capítol 1 de Joventut 

METODOLOGIA Agents implicats: Organitzadors de La Juguesca, joves del municipi i Equip de Joventut 

Mecanismes de coordinació:  Seguiment de l’activitat durant la setmana de Festa Major a través de 

WhatsApp i/o presencialment. 

AVALUACIÓ Indicadors: Número de joves participants, implicació d’aquest en el joc (mesurant l’interès que mostren 

per WhatsApp, les persones que assassinen, etc.). 

 Metodologia:  A través de la implicació i participació dels i les joves. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Es fa difusió de l’activitat a través del programa d’activitats de la Festa Major, les 

xarxes socials i pàgines web de Joventut i l’Ajuntament. 
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EIX:  CONNECTA  LLIÇÀ 

PROGRAMA:   DINAMITZACIÓ OCI I CULTURA 

PROJECTE : GRAFF’ART 

 

JUSTIFICACIÓ: Des de Joventut volem reduir els grafits incívics que ens trobem diàriament en el nostre municipi, per 

això volem habilitar espais on els i les joves artistes puguin expressar-se cívicament i d’una manera controlada. 

Volem fomentar, respectar i entendre el grafit i l’art urbà com a disciplines creatives amb les seves pròpies tècniques 

i recursos que pren la ciutat com a suport. 

OBJECTIUS  

- Fomentar l'expressió del grafit en espais legals i autoritzats, evitant aquells que s'expressin de manera 

incívica, no artística i que embrutin els espais públics. 

- Convertir aquests espais buits en una oportunitat per als joves grafiters/es del municipi. 

- Entendre i valorar el grafit com a fenomen sociocultural important amb els seus propis canals de 

comunicació. 

 

DESTINATARIS  :  A tots els joves  artistes del municipi 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Habilitar espais perquè els i les artistes puguin expressar-se 

sol·licitant un permís vigent durant un any per poder fer us dels espais legalment, crear un mapa amb els espais 

senyalitzats i la normativa. Un cop tenim els espai habilitats farem una festa d’inauguració on fomentarem el us cívic 

dels espai 

TEMPORITZACIÓ 

Anual permanent 

2016-2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny         x x x x 

Implementació x x x x x x x x x x x X 

2018              

Avaluació     x       x 

RECURSOS 

Humans   l’equip de Joventut (3 dinamitzadors, 1 tècnica, 1 regidor) 

Equipaments: Els murs i espai habilitats del municipi, l’Espai Jove el Galliner 

Econòmics: 1000€ dintre del pressupost de “Joves Creadors”.  

METODOLOGIA 

Agents implicats: Comunicació, la brigada municipal, La policia Municipal. 

Mecanismes de coordinació: Una reunió al més amb l’equip de Joventut, i una reunió a l’any amb tots 

els artistes implicats 

AVALUACIÓ 

Indicadors:  Una avaluació qualitativa a partir d’una enquesta a la ciutadania, una avaluació anual amb 

els artistes implicats, una avaluació quantitativa amb el numero de sol·licituds de permís demanades, 

numero de inscrits a la bossa d’artistes. 

 
Metodologia:  S’avaluaran diversos factors entorn al projecte: Grau de participació, implicació i 

compromís, impacte, eficàcia i grau de satisfacció. 

COMUNICACIÓ 

Canals/ Estratègia:   crear una festa on inaugurarem el projecte i explicarem el seu funcionament, fer 

mapes indicant els espai habilitats, i fer molta difusió a traves de les xarxes socials i del butlletí 

municipal. 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

173 

 

 

EIX:  CONNECTA  LLIÇÀ 

PROGRAMA:   DINAMITZACIÓ OCI I CULTURA 

PROJECTE :  JOVES CREADORS 

 

JUSTIFICACIÓ: Crear un espai on els i les joves artistes del municipi puguin expressar el seu art, oferint espais 

d’exposició, fires...etc. Actualment no hi ha un espai concret on els joves creadors puguin desenvolupar les seves 

habilitats i compartir-les.  

OBJECTIUS  

- Fomentar la creativitat dels i les joves del municipi 
- Potenciant espais d’expressió artística 
- Crear un espai de relació entre artistes joves del municipi 

 

DESTINATARIS  :  A tot els i les joves artistes de 12 a 30 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Crear una borsa d’artistes joves amb  les seves dades de contacte, un 

cop tinguem la borsa d’artistes cedir espais on els i les joves puguin exposar les seves obres temporalment, donar 

l’opció als i les artistes per crear una fira de joves creadors on puguin exposar i vendre les seves obres, facilitant 

des de l’ajuntament el màxim de recursos.  

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny      x   x x x x 

Implementació             

2018 x x x x x x x x x x x x 

Avaluació            x 

RECURSOS Humans   l’equip de Joventut (3 dinamitzadors, 1 tècnica, 1 regidor) 

Equipaments: Espai Jove el Galliner, sala d’actes i exposicions de la Biblioteca municipal Ca l’Oliveras, 

altres sales o espais del municipi que siguin adequats.  

Econòmics:6000€ 

METODOLOGIA Agents implicats: Entitats, Cultura, joves artistes.  

Mecanismes de coordinació: reunions amb els i les joves artistes per fomentar aquest espai, reunions 

amb l’equip de Joventut per coordinar el projecte, i una reunió a final d’any per avaluar el projecte. 

AVALUACIÓ Indicadors:  numero d’artistes inscrits a la borsa d’artistes, numero d’exposicions fetes i numero de 

parades de la fira. 

 Metodologia:  Fer llistat d’inscrits, de exposicions i de numero de paradetes. Valoració qualitativa amb 

el i les joves artistes i amb l’equip de Joventut. Es recull memòria.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:   Cartells repartits a diferents equipaments del municipi, xarxes socials i a través 

del butlletí municipal. Espai web municipals.  
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EIX:  CONNECTA  LLIÇÀ 

PROGRAMA:   DINAMITZACIÓ OCI I CULTURA 

PROJECTE :  NADAL JOVE 

 

JUSTIFICACIÓ: Es creu necessari habilitar un espai d’oci per a joves del municipi durant les vacances de Nadal. 

Quasi totes les activitats d’aquest període estan enfocats a infants, es considera que cal promoure activitats que 

també incloguin als i les joves del municipi. 

OBJECTIUS  

- Establir una oferta d’oci engrescadores pels i les joves de Lliçà d’Amunt durant les vacances de nadal.  
- Fer partícips als i les joves en el disseny de les activitats.  
- Promoure un oci lúdic i també educatiu 

 

DESTINATARIS  :  A tot els i les joves de 12 a 30 anys.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS:  S’organitzaran activitats de nadal a través dels interessos dels i les 

joves de Lliçà i s’intentarà integrar-les dintre de la programació Nadalenca actual, fent la programació també dirigida 

a joves.  

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny       x  x x x  

Implementació            x 

2018             

Avaluació x            

RECURSOS Humans   l’equip de Joventut (3 dinamitzadors, 1 tècnica, 1 regidor) 

Equipaments: Pavelló d’Esports Municipal, altres espais que es considerin adients.  

Econòmics: Dintre del pressupost de Nadal (20.000€)  

METODOLOGIA Agents implicats: Entitats, Cultura, joves del municipi.  

Mecanismes de coordinació: reunions amb els i les joves per fer el disseny de l’activitat i reunió amb 

les empreses i/o entitats-grups  que les executin.  

AVALUACIÓ Indicadors: Trobades fetes amb els joves, activitats programades i executades, satisfacció dels i les 

joves.  

 Metodologia:  A través d’actes de les reunions i d’informes de l’activitat. Enquesta de valoració.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:   Cartells repartits a diferents equipaments del municipi, xarxes socials i a través 

del butlletí municipal. Espai web municipals.  
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ (COHESIÓ SOCIAL) 

PROGRAMA: DINAMITZACIÓ, OCI I CULTURA 

PROJECTE : CURSOS I MONOGRÀFICS 

JUSTIFICACIÓ: Es detecta   una mancança d’oferta relacionada amb formacions d’oci, dissenyada especialment per 

a joves, al municipi. 

OBJECTIUS  

- Oferir cursos i monogràfics de diferents temàtiques relacionades amb l’oci dels i les joves. 
- Facilitar l’accés a oci lúdic i educatiu 
- Proporcionar espai de relació i de trobada entre els i les joves 

DESTINATARIS  : Joves a partir de 16 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Creació d’una ampla relació de cursos i monogràfics, amb temàtiques 

diferents que siguin destinades a joves del municipi, amb preus assequibles. Els cursos oferts seran en base a les 

peticions d’usuaris o la detecció de manca d’oferta al municipi i/o rodalies. 

TEMPORITZACIÓ 2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny         x x x x 

2019             

Implementació x x x x x x x   x x x 

Avaluació x           x 

RECURSOS Humans: Equip de Joventut i altres professionals i talleristes.  

Equipaments: Espai Jove El Galliner, Biblioteca de ca l’Oliveres, Centres Cívics, Ateneu l’Aliança. 

Altres que siguin adequats per l’activitat.  

Econòmics: A determinar, tot i que els monogràfics seran en gran part sostinguts per les quotes dels 

mateixos. Joventut recolzarà una part en cas de ser necessari.  

METODOLOGIA Agents implicats: Joves del municipi.  

Mecanismes de coordinació: Reunions amb els joves per determinar els seus interessos.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de cursos o monogràfics, número de persones inscrites, valoració dels cursos o 

monogràfics. 

 Metodologia: Recompte de cursos o monogràfics, recompte d’usuaris, enquestes de satisfacció. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics, publicació a 

l’Informa’t. 
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PROGRAMA 3: EQUIPAMENT DE CULTURA. BIBLIOTECA DA L’OLIVERES 

Cal obrir als i les joves els espais culturals del municipi, en aquest cas, la biblioteca municipal 

de Lliçà d’Amunt, amb actuacions i espais dirigits a ells i també per ells.  

  

Club de Lectura 
Jove 

Instants musicals 

Visites a la 
Biblioteca 

BIBLIOTECA 
CA L’OLIVERES 
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ (COHESIÓ SOCIAL) 

PROGRAMA: EQUIPAMENT DE CULTURA. BIBLIOTECA CA L’OLIVERES  

PROJECTE : CLUB DE LECTURA JOVE “DEIXA’M LLEGIR!” 

JUSTIFICACIÓ: No existeix cap espai de trobada presencial adreçada a aquesta franja d’edat per a 

compartir lectures, fer recomanacions de novetats, engrescar i motivar els joves a llegir i a trobar plaer per 

la lectura de manera dinàmica i divertida, així com arribar a través de la lectura a altres interessos que 

tenen els joves.  

OBJECTIUS  

 Promoure l'ús de la biblioteca i donar-la a conèixer com a equipament cultural 

 Fomentar l’hàbit de la lectura i el diàleg entre els joves. 

 Crear un punt de trobada per a joves interessats en la lectura 
 

DESTINATARIS  : Joves d’entre 11 i 16 anys  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Actuacions abans d’iniciar el projecte: Enriquiment de 

coneixements a través de participació a Jornades, cursos i tallers entorn la lectura i els joves per part de 

les dinamitzadores del club. Lectura i coneixement de novetats editorials destinades als joves per part de 

les dinamitzadores del club per recomanar i encaminar les lectures a llegir. Preparar el calendari de les 

sessions i traçar un llistat de lectures possibles. Una vegada es coneixen els joves que participaran al club 

en cada temporada, es decideix les lectures incorporant els seus interessos lectors.  

Actuacions abans d’iniciar cada sessió del projecte: Trobades entre les dues dinamitzadores per preparar la 

sessió mensual corresponent. Cada sessió es desenvolupa com si es tractés d’un menú: entrant: es parla 

del llibre llegit 1r plat: es presenta el següent llibre a llegir, l’autor/a. 2n plat: es presenten novetats 

editorials i els participants parlen de llibres que han llegit, i també es presenta un racó de la biblioteca 

(revistes, còmics, guies de viatge, etc.). Postres: les dinamitzadores preparen un joc, una dinàmica, un 

conte, un poema, etc... I cada sessió s’acompanya d’un “berenar” que té relació amb el llibre llegit. 

Trobades entre les dinamitzadores per comentar llibres a llegir i valoració de la lectura. 

TEMPORITZACIÓ 

(Anual. 

Permanent curs 

escolar) 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny       x  x    

Implementació          x x x 

2018             

Implementació x x x x x x       

 Avaluació      x x      
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RECURSOS Humans: La tècnica auxiliar de la biblioteca i ,personal extern contractat.  

Equipaments: Biblioteca Municipal de Ca l’Oliveres  

Econòmics: 900 € 

METODOLOGIA Agents implicats: joves del municipi 

Mecanismes de coordinació: De seguiment i dinamització als i les joves a través de les 

trobades mensuals. Reunions entres les coordinadores del club. 

AVALUACIÓ Indicadors: Quantitatius: Número de joves inscrits al club de lectura jove, nombre de 

participants a les trobades mensuals, nombre de llibres llegits en cada trobada. Qualitatius: 

valoració i satisfacció dels participants al club de lectura i de les seves famílies.  

 Metodologia: Indicadors estadístics, a través de la implicació i participació activa i directe 

dels i les joves en les trobades mensuals.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: A través dels propis participants que expliquen el seu pas pel club de 

lectura en l’àmbit educatiu. Informació que es facilita als Instituts del municipi. Xarxes socials 

de la biblioteca, de l’Ajuntament i de l’Espai Jove El Galliner. Web biblioteca virtual de la 

Diputació. Informa’t. Mailing usuaris. 
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ (COHESIÓ SOCIAL) 

PROGRAMA: EQUIPAMENT DE CULTURA. BIBLIOTECA CA L’OLIVERES 

PROJECTE :  INSTANTS MUSICALS 

JUSTIFICACIÓ: Amb la intenció de crear sinèrgies entre els dos serveis (Biblioteca i Escola de Música) va sorgir 

l’activitat Instants musicals: apropar la biblioteca a nous públics per part de l’equipament, i la de disposar d’un espai 

per a ser escoltat diferent a l’Escola, per part de l’Escola de Música. Amb l’interès comú de potenciar els joves 

músics del municipi.  

OBJECTIUS: 

 Apropar l’equipament de la biblioteca a nous públics 

 Oferir un espai als joves intèrprets per posicionar-se davant un públic 

 Promocionar els joves alumnes de l’Escola de Música 
 

DESTINATARIS  : Joves d’entre 9 i 20 anys, alumnes de l’Escola de Música de la Vall del Tenes. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS 

Reunió d’inici del projecte entre la direcció i el coordinador de l’Escola de Música de la Vall del Tenes. Establir 

calendari i horari de les actuacions a realitzar (dia, hora, alumnes que tocaran, instrument que tocaran, etc.). Des de 

la biblioteca es rep els joves, se’ls acompanya a l’espai, se’ls dóna suport presentant el projecte i la sessió als 

assistents a l’audició, i se’ls dóna un petit obsequi com a agraïment. Des de la biblioteca també es prepara l’espai i 

tot el material que puguin necessitar (cadires, endoll, llum, faristol, etc.). Reunió de valoració del projecte entre la 

direcció i el coordinador de l’Escola de Música de la Vall del Tenes. 

TEMPORITZACIÓ 

(Anual, de febrer 

a juny) 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny           x x 

2018             

Implementació  x x x x x       

Avaluació       x      

RECURSOS Humans: Equip de la biblioteca, Escola de Música de la Vall del Tenes. Joves implicats. 

Equipaments: Biblioteca Ca l’Oliveres 

Econòmics: Dins del pressupost de l’Escola de Música 

METODOLOGIA Agents implicats:  

Escola de Música de la Vall del Tenes. Joves del municipi i de la Vall del Tenes 

Mecanismes de coordinació: Reunions a l’inici i al final del projecte. Coordinació de seguiment a 

través de correu electrònic. 

AVALUACIÓ Indicadors: Nombre d’alumnes que han participat als Instants musicals, nombre d’assistents a l’audició. 

Valoració qualitativa per part dels alumnes i per part dels assistents. 

 Metodologia: Valoració entre la biblioteca i els joves el dia de l’audició. Reunió de valoració entre la 

biblioteca i l’Escola de Música (prèvia valoració amb els seus alumnes). Satisfacció dels assistents a les 
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audicions. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: A través de l’Escola de Música . Cartells en equipaments municipals.  Xarxes 

socials de la biblioteca, de l’Ajuntament i de l’Espai Jove El Galliner. Web biblioteca virtual de la 

Diputació. Informa’t.  Mailing usuaris. 
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ (COHESIÓ SOCIAL) 

PROGRAMA: EQUIPAMENT DE CULTURA. BIBLIOTECA CA L’OLIVERES 

PROJECTE :  VISITES A LA BIBLIOTECA 

JUSTIFICACIÓ: La relació biblioteca - centres educatius és un dels pilars fonamentals de la biblioteca per tal de 

formar a futurs usuaris de biblioteques i per a fomentar la lectura i altres interessos culturals.  

OBJECTIUS: 

- Transmetre el nou concepte de biblioteca pública, moderna, innovadora i que pot  continuar oferint 
recolzament a tots nivells. Les biblioteques com a centres oberts a l’aprenentatge permanent, 
l’alfabetització informacional i tecnològica, i el lleure.  

- Fomentar la lectura 
- Formar els usuaris en la recerca d’informació: adquirir habilitats per poder fer un bon ús de la biblioteca 

(ordenació documents, cerques al catàleg). 
- Donar a conèixer i potenciar l’ús autònom i eficaç de les eines i recursos existents tant a la pròpia 

biblioteca com en altres i a través de la web que els puguin ajudar tant en els seus estudis com a la seva 
vida quotidiana.  
 

DESTINATARIS  : Joves d’entre 12 i 18 anys, alumnes dels INS del municipi. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS Reunió a l’inici de curs entre la direcció, la bibliotecària i el 

coordinador de biblioteca de cada INS per explicar visites i serveis que la biblioteca ofereix als INS (Programa 

d’Activitats Educatives). En aquesta reunió, la persona referent de biblioteca de cada INS comenta interessos que 

tenen per tal d’adequar les visites i els serveis al que treballen i/o necessiten. Preparació prèvia de cada visita abans 

de realitzar-la: Preparar guió, activitats que es desenvoluparan, espai, recursos que s’utilitzaran (catàleg, fons 

d’informació, exercicis, etc.). Intercanvi d’informació entre biblioteca i institut per conèixer el grup que farà la visita 

(coneixement que tenen de la biblioteca, alumnes amb alguna problemàtica concreta, etc.). Reunió a final de curs 

entre la direcció, la bibliotecària i els coordinadors de biblioteca de cada INS per fer valoració. 

TEMPORITZACIÓ 

(Anual. 

Permanent curs 

escolar) 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny       x  x    

Implementació          x x x 

2018             

Implementació x x x x x x       

Avaluació       x      

RECURSOS Humans: Direcció de la biblioteca, bibliotecària, coordinador/a de biblioteca de cada INS. Professors. 

Equipaments: Biblioteca Ca l’Oliveres i Espai Jove El Galliner 

Econòmics: 0€ 

METODOLOGIA Agents implicats: Regidoria d’Educació, INS Lliçà i INS Hipàtia d’Alexandria 

Mecanismes de coordinació: Reunions a l’inici i al final del projecte. Coordinació de seguiment a 

través de correu electrònic. 

AVALUACIÓ Indicadors: Nombre de grups-classe que han visitat la biblioteca, nombre d’alumnes que han visitat la 

biblioteca,  nombre de préstecs als INS realitzats, nombre de lots i maletes viatgeres deixats, 
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exposicions que s’han acollit a la biblioteca. Valoració qualitativa tant per part del grup-classe que ha fet 

la visita (professor i alumnes) com per part de la biblioteca (bibliotecària que ha realitzat la visita) 

 Metodologia: Indicadors estadístics, enquesta de valoració del PAE i enquesta de valoració de la 

biblioteca. Reunió final de curs entre biblioteca i INS. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: A través del Programa d’Activitats d’Educatives que s’elabora des de la Regidoria 

d’Educació. A través de les reunions d’inici de curs amb els coordinadors de cada INS. Durant el curs 

escolar la comunicació és a través de correu electrònic. 
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PROGRAMA 4: DINAMITZACIÓ DE BARRIS  

Atenent a la dispersió geogràfica del municipi i al repartiment del territori en barris i 

urbanitzacions, cal treballar des d’aquests per tal de poder arribar a tots els i les joves i per tal 

de que aquests puguin conèixer els recursos dels que disposen al seu abast i fer-ne ús. La 

intenció és localitzar l’activitat dels i les joves d’arreu del municipi i possibilitar espais de relació, 

de creació i de dinamització .  

 

  

Mapa de 
localització de 

joves 

Programa 
d'activitats  barris 

DINAMITZACIÓ DE 
BARRIS 
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EIX:  CONNECTA  LLIÇÀ 

PROGRAMA:  DINAMITZACIÓ DE BARRIS 

PROJECTE :  MAPA DE LOCALITZACIÓ DE JOVES 

 

JUSTIFICACIÓ: Degut a la dispersió geogràfica del nostre municipi i les dificultats per a que els joves participin i 

facin d’ús de les instal·lacions de les que disposen, hem creat aquest projecte amb la finalitat de localitzar on es 

troben els i les joves del nostre municipi, on es reuneixen i quin ús fan del carrer, així com observar quin possibles 

interessos tenen i veure les possibilitats de cobrir les seves necessitats de forma participativa i oferint els recursos 

disponibles.  

OBJECTIUS  

- Crear un mapa de localització dels i les joves del municipi 
- Fomentar activitats allà on es trobin els joves del municipi 

 

DESTINATARIS  :  Tots els joves de 12 a 30 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Localitzar els punts de trobada dels i les joves, fer un llistat de les 

necessitats detectades així com el perfil del i la jove. 

TEMPORITZACIÓ 

Anual curs 

escolar 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny         x x x x 

2017             

Implementació x x x x x x x x x x x x 

Avaluació            x 

RECURSOS Humans  Dinamitzadora de l’espai jove el Galliner 

Equipaments: Tots els punts de trobada dels i les joves, carrers places, locals socials, centres cívics.  

Econòmics: Dintre del capítol 1 de Joventut.  

METODOLOGIA Agents implicats: Barris, Centres Cívics 

Mecanismes de coordinació:. Reunions mensuals amb l’equip de joventut per avaluar el procés, fer 

traspàs de les necessitats detectades a la informadora de Joventut. 

AVALUACIÓ Indicadors:  numero de joves localitzats, edat, necessitats detectades 

 Metodologia:  Crear el mapa amb el llistat de joves localitzats, per poder veure on podem incidir i de 

quina manera. Fer una reunió de valoració al finalitzar el procés de localització. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:   xarxes socials i a través del butlletí municipal  
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EIX:  CONNECTA  LLIÇÀ 

PROGRAMA:   DINAMITZACIÓ DE BARRIS 

PROJECTE : PROGRAMA D’ACTIVITATS BARRIS I LOCALS SOCIALS 

 

JUSTIFICACIÓ: És la continuïtat del projecte” Mapa de localització de joves” , un cop sabem la localització  dels 

joves en el nostre municipi, fomentar l’oferta d’activitats i d’oci juvenil als barris i locals socials a través de les seves 

necessitats i través de l participació activa dels mateixos.  

OBJECTIUS  

- Facilitar espais de trobada del i les joves del municipi 

- Fomentar l’oferta d’oci i lleure en els barris i locals socials 

- Facilitar el vincles dels i les joves amb el seu municipi i entorn 

DESTINATARIS  :  a tots els joves de 12 a 30 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Un cop s’han localitzat els joves del nostre municipi, l’interès és podar 

donar sortida a les seves necessitats als llocs on ells es reuneixen i poder oferir els espais i equipaments que els hi 

són propers. Es treballarà amb aquest joves per tal de poder construir una espai i unes activitats de qualitat.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual curs 

escolar 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x      

Implementació         x x x x 

2018 x x x x x x x  x x x x 

Implementació x x x x x x x     

 

 

Avaluació      x x      

RECURSOS Humans   l’equip de Joventut (3 dinamitzadors, 1 tècnica, 1 regidor) 

Equipaments: Centres Cívics i Locals socials 

Econòmics: 2.000€ 

METODOLOGIA Agents implicats: Centres Cívics, barris, locals socials i joves.  

Mecanismes de coordinació:. Trobades amb els professionals implicats i amb els joves que han de 

promoure les activitats.  

AVALUACIÓ Indicadors:  Número de joves participants, número d’espais habilitats, número d’activitats promogudes.  

 Metodologia:  Reunions d’equip i reunions amb els i les joves, així com amb la resta de participants, 

Qüestionaris al acabar les activitats. Es recull memòria.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:   cartelleres PIJ, xarxes socials i a través del butlletí municipal  
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PROGRAMA 5: INTERVENCIÓ AMB JOVES. ESPAIS DE SOCIALITZACIÓ 

Aglutinem aquí les accions destinades a facilitar l’accés als i les joves a opcions que els ajudin 

a créixer i relacionar-se amb el seu entorn, molt espacialment d’aquells joves més desfavorits i 

amb situacions complexes social, familiar o econòmicament. L’atenció i acompanyament a 

aquests joves és també una prioritat dintre de l’eix de cohesió social al pla.  

 

 

  

Activitats Centres 
Cívics 

Can Godanya 

Tu ho vals infant 

Servei 
comunitari 4t 

INTERVENCIÓ 
AMB JOVES 
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EIX: CONNECTA  LLIÇÀ  ( COHESIÓ SOCIAL)  

PROGRAMA: INTERVENCIÓ AMB JOVES – ESPAIS DE SOCIALITZACIÓ 

PROJECTE : PROGRAMA D’ACTIVITATS CENTRES CÍVICS  I  ESPAI JOVE EL GALLINER  

JUSTIFICACIÓ: Es detecta que existeix un gruix de joves amb dificultats econòmiques i/o socials que no poden 

accedir a certes activitats o espais de relació. En aquest sentit, es crea un programa d’activitats trimestrals de baix 

cost o cost zero per a que aquests joves puguin participar d’aquestes activitats i relacionar-se amb d’altres joves de 

forma integradora i normalitzada.   

OBJECTIUS  

- Crear espais de relació per a joves al municipi.  
- Possibilitar la participació a activitats culturals, lúdiques i creatives.  
- Fer ús de les instal·lacions municipals per part dels joves.  

 

DESTINATARIS  : Joves del municipi, amb espacial incidència dels i les joves de 12 a 17 anys.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: S’organitzen cursos, tallers o monogràfics a diferents espais del 

municipi (centres cívics i espai jove el galliner) a partir de les necessitats i interessos detectats entre els joves. les 

famílies han d’inscriure als i les joves a les activitats, alguns joves poden venir derivats del serveis socials.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x x     

Implementació         x x x x 

2018             

Avaluació x x           

RECURSOS Humans: Equip de Joventut, Tècnic de Participació Ciutadana, conserges espais, talleristes i monitors 

de l’activitat.  

Equipaments: Centres Cívics, Espai Jove El Galliner, altres on es puguin desenvolupar les activitats.  

Econòmics: A concretar 

METODOLOGIA Agents implicats: Serveis Socials, instituts, entitats del municipi, projecte Creix.  

Mecanismes de coordinació: Reunions i trobades amb els agents implicats i amb els joves.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número d’actuacions/activitats programades, número de participants, millora de l’entorn 

social del/ la jove participant, satisfacció per part del participant.  

 Metodologia: Qüestionari als joves que participen, informe dels talleristes/monitors de les activitats, 

memòria anual i recull de les percepcions dels professionals que hi participen.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Espais web, entrevistes amb les famílies, xarxes socials, instituts, corresponsals.  
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ 

PROGRAMA: INTERVENCIÓ AMB JOVES. ESPAIS DE SOCIALITZACIÓ 

PROJECTE : CAN GODANYA.  ESPAI D’ ACOMPAYAMENT SOCIAL  

 

JUSTIFICACIÓ:  Aquest projecte neix de la necessitat de trobar un espai de coeducació sociofamiliar a les tardes, 

que permetin als joves amb mes dificultat tenir un espai per construir realitats diferents.  

OBJECTIUS 

- Proporcionar als infants i adolescents un espai de trobada i de realització d’activitats que cobreixin els 
seus interessos. 

- Potenciar l’adquisició d’aprenentatges i competències socials. 
- Afavorir la socialització i la integració social dels infants i adolescents. 
- Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat dels infants 
- Prevenir i detectar les situacions de risc social i de dificultat amb la família i l’escola/institut. 
- Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills 

 

DESTINATARIS  : Alumnat de primària, secundària  derivats de serveis socials i  de les comissions socials 

 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Espai tancat amb una derivació directa sense intromissió d'altres 

qüestions, un espai on reconstruir una realitat mes positiva. Aquest que està ubicat al Parc de Ca Godanya de 

Lliçà d'Amunt, en l’entorn habitual de l’infant o adolescent. Basa la seva intervenció en l’atenció personalitzada, 

mitjançant: el treball tutorial individual, el grupal, la família, el treball en xarxa i la comunitat. 

L’Espai Ca Godanya realitza una tasca  de suport, estimulació i pretén potenciar la socialització, l’estructuració i 

desenvolupament de la personalitat, l’adquisició d’aprenentatges bàsics, l’esbarjo, i la socialització dels seus 

participants, proporcionant instruments per tal d’afavorir la circulació i l’intercanvi social i cultural. 

TEMPORITZACIÓ 2017 Ge

n 

Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació x x x x x x x x x x x x 

2018             

Avaluació X x           

RECURSOS Humans: Tècnics i responsables d’ acció social i monitora de l’ espai can Godanya  

Equipaments: Parc de Can Godanya i mòduls corresponents   

Econòmics: 10.000 euros 

METODOLOGIA 

 

Agents implicats: Regidories d’Educació , Joventut, Cultura, , Serveis Socials, PPD, Esports, 

Medi Ambient i Salut, Policia Local, SEOVT, ARAE, Institut Hipàtia d’Alexandria, Institut Lliçà. I 

escoles del municipi 

Mecanismes de coordinació: reunions d’ equip de serveis socials  i coordinacions de les 

comissions socials d’ escoles, instituts, eap i altres agents socials implicats en els usuaris   

AVALUACIÓ 

 

Indicadors: Nombre d’activitats realitzades valoració per part dels tècnics /coordinadora/ regidor, 

valoració comissions socials escoles i instituts i la memòria del servei .  

 Metodologia:  Les tècniques d’ intervenció directa ompliran les fitxes dels menors i joves que 
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assisteixin a l’espai de Can Godanya  així com el pei de cada usuari  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: publicitat  a l’informat , web de l’ Ajuntament , facebook i totes les xarxes 

socials disponibles.  
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EIX:   CONNECTA LLIÇÀ 

PROGRAMA :  INTERVENCIÓ AMB JOVES  I ESPAIS DE SOCIALITZACIÓ 

PROJECTE: TU HO VALS INFANT! 

JUSTIFICACIÓ:   Per aquells menors i joves amb famílies detectades per serveis socials, en situacions de risc i amb 

dificultats econòmiques que no poden cobrir les necessitats escolars, d’alimentació, d’higiene o de formació i 

activitats de lleure o de suport psicològic  se’ls ofereix la possibilitat de rebre uns ajuts amb VALS per poder cobrir 

aquestes necessitats que els ajudarà al seu desenvolupament.  

OBJECTIUS  

-Oferir vals per cobrir les necessitats bàsiques d’higiene, alimentació i formació als menors i joves en situació de 

risc social del nostre municipi 

-Ajudar a les famílies i als joves amb dificultats socials a cobrir les necessitats formatives i d’activitats de lleure que 

siguin adients per la seva millorar social 

-Atendre les necessitats de suport psicològic i de suport social d’aquelles famílies amb menors que tenen situacions 

de dificultats socials i/o econòmiques 

DESTINATARIS  : Famílies , menors i joves del municipi en situació de ris social i en seguiment de serveis socials 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Les tècniques a través de les entrevistes de seguiment o mitjançant 

altres agents que deriven el cas, observen i escolten la demanda i necessitat i  es proposa l’ajut per cobrir la 

necessitat detectada per l’infant o jove.  

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació X X X X X X X X X X X X 

Avaluació x x x x x x x x x x x x 

RECURSOS Humans: L’equip de serveis socials , tant treballadores socials com educadores socials i psicòloga. 

Equipaments: Espais de serveis socials 

Econòmics: 12.000€ 

METODOLOGIA Agents implicats: Famílies i menors en risc, equip de serveis socials, agents del territori en relació als 

menors. Entitats, Educació, Joventut, Mobilitat; Ocupació, SEOVT.  

Mecanismes de coordinació: Coordinacions equip ss/ seguiment familiars i coordinacions altres 

serveis.  

AVALUACIÓ Indicadors: números de propostes presentades per ajuts a JGL, número de factures presentades de 

productes tu ho vals, seguiment a les entrevistes individuals i familiars. 

 Metodologia: Entrevista, observació i informe.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: A serveis socials a les entrevistes i a coordinacions escola/ ies o d’altres en relació 

a menors i joves.  
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ  

PROGRAMA: INTERVENCIÓ AMB JOVES. ESPAI DE SOCIALITZACIÓ 

PROJECTE : SERVEI COMUNITARI 4RT 

JUSTIFICACIÓ: davant la necessitat de que els i les joves coneguin el seu entorn, les entitats i servei i puguin 

relacionar-se amb el mateix, així com implicar-se activament.  

OBJECTIUS  

- Vincular l’alumnat amb l’entorn del seu municipi. 
- Facilitar canals i ves de relació i implicació amb entitats, serveis i amb les persones que els formen.  
- Fomentar la coresponsabilitat.  

 

DESTINATARIS  : Alumnat de 4rt de l’ INS Hipàtia d’Alexandria.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es participa de diferents projectes i activitats del municipi 

relacionades amb altres entitats i/o serveis, així com amb les escoles de primària. Els joves participen activament en 

la creació d’activitats.  

TEMPORITZACIÓ 

Curs escolar 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny       x  x x   

2018             

Implementació x x x x x x   x x x x 

Avaluació     x x x      

RECURSOS Humans: Coordinador del servei comunitari.  

Equipaments: Centre INS i els propis dels serveis i entitats que hi col·laboren.  

 

Econòmics:- 

METODOLOGIA Agents implicats: Educació, entitats i serveis del municipi (protecció civil, casal de la gent gran, etc).  

Mecanismes de coordinació: Reunions virtuals i presencials.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número d’activitats realitzades, satisfacció alumnat i professorat.  

 Metodologia: Qüestionaris a l’alumnat.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: - 
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PROGRAMA 6: COMUNICACIÓ I JOVES 2.0  

L’accés a la informació és el primer pas per poder ser coneixedor del teu entorn i així tenir 

opcions de connectar amb ell. Com dèiem, Lliçà d’Amunt és un municipi dispers i no compta 

amb un nucli clarament diferenciat i que aglutini al gruix de la població, per aquest motiu es 

creu que la comunicació és important per enfortir aquest sentiment de pertinença i facilitar 

espais de relació. En aquest sentit, i com que parlem de joves, les TIC 2.0 són un element de 

gran importància i que formen part de la vida dels i les joves de forma natural e implícita. 

Marca, en moltes ocasions, la manera en com entenen el món i com es relacionen amb ell. 

Aglutinem en aquest programa totes les accions destinades a millorar la comunicació entre els 

joves, a fer arribar tota la informació del seu interès i  a obrir-la a que ells mateixos siguin 

creadors d’aquesta informació i d’aquets espais de relació virtual.  

 

Espai web 
Joventut 

Actualització 
xarxes socials 

Portal d'entitats 

Veu dels Joves 

INTERVENCIÓ 
AMB JOVES 
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ 

PROGRAMA: COMUNICACIÓ I JOVES 2.0 

PROJECTE :  ESPAI WEB JOVENTUT – ESPAIJOVEGALLINER.CAT 

JUSTIFICACIÓ: Els joves de Lliçà d’Amunt no tenen cap canal de comunicació per assabentar-se de les coses que 

passen al municipi, ni de la informació que pot ser del seu interès més enllà de la informació que arriba als instituts, 

per tant els joves que es troben fora d’edat escolar se la perden; i a través del Butlletí Municipal Informa’t, que està 

dirigit a tota la població en general i no s’adapta als llenguatges dels adolescents i joves. 

OBJECTIUS  

 Fer arribar informació d’interès juvenil als joves. 

 Donar a conèixer les activitats que es fan al municipi dirigides a joves. 

 Promocionar les activitats d’entitats juvenils o autogestionades per joves. 

 Fomentar la participació dels joves en activitats que es desenvolupen a Lliçà d’Amunt. 

DESTINATARIS:  Joves de 12 a 35 anys de Lliçà d’Amunt 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es cerca informació que pot ser d’interès juvenil, es redacten els 

continguts de manera entenedora i atractiva per als adolescents i joves, i es comparteix aquesta informació a través 

de les xarxes socials 

TEMPORITZACIÓ Anual Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny X        X    

Implementació X X X X X X X  X X X X 

Anual             

Avaluació       X     X 

RECURSOS Humans: 1 Dinamitzador de la Regidoria de Joventut 

Equipaments: Espai Jove El Galliner 

Econòmics: 1.500€ i capítol 1 de Joventut.  

METODOLOGIA Agents implicats: Joves del municipi, Regidoria de Joventut, Regidoria de Comunicació 

Mecanismes de coordinació:   Reunions periòdiques i contacte constant amb la Regidoria de 

Comunicació; reunions de coordinació amb la resta de personal de la Regidoria de Joventut, així com 

fer seguiment de tot el què es fa des de la Regidoria; fer seguiment del què fan les entitats del municipi. 

AVALUACIÓ Indicadors: Número de joves que visiten la pàgina web i llegeixen els continguts que s’hi pengen i 

repercussió dels continguts entre els joves. 

 Metodologia:  Seguiment mensual de l’evolució de les estadístiques d’ús del portal-web; avaluació i 

disseny de l’estratègia cada semestre. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Es fa difusió dels continguts a través de les xarxes socials i de la informació que 

s’hi penja als taulells informatius de l’Espai Jove i els centres educatius. 
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ 

PROGRAMA: COMUNICACIÓ I JOVES 2.0 

PROJECTE :  ACTUALITZACIÓ I RENOVACIÓ DE XARXES SOCIALS 

JUSTIFICACIÓ: Els adolescents i joves dediquen hores diàries a participar en les seves xarxes socials com Youtube, 

Facebook, Twitter, Instagram, etc. Aquestes són part de la seva vida i una eina imprescindible per comunicar-se 

entre ells. Per aquest motiu, la Regidoria de Joventut ha de fer la feina de conèixer les eines, estudiar els hàbits de 

consum i participar-hi per fer arribar els seus missatges. D’altra banda, aquestes eines són importants per tal de fer-

ne ús per connectar als i les joves de Lliçà entre ells i també per connectar-los amb temes que els poden ser 

d’interès.  

OBJECTIUS  

 Estudiar les vies de connexió  dels i les joves i l ’ús que s’hi fa de cadascuna de les xarxes socials. 

 Conèixer els hàbits de consum de xarxes socials en els joves. 

 Adequar els missatges de la Regidoria de Joventut al llenguatge a cadascuna de les xarxes socials i arribar als 

joves a partir de les xarxes socials. 

 Fomentar un bon ús de les xarxes socials a través d’aquestes. 

DESTINATARIS:  Joves de 12 a 35 anys de Lliçà d’Amunt 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: S’estudien els usos de cadascuna de les xarxes socials; es 

desenvolupa una estratègia de continguts de xarxes socials; s’adapta el missatge als diferents canals; es 

desenvolupa l’estratègia; i es descobreixen noves xarxes socials i s’hi valora ser-hi. 

TEMPORITZACIÓ Anual Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny X        X    

Implementació X X X X X X X  X X X X 

Anual             

Avaluació       X     X 

RECURSOS Humans: 1 Dinamitzador de la Regidoria de Joventut 

Equipaments: Espai Jove El Galliner 

Econòmics: Capítol 1  

METODOLOGIA Agents implicats: Joves del municipi, Regidoria de Joventut, Regidoria de Comunicació 

Mecanismes de coordinació:  Reunions periòdiques i contacte constant amb la Regidoria de 

Comunicació; reunions de coordinació amb la resta de personal de la Regidoria de Joventut. 

AVALUACIÓ Indicadors: Impacte de les publicacions a les xarxes socials, número de joves que ens segueixen, 

repercussió de les informacions. 

 Metodologia:  Seguiment mensual de l’evolució de les estadístiques d’ús de cadascuna de les xarxes 

socials; avaluació i disseny de l’estratègia cada semestre. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  
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EIX: CONNECTA  LLIÇÀ  

PROGRAMA:  COMUNICACIÓ I JOVES 2.0 

PROJECTE : PORTAL D’ENTITATS 

JUSTIFICACIÓ: El portal d’entitats es va posar en marxa fa alguns anys amb el suport de la Diputació de Barcelona 

amb la intenció de poder posar en contacte a les entitats del municipi i que aquestes disposessin d’un espai web on 

agendar les seves activitats, així com donar-se a conèixer. El projecte no va donar els fruits esperats i va anar caient 

en l’oblit., es comenta que moltes entitats desconeixien les TIC 2.0 i que els hi era molt difícil. . Es detecta que 

encara falta un gran espai de contacte entre entitats, així com un espai àgil i ràpid on la gent les pugui trobar, 

conèixer i veure el que fan.  

OBJECTIUS  

- Redefinir el projecte per tal de fer-ho més accessible i pràctic a les entitats. 
- Crear un espai de comunicació i coordinació entre les entitats del poble.  
- Fer més visibles les entitats del poble i els seus projectes i activitats.  

 

DESTINATARIS  : Entitats del municipi i ciutadans i ciutadanes de Lliçà d’Amunt.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Reestructuració del portal i de les seves eines, trobades amb les 

entitats per conèixer les seves necessitats i veure la importància d’unes i altres eines i  formació a les mateixes.  

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny    x x x       

Implementació         x x x x 

2018             

Avaluació x x           

RECURSOS Humans: Personal de les regidories de Participació Ciutadana i Comunicació.  

Equipaments: Sala d’ordinadors i sala d’actes de la biblioteca.  

Econòmics: Dintre del capítol 1 de Participació Ciutadana i Comunicació.  

METODOLOGIA Agents implicats: Entitats del municipi i les regidories de referència.  

Mecanismes de coordinació: Trobades i reunions amb les entitats i les regidories.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número d’entitats interessades i participants, número de formacions fetes, número 

d’actuacions engegades.  

 Metodologia: Es recollirà en un informe al acabar l’actuació.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  A través de la web de l’Ajuntament, les xarxes socials, mitjançant carta a les 

entitats i al butlletí municipal.  
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ 

PROGRAMA: COMUNICACIÓ I JOVES 2.0 

PROJECTE :  VEU DELS JOVES 

JUSTIFICACIÓ: Al municipi no existeix cap mitjà de comunicació independent, només hi ha el Butlletí Municipal 

Informa’t que serveix com a canal de comunicació de l’Ajuntament. Les entitats i els ciutadans poden participar de 

manera limitada d’aquest canal, però com que es tracta d’un mitjà oficial i els terminis de publicació són molt 

estàtics, no permet una gran participació. Per aquest motiu cal un espai on els joves puguin parlar i compartir les 

seves experiències viscudes i les seves inquietuds d’una manera àgil i senzilla. 

OBJECTIUS  

 Fomentar la creació de continguts per part dels joves i dirigit a joves. 

 Donar a conèixer les experiències viscudes per joves del municipi en matèria d’estudis, emprenedoria, mobilitat 

internacional, salut, emancipació, empresa, etc. 

 Fomentar l’aprenentatge-servei entre els joves. 

DESTINATARIS:  Joves de 14 a 35 anys de Lliçà d’Amunt 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: El projecte s’iniciarà cercant i entrevistant joves que hagin destacat 

per algun motiu; es cercaran joves voluntaris per elaborar continguts i/o articles d’opinió per que puguin fer-se 

càrrec d’un espai a la pàgina web de Joventut de manera autònoma. La intenció és poder arribar cada vegada a més 

joves.  

TEMPORITZACIÓ Anual Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny X X           

Implementació   X X X X X  X X X X 

Anual             

Avaluació            X 

RECURSOS Humans: 2 Dinamitzadors de la Regidoria de Joventut 

Equipaments: Espai Jove El Galliner 

Econòmics: capítol 1 de Joventut 

METODOLOGIA Agents implicats: Joves del municipi, Regidoria de Joventut, Regidoria de Comunicació 

Mecanismes de coordinació:  Reunions de coordinació amb la resta de personal de la Regidoria de 

Joventut; formar i acompanyar els voluntaris a l’hora de redactar els seus continguts. 

AVALUACIÓ Indicadors: Número de joves que s’impliquen en el projecte; número de publicacions d’articles que fan 

aquests a la pàgina web; Impacte de les publicacions entre la resta dels joves. 

 Metodologia: Seguiment continu de l’evolució del projecte mitjançant reunions amb els voluntaris. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: A través de la pàgina web de la Regidoria de Joventut, promoció dels continguts a 

través del Butlletí i les xarxes socials municipals. 
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PROGRAMA 7: CARNET JOVE  

Lliçà no té un nucli diferenciat, tampoc comercial o d’oci, no hi ha grans superfícies comercials i 

no es té previst que hi hagi ja que la línia a seguir vol respectar l’entorn naturals de la zona. Les 

peticions dels i les joves en aquest sentit, les necessitats que manifesten es creu convenient 

fer-les efectives  a través d’iniciatives que promoguin el coneixement de l’oferta d’oci i comerç 

disponible al municipi i que puguin beneficiar-se d’avantatges al seu municipi. Parlem 

d’avantatges relacionades, principalment,  amb l’oci i el comerç però al que es sumaran altres 

tipologia d’ iniciatives que puguin ser d’ interès pel jove i que faciliti l’accés als serveis del 

municipi.  

 
Programa 

d'avantatges 
CARNET 

JOVE 
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ 

PROGRAMA: CARNET JOVE 

PROJECTE :  PROGRAMA D’AVANTATGES JOVES 

JUSTIFICACIÓ: Els joves del municipi, com la resta de joves, acostumen a consumir les seves compres en grans 

superfícies en detriment del petit comerç. Per aquest motiu neix el programa d’avantatges joves, amb l’objectiu 

d’apropar els joves al comerç del municipi i que aquests també tinguin avantatges al seu municipi.  

OBJECTIUS  

 Promocionar el comerç de Lliçà d’Amunt 

 Fomentar la compra de productes de proximitat entre els joves. 

 Oferir descompte als joves en productes de proximitat 

 Oferir descomptes als joves en activitats culturals i d’oci del municipi 

DESTINATARIS:  Joves de 14 a 35 anys de Lliçà d’Amunt 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: 

Signar convenis de col·laboració entre els comerços del municipi i l’Ajuntament per tal d’aconseguir que els joves 

puguin tenir avantatges a l’hora de consumir els seus productes; elaborar una llista amb els comerços que 

participen i els seus productes; relacionar el programa amb el portal web LLAC.CAT del comerç municipal; acordar 

quins avantatges tindran els adolescents i joves en activitats programades per les entitats i les administracions de 

Lliçà d’Amunt; crear un Carnet Jove que centralitzi tots aquests els avantatges. 

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny X X X X x x x x     

Implementació         X X X X 

2018             

Avaluació X X           

RECURSOS Humans: Personal de l’equip de Joventut, personal de la Regidoria de Comerç, 

Equipaments: Espai Jove El Galliner, Ajuntament de Lliçà d’Amunt i comerços del municipi 

Econòmics: A concretar.  

METODOLOGIA Agents implicats: Joves del municipi, Regidoria de Joventut, Regidoria de Comerç Turisme i Consum, 

comerços de Lliçà d’Amunt, Regidoria de Cultura, entitats. 

Mecanismes de coordinació:  Reunions amb els comerciants de Lliçà d’Amunt, reunions amb la 

Regidoria de Comerç Turisme i Consum, seguiment de l’evolució del programa 

AVALUACIÓ Indicadors: Número de comerços que hi participen, número de joves que es fan el Carnet Jove de Lliçà 

d’Amunt, número d’avantatges que s’aconsegueixen, número d’entitats que hi participen. 

 Metodologia: Seguiment d’ús del carnet als comerços; seguiment de la valoració que en fan els 

comerciants; seguiment de la valoració que en fan els joves; reunions de coordinació amb tots els 
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agents implicats; reunions de valoració amb tots els agents implicats. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Presentació del Programa, difusió del projecte i els avantatges a través de les 

xarxes socials i espais web de la Regidoria de Joventut i l’Ajuntament; difusió del projecte a través del 

Butlletí Municipal. 
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PROGRAMA 8: AGENTS DE CIVISME 

Respon a la necessitat de vincular als i les joves al seu entorn i a que aquest siguin els 

principals promotors de la cura del mateix. Es busca la implicació i l’acció directe per tal de 

promoure el respecte cap a les persones i cap a l’entorn, incidir en una recerca de la bona 

convivència i de la promoció d’hàbits positius. Això ha de facilitar espais de relació i una major 

vinculació i arrelament dels i les joves del municipi al seu territori.  

 

 

Formació 
d'agents de 

civisme 

Agents de 
civisme als 

instituts 

Agents de 
civisme al 
municipi 

AGENTS DE 
CIVISME 
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ (COHESIÓ SOCIAL) 

PROGRAMA: AGENTS DE CIVISME 

PROJECTE : FORMACIÓ D’AGENTS DE CIVISME 

JUSTIFICACIÓ: Poca cohesió entre els diferents barris que trobem al municipi, degut a la gran dispersió territorial 

amb la que comptem:  la falta de civisme i d’enteniment entre grups, agreuja la situació entre els i les joves. Aquest 

projecte és una oportunitat de formar un grup de voluntàries i voluntaris que treballaran conjuntament per a afavorir 

la cohesió i la convivència en el seu municipi. Es tracta de formar als i les joves per a que coneguin la llei i les 

normes de convivència, que milloraran la cohesió com a poble. 

OBJECTIUS  

- Formar als i les joves participants sobre aspectes cívics. 
- Fomentar un esperit crític vers el respecte i la tolerància. 

 

DESTINATARIS  : Joves voluntaris i voluntàries a partir de 16 anys 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es realitzarà una formació teòric-pràctica en la que seran els i les 

joves els qui aniran desgranant problemàtiques amb les que es troben en el seu dia a dia i trobaran maneres 

conjuntament de solvatar els problemes. El curs es realitzarà en vàries sessions i de manera intensiva al mes de 

juliol, preferentment, ja que és període de vacances. Aquest curs es relaciona directament amb els projectes de: 

agents de civisme als instituts i agents de civisme al municipi. 

TEMPORITZACIÓ 2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny     x x x  x    

Implementació          x x  

2018             

Avaluació            x 

RECURSOS Humans: Joventut (informadora) 

Equipaments: Espai Jove El Galliner  

Econòmics: Capítol 1 (personal de joventut)  

METODOLOGIA Agents implicats: Joventut (personal de joventut), policia local, Pla de Prevenció de les 

Drogodependències (PPD), Centres Cívics i Locals socials. 

Mecanismes de coordinació: Reunions per detectar problemàtiques que es poden incloure en la 

formació. 

AVALUACIÓ Indicadors: Número d’assistents al curs, grau de satisfacció 

 Metodologia: Control d’assistència, enquesta de valoració. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics. 
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ (COHESIÓ SOCIAL) 

PROGRAMA: AGENTS DE CIVISME 

PROJECTE : AGENTS DE CIVISME ALS INSTITUTS 

JUSTIFICACIÓ:  Poca cohesió entre els diferents barris que trobem al municipi, degut a la gran dispersió territorial 

amb la que comptem, la falta de civisme i d’enteniment entre grups, agreuja la situació. L’institut és un espai on 

conviuen joves de diferents barris, aspecte que possibilita fer un treball conjunt en pro del respecte i la tolerància. 

OBJECTIUS 

- Crear espais de debat i disseny d’accions relacionades amb el foment de les conductes cíviques,  
per part dels i les joves participants al projecte, a realitzar als instituts municipals. 
 

DESTINATARIS  : Alumnat dels dos instituts de Lliçà d’Amunt 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS Aquest projecte pretén realitzar accions puntuals, a partir de les 

idees dels i les  joves voluntàries que vulguin participar. Es realitzaran accions als instituts, preferentment a l’hora 

del pati, dissenyades i implementades pels i les pròpies joves que s’hagin format com a agents de civisme, amb 

els suport de la informadora juvenil. Els i les agents de civisme portaran un distintiu per a assenyalar que realitzen 

aquesta tasca. 

TEMPORITZACIÓ 2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny          x   

Implementació           x x 

2019 x x x x x x       

Avaluació x x x x x x       

RECURSOS Humans: Joventut (informadora) 

Equipaments: Espai Jove El Galliner. Institut Hipàtia d’Alexandria i Institut Lliçà d’Amunt. 

Econòmics: Capítol 1 (personal de joventut)   i 100€ de capítol 2 

METODOLOGIA Agents implicats: Equip de joventut, instituts, PPD, altres agents que vulguin implicar-se en algunes 

de les accions encara per dissenyar. 

Mecanismes de coordinació: Reunions amb la informadora i, en ocasions, amb els i les participants 

del projecte. 

AVALUACIÓ Indicadors: Número de participants, número d’accions 

 Metodologia: Recull de participants i, accions dissenyades i implementades. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics. 
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ (COHESIÓ SOCIAL) 

PROGRAMA: AGENTS DE CIVISME 

PROJECTE : AGENTS DE CIVISME AL MUNICIPI 

JUSTIFICACIÓ:  Poca cohesió entre els diferents barris que trobem al municipi, degut a la gran dispersió territorial 

amb la que comptem, la falta de civisme i d’enteniment entre grups, agreuja la situació.. 

OBJECTIUS  

- Crear espais de debat i disseny d’accions relacionades amb el foment de les conductes cíviques,  
per part dels i les joves participants al projecte, al municipi. 

DESTINATARIS  : Ciutadans i ciutadanes de Lliçà d’Amunt 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS:  Aquest projecte pretén realitzar accions puntuals, a partir de les 

idees dels i les  joves voluntàries que vulguin participar. Es realitzaran accions al municipi, preferentment on 

s’hagin detectat problemàtiques concretes que es puguin solvatar o alleugerar amb diàleg i activitats 

conscienciadores. Les activitats seran  dissenyades i implementades pels i les pròpies joves que s’hagin format 

com a agents de civisme, amb els suport de la informadora juvenil. Els i les agents de civisme portaran un distintiu 

per a assenyalar que realitzen aquesta tasca. 

TEMPORITZACIÓ 2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny          x   

Implementació           x x 

2019 x x x x x x       

Avaluació x x x x x x       

RECURSOS Humans: Joventut (informadora) 

Equipaments: Espai Jove El Galliner, diferents espais del municipi. 

Econòmics: Capítol 1 (personal de joventut) i 100€ de capítol 2.  

METODOLOGIA Agents implicats: Equip de joventut, policia local, PPD, Biblioteca, Pavelló d’Esports, Centres cívics i 

locals socials. 

Mecanismes de coordinació: Reunions amb la informadora i, en ocasions, amb els i les participants 

del projecte. 

AVALUACIÓ Indicadors:  Número de participants, número d’accions 

 Metodologia:  Recull de participants i, accions dissenyades i implementades. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics. 
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PROGRAMA 9: DINAMITZACIÓ ASSOCIACIONISME 

Davant la falta de mecanismes de participació directe i d’espais que aglutinin a les entitats i els 

grups de joves, es creu necessari treballar per la creació dels mateixos. La creació de 

mecanismes que permetin el coneixement dels recursos disponibles per a participar i també la 

creació d’espais que fomentin la relació i coordinació de les persones que ja participen i 

aquelles que tenen aquest interès i no saben com fer-ho.  
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EIX: CONNECTA  LLIÇÀ 

PROGRAMA: DINAMITZACIÓ ASSOCIACIONISME 

PROJECTE :  FIRA D’ENTITATS 

JUSTIFICACIÓ:  Es necessita un espai en que les  entitats es puguin donar a conèixer al poble i també un espai 

d’intercanvi entre les mateixes per tal de poder donar via a projectes i activitats en comú. Els joves i les entitats 

deixen palesa una realitat en la que no existeix cap canal  o espai estable on fer aquest exercici de coneixença i 

relació.  

OBJECTIUS  

- Crear un espai – activitat estable on les entitats es puguin donar a conèixer al poble  i puguin establir 
relació amb altres entitats.  

- Definir aquest espai- activitat amb les mateixes entitats per tal de que siguin elles les que organitzin i 
gestionin.  

DESTINATARIS  : Entitats del municipi i ciutadans i ciutadanes del municipi.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: S’han d’organitzar trobades amb les entitats per fer arribar el 

projecte, si hi ha interès en participar activament i en gestionar-ho. Caldrà recolzar la gestió de l’activitat amb 

diferents trobades i sessions, així com en l’execució final. Cal la implicació de totes les regidories que tinguin 

entitats interessades.  

TEMPORITZACIÓ 2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x x x x x x 

2019             

Implementació    x         

Avaluació     x x       

RECURSOS Humans: Dinamitzador/dinamitzadora del procés de disseny de l’activitat, Tècnic de Participació 

Ciutadana.  

Equipaments: A concretar 

Econòmics: A concretar 

METODOLOGIA Agents implicats:  Tècnics i tècniques de referència de les entitats interessades.  

Mecanismes de coordinació: Trobades, reunions i sessions de treball amb entitats i tècnics i 

tècniques.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número d’entitats interessades e implicades, actuacions executades.  

 Metodologia: Co-responsabilitat en la preparació de l’espai/projecte, qüestionaris a les entitats i 

informe final.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Cartes a les entitats, web municipal, xarxes socials i butlletí informa’t.  
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ 

PROGRAMA: DINAMITZACIÓ ASSOCIACIONISME 

PROJECTE : JORNADA DE PARTICIPACIÓ 

JUSTIFICACIÓ: Respon a la necessitat de fer coneixedors als i les joves de quins són els canals i recursos per a 

participar activament al municipi i també en d’altres contextos. Segons l’anàlisi de la realitat juvenil, els joves no 

participen, en gran mesura, perquè no coneixen els canals per fer-ho, així com les pròpies entitats o espais de 

participació.  

OBJECTIUS  

- Apropar el recursos i canals de participació al municipi.  
- Promoure l’acció directa i la participació activa al municipi com a vehicle de canvi  i possibilitador d’altres 

realitats.  
 

DESTINATARIS  : Joves del municipi, principalment joves  de entre 14 i 29 anys.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es contactarà amb joves i entitats del municipi que participin 

activament, així com amb d’altres col·lectius del municipi i de fora del mateix. Es busca que siguin aquests joves i 

col·lectius els protagonistes de la jornada, que siguin ells els qui expliquin la seva experiència i puguin donar llum a 

altres joves del municipi que volen organitzar-se o canviar algunes realitats del seu municipi o altres.  

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny         x x x x 

  2018             

Disseny x x x          

Implementació    x x        

   Avaluació      x x      

RECURSOS Humans: Tècnic Participació Ciutadana, Tècnica de Joventut.  

Equipaments:  Biblioteca municipal de Ca l’Oliveras, Ateneu l’Aliança.  

Econòmics: Per concretar.  

METODOLOGIA Agents implicats: Entitats i joves del municipi, regidories amb entitats implicades, instituts, 

corresponsals.  

Mecanismes de coordinació: Reunions, trobades i sessions de treball amb els agents implicats.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número d’entitats i col·lectius implicats, actuacions executades, satisfacció dels 

participants, major implicació dels i les joves del municipi.  

 Metodologia: qüestionaris als participants, trobades d’avaluació, informe final.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Web municipal, web de joventut, xarxes socials, butlletí municipal, corresponsals.  
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PROGRAMA 10: MOBILITAT 

Aquest programa és específic per les necessitats de mobilitat que tenen els nostres joves, tant 

per moure’s dintre del municipi com per comunicar-se amb d’altres. Al no tenir servei de tren i 

no estar en mans de l’Ajuntament el poder incidir en que aquesta realitat canvi, és molt 

important reforçar les xarxes que permetin la mobilitats dels i les joves a través de vies 

alternatives.  

 

 

 

Grup seguiment 
Linia E7 

Ampliació Bus 
Urbà 

MOBILITAT 
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ 

PROGRAMA: MOBILITAT 

PROJECTE :  GRUP DE SEGUIMENT LÍNIA e7:  CORREDOR DEL TENES 

JUSTIFICACIÓ: Es detecta la necessitat d’ampliació d’expedicions de la línia e7 per cobrir o reforçar algunes franges 

horàries. Per a que això sigui possible es necessita, entre d’altres, veure les necessitats concreta dels seus usuaris i 

usuàries, així que es proposa crear un grup de seguiment d’aquestes millores i un grup de col·laboració per 

aconseguir-ho. 

OBJECTIUS  

- Visualitzar les necessitats concretes d’ampliació d’expedicions de la línia.  
- Establir un canal de col·laboració i participació entre usuaris i ajuntament.  

 

DESTINATARIS  : Usuaris i usuàries de la línia e7.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: S’acordaran  unes trobades amb joves usuaris de la línia i s’intentarà 

pactar una línies d’actuació segons la necessitat concreta detectada. Es farà seguiment dels acords.  

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x          

Implementació    x x x x x x x x x 

2018             

Avaluació x x           

RECURSOS Humans: Tècnic de Mobilitat 

Equipaments: - 

Econòmics:- 

METODOLOGIA Agents implicats: Joventut.  

Mecanismes de coordinació: Trobades i grups de treball amb joves.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de trobades, número de participants, número d’actuacions concretades i 

executades.  

 Metodologia: Participació en grups de treball.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Convocatòries per xarxes socials, web  Ajuntament i Joventut, corresponsals 

instituts.  
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ 

PROGRAMA: GRUP DE SEGUIMENT MOBILITAT 

PROJECTE :  SEGUIMENT AMPLIACIÓ LÍNIES BUS URBÀ 

JUSTIFICACIÓ: Es detecta la necessitat d’ampliació de les línies de bus urbà, sobretot pel que fa a les línies  LA1 i 

LA2 i  als horaris de sortida i entrada als instituts.  Per a que això sigui possible es necessita, entre d’altres, veure la 

necessitat concreta dels seus usuaris i usuàries, així que es proposa un grup de seguiment d’aquestes millores i un 

grup de col·laboració per aconseguir-ho.  

OBJECTIUS  

- Visualitzar les necessitats concretes d’ampliació de la línia.  
- Establir un canal de col·laboració i participació entre usuaris i ajuntament. 

 

DESTINATARIS  : Usuaris i usuàries de les línies de TLA.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: S’acordaran unes trobades amb joves usuaris de TLA i s’intentarà 

pactar una línies d’actuació segons la necessitat concreta detectada. Es farà seguiment dels acords.  

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x          

Implementació    x x x x x x x x x 

2018             

Avaluació x x           

RECURSOS Humans: Tècnic de Mobilitat 

Equipaments:  

Econòmics: no quantificats actualment, pendent de detallar els servei 

METODOLOGIA Agents implicats: Joventut.  

Mecanismes de coordinació: Trobades i grups de treball amb joves.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de trobades, número de participants, número d’actuacions concretades i 

executades.  

 Metodologia:  Participació en grups de treball. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Convocatòries per xarxes socials, web  Ajuntament i Joventut, corresponsals 

instituts.  
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PROGRAMA 11: LLIÇÀ VERD 

Lliçà d’Amunt és un municipi amb un gran entorn verd i són els mateixos joves els que acorden 

que cal tenir cura del mateix per tal de gaudir-ho. Calen mecanismes per a la seva cura i el seu 

manteniment, així com calen accions que el facin més accessible i que també el facin més 

visible a tota la població.  

 

 

Connexió 

Lliçà-Granollers 

Plànol de camins 

Apadrinament 
espais verds 

Lliçà verd 
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EIX: CONNECTA  LLIÇÀ 

PROGRAMA: LLIÇÀ VERD 

PROJECTE : SEGUIMENT CONNEXIÓ LIÇÀ – GRANOLLERS A PEU 

JUSTIFICACIÓ: Es considera necessari connectar els municipis de Lliçà d’Amunt i Granollers per tal de que els i les 

joves i altres ciutadans i ciutadanes  de Lliçà d’Amunt puguin desplaçar-se amb seguretat a aquest municipi veí. 

Aquest recorregut és demandat àmpliament pels i les joves del municipi, alguns d’ells fan aquest camí en condicions 

de baixa seguretat arran de carretera, el municipi de Granollers es troba a pocs quilòmetres i té molts serveis i 

possibilitats d’oci. . Està previst arranjar el camí fins a Can Xicota, però es demanda allargar fins a Granollers i per 

això es farà seguiment d’aquestes actuacions per part de la regidoria de Joventut i dels propis joves.  

OBJECTIUS  

Fer seguiment de la demanda de connexió dels dos municipis:  

- Connectar els municipis de Lliçà d’amunt i Granollers de forma que es pugui fer el camí a peu aprofitant 
l’actual carretera.  

- Facilitar una via de connexió segura per a joves que ja en fan ús. 
 

DESTINATARIS  : Ciutadania de Lliçà d’amunt ( joves, molt especialment) .  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es faran trobades amb les regidories de referència per veure la 

viabilitat d’arranjar aquesta connexió.  

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació x x x x x x x x x x x x 

2018             

Avaluació             

RECURSOS Humans: Regidora de Joventut, Regidor d’Urbanisme.  

Equipaments: - 

Econòmics: A concretar.  

METODOLOGIA Agents implicats: Joves i col·lectius del municipi.  

Mecanismes de coordinació: Trobades i reunions.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de trobades i sessions e treball, número d’actuacions concretades.  

 Metodologia:  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ 

PROGRAMA: LLIÇÀ VERD 

PROJECTE : CREACIÓ PLÀNOL DE CAMINS DE LLIÇÀ 

JUSTIFICACIÓ: Lliçà d’Amunt és un municipi molt dispers geogràficament que compta amb 18 nuclis poblacionals. 

Els i les joves es mouen, moltes vegades, a peu entre aquests nuclis. Tot i tenir una guia de petits i grans 

recorreguts i una altre de rutes saludables, es demanada una guia de camins d’ús freqüent entre aquestes 

poblacions i que, en moltes ocasions, no coincideixen amb els que ja estan a les guies. Es demanda un plànol 

complert i una senyalització dels mateixos, així com un manteniment per part de l’Ajuntament.  

OBJECTIUS  

- Fer accessibles i visibles els camins entre nuclis poblacionals de Lliçà d’Amunt.  
- Millorar la connexió entre aquests nuclis.  

 

DESTINATARIS  : Ciutadania de Lliçà d’Amunt.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: 

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x        

Implementació      x x x x x x x 

2018             

Avaluació x x           

RECURSOS Humans: Tècnics regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat.  

Equipaments: - 

Econòmics: A determinar.  

METODOLOGIA Agents implicats: Joves de Lliçà d’Amunt.  

Mecanismes de coordinació:  Trobades i reunions entre els tècnics.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de camins detectats i senyalitzats.  

 Metodologia:  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ  

PROGRAMA: LLIÇÀ VERD 

PROJECTE : APADRINAMENT D’ESPAIS VERDS 

JUSTIFICACIÓ: Davant la necessitat d’aprofitament i cura de l’entorn verd que té el municipi de Lliçà i davant la 

necessitat de vincular als i les joves amb el seu entorn.  

OBJECTIUS  

- Vincular l’alumnat l territori del seu municipi. 
- Fomentar el coneixement  i la cura de l’entorn 

 

DESTINATARIS  : Alumnat INS Hipàtia d’Alexandria.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: S’apadrina una zona verda del municipi i es creen continguts i 

activitats relacionades amb aquell espai verd apadrinat. Cada curs escolar pot variar l’espai verd.  

TEMPORITZACIÓ 

Curs escolar 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny       x  x x   

2018             

Implementació x x x x x x   x x x x 

Avaluació     x x x      

RECURSOS Humans: Coordinadors del Projecte, tècnics municipals, CRP 

Equipaments: Centre INS, zones verdes.  

Econòmics:- 

METODOLOGIA Agents implicats: Medi Ambient, Educació  i altres tècnics de l’Ajuntament.  

Mecanismes de coordinació: Reunions virtuals i presencials.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número d’activitats realitzades, satisfacció alumnat i professorat.  

 Metodologia: Qüestionaris a l’alumnat.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  
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PROGRAMA 12: DINAMITZACIÓ ESPORTS 

Davant la falta d’algunes opcions esportives demandades pels nostres joves i la demanda de 

millora d’espais esportius,  es creu convenient que un primer pas és poder estudiar les opcions 

que es tenen i quins mecanismes ens han de permetre dinamitzar l’oferta d’esports i també la 

participació dels i les joves en la presa de decisions sobre la pràctica de l’esport al seu 

municipi.  

 

 

Escola 
Esportiva 
Municipal 

Renovació 
Skateparc 

DINAMITZACIÓ 
ESPORTS 
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EIX: CONNECTA LLIÇÀ 

PROGRAMA: DINAMITZACIÓ ESPORTS 

PROJECTE : RENOVACIÓ ESTUDI PER L’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL 

JUSTIFICACIÓ: Es detecta que hi ha manca de diversitat esportiva al municipi, així com manca d’instal·lacions que 

puguin donar sortida a aquesta diversificació en l’oferta de la pràctica esportiva. Es va fer un estudi per tal de posar 

en marxa el projecte d’Escola Esportiva Municipal i donar sortida a aquesta necessitat impulsant la diversitat 

esportiva des de les escoles. El projecte no s’ha dut a terme i es contempla tornar a posar-ho sobre la taula i 

redefinir-ho.  

OBJECTIUS: 

- Redefinir l’estudi per l’escola esportiva municipal.  
- Donar sortida a la necessitat de diversificació esportiva al municipi.  
- Incidir en la pràctica esportiva en infants i joves. 

 

DESTINATARIS  : Ciutadans i ciutadanes  del municipi de Lliçà d’Amunt 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: 

TEMPORITZACIÓ 2018 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x x x x x x 

  2019             

Disseny  x x x x x x x x x x x x 

2020             

Implementació x x x x x x x x x x x x 

RECURSOS Humans: Tècnic d’Esports, Equip de Govern.  

Equipaments: Instal·lacions esportives del municipi.  

Econòmics: Per concretar.  

METODOLOGIA Agents implicats: Escoles Municipals, instituts, entitats esportives, Diputació de Barcelona.  

Mecanismes de coordinació: Reunions i trobades amb els agents implicats.  

AVALUACIÓ Indicadors: Estudi realitzat, reunions i trobades fetes, acords i actuacions realitzades.  

 Metodologia: Realització d’un l’estudi, de planificació i de memòria.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: -  
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EIX: CONNECTA  LLIÇÀ 

PROGRAMA: DINAMITZACIÓ ESPORTS 

PROJECTE : RENOVACIÓ SKATEPARC 

JUSTIFICACIÓ:  Els joves expressen la necessitat de tenir unes instal·lacions d’skateparc en condicions. Fa uns 

anys es van posar uns mòduls d’skate a una de les places del municipi, aquells mòduls no eren de formigó, sinó de 

material que, al estar a l’exterior, s’han fet malbé i aquella zona s’ha tancat al ús de les persones. Així, els joves van 

reivindicar la renovació o construcció d’un skateparc en condicions d’ús a l’aire lliure. S’han dement estudis de 

diverses empreses i s’ha dement l’opinió dels i les joves sobre què és el que farien servir.  

D’altra banda, existeixen altres mòduls al municipi a la zona del patinòdrom que també cal renovar a causa del seu 

ús.  

OBJECTIUS: 

- Renovar   l’equipament  (skateparc) del parc de la felicitat i de la zona esportiva del patinòdrom.  
- Donar veu als joves i fer-los partícips del procés.  

 

DESTINATARIS  : Joves del municipi.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es contacta amb els grup de joves per a que puguin definir l’ús de la 

instal·lació. En base a això es demanen diferents propostes a empreses que es dediquin a la seva renovació i 

construcció.  

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny  x x          

Implementació             

2018             

Avaluació             

RECURSOS Humans: Personal d’Infraestructures, Joventut, Esports, serveis tècnics i empresa que executi.  

Equipaments: Parc de la Felicitat / Zona Esportiva Ca l’Esteper-patinòdrom.  

Econòmics: A determinar.  

METODOLOGIA Agents implicats: Joves del municipi, Equip de Govern, Regidoria de Joventut i Regidoria d’Esports.  

Mecanismes de coordinació: Reunions de valoració d’actuacions.  

AVALUACIÓ Indicadors: Procés amb els joves (trobades), actuacions executades.  

 Metodologia: Trobades amb els agents implicats.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:   
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6.5.5 Eix 4: Salut 

Aquest últim eix pretén reforçar les estructures que acompanyen als joves en el seu propi 

procés d’experimentació i de descoberta de l’entorn i que intenten, bé promoure hàbits 

saludables, bé reduir els riscos associats a certes pràctiques i/o conductes, bé reduir els danys 

soferts. No es percep que el municipi de Lliçà d’Amunt tingui major problemàtica que d’altres 

municipis, però sí es creu que és important donar continuïtat als serveis existents en matèria de 

salut i poder donar un salt qualitatiu a com s’estan oferint per tal de millorar aquest 

acompanyament i, fins i tot, que siguin els mateixos joves qui en prenguin consciència i puguin 

acompanyar ells els processos dels seus iguals.  

PROGRAMA 1: PPD (Programa de Prevenció de Drogodependències) 

És un programa que penja de la Mancomunitat de la Vall del Tenes i que dona servei als quatre 

municipis que en formen part. Tot i que en un principi sembla que tracti temes relacionats amb 

tot tipus de substàncies adictives, aquest últims anys també ha ampliat les temàtiques a tractar 

per tal d’adaptar-se la noves necessitats dels i les joves. El programa pretén abastar diversitat 

de temes de salut des del foment del pensament crític i des d’un prisma juvenil i adaptat a 

contextos de proximitat.  

 

PPD als 
instituts 

PPD als 
Espais Joves 

Intervenció 
en 

formacions 

Intervenció 
amb Serveis 

Socials 

PPD amb 
mares i 
pares 
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reparatòrie
s instituts Mesures 
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espai públic 
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EIX: SALUT 

PROGRAMA: PPD 

PROJECTE : PPD ALS INSTITUTS 

JUSTIFICACIÓ: El PPD existeix amb la intenció de promoure hàbits saludables, prevenir conductes de risc i fer 

reducció de danys en aquells casos i/o contextos  que sigui necessari. La incidència als instituts és primordial 

perquè és on es troba un gran gruix de joves del municipi i a on passen moltes hores, així com és fàcil poder 

incloure accions educatives.  

OBJECTIUS  

- Connectar amb els i les Joves en un context que els hi és proper.  

- Visualitzar canals de comunicació amb els Serveis de Salut 

- Incidir en els hàbits saludables en diversos temes que són del seu interès 

DESTINATARIS  : Alumnat dels instituts de Lliçà d’Amunt 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: El professorat és qui demanda les actuacions que es duen a terme als 

instituts a través d’una oferta d’activitats que fa el PPD a través del PAE, també a través del PIDCES.  

TEMPORITZACIÓ 

Permanent – 

curs escolar 

201 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny      x x      

Implementació x x x x x x   x x x x 

201             

Avaluació       x      

RECURSOS Humans: Tècnic-educador del PPD.  

Equipaments: Instituts.  

Econòmics: Dintre del pressupost de la Mancomunitat i dintre del pressupost destinat per l’Ajuntament 

de Lliçà d’Amunt al projecte (6.000€)  

METODOLOGIA Agents implicats: Serveis Socials, Educació, Joventut, Instituts, Mancomunitat.  

Mecanismes de coordinació: Reunions amb el professorat i amb els agents implicats a cada acció.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de sol·licituds fetes, enquestes de valoració.  

 Metodologia: Memòria anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Xarxes socials, espai web, PAE.  
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EIX: SALUT 

PROGRAMA: PPD 

PROJECTE : PPD ALS ESPAIS JOVES 

JUSTIFICACIÓ:  El PPD existeix amb la intenció de promoure hàbits saludables, prevenir conductes de risc i fer 

reducció de danys en aquells casos i/o contextos  que sigui necessari. La incidència als espais joves  és primordial i 

una oportunitat perquè és on es troba molts joves del municipi en un context relaxat i obert.  

OBJECTIUS  

- Connectar amb els i les Joves en un context que els hi és proper.  

- Visualitzar canals de comunicació amb els Serveis de Salut 

- Incidir en els hàbits saludables en diversos temes que són del seu interès 

DESTINATARIS  :  Joves usuaris dels espais joves 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: les dinamitzadores detecten les necessitats dels i les joves que 

habitualment van a l’espai jove i proposen accions adequades per treballar els temes de forma adaptada. el ppd 

treballa conjuntament amb les dinamitzadores per veure la millora manera d’encaixar el que es vol treballar en una 

activitat engrescadora i educativa.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual, a 

demanda dels 

serveis.  

201 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x  x x x x 

Implementació x x x x x x x  x x x x 

201             

Avaluació       x      

RECURSOS Humans: Tècnic del PPD i dinamitzadores de l’Espai Jove.  

Equipaments: Espai Jove El Galliner 

Econòmics:  Dintre del pressupost de la Mancomunitat i dintre del pressupost destinat per l’Ajuntament 

de Lliçà d’Amunt al projecte (6.000€) 

METODOLOGIA Agents implicats: Tècnic PPD, dinamitzadores, joves de l’espai jove.  

Mecanismes de coordinació: Reunions amb les dinamitzadores de l’Espai Jove i PIJ.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número d’accions executades, número de participants, valoració dels participants.  

 Metodologia: Memòria anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Xarxes socials, espai web, PIJ.  
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EIX: SALUT 

PROGRAMA: PPD 

PROJECTE : INTERVENCIÓ EN FORMACIONS 

JUSTIFICACIÓ: :  El PPD existeix amb la intenció de promoure hàbits saludables, prevenir conductes de risc i fer 

reducció de danys en aquells casos i/o contextos  que sigui necessari. La incidència a formacions que es puguin fer 

des de Joventut  a personal que està en contacte amb menors i joves és necessària per tal de poder establir unes 

pautes i uns valors i que aquests siguin transmesos.  

OBJECTIUS  

- Transmetre coneixements sobre les conductes de risc en diversos temes de Salut  i sobre com prevenir-les 

a les persones que participen de les formacions.  

- Establir pautes per a una millor detecció de casos i atenció dels mateixos.  

DESTINATARIS  : Persones que participen a les formacions que organitza la regidoria de joventut i que estan 

relacionades amb el tracte amb menors i joves, com els cursos de formació en el lleure i altres que es puguin 

organitzar.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: El personal de Joventut fa arribar la petició al tècnic del PPD de poder 

establir alguna sessió de formació dintre del programari del curs que s’estigui oferint. El PPD prepara les sessions 

adequades en forma, contingut i temps.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual – 

permanent. A 

petició de la 

regidoria.  

201 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x  x x x X 

Implementació x x x x x x x  x x x x 

201             

Avaluació       x      

RECURSOS Humans: Tècnic-educador del PPD, tècniques del servei de joventut.  

Equipaments: A determinar on es faci la formació.  

Econòmics: Dintre del pressupost de la Mancomunitat i dintre del pressupost destinat per l’Ajuntament 

de Lliçà d’Amunt al projecte (6.000€) 

METODOLOGIA Agents implicats: PPD, Joventut, empreses o serveis contractades per a les formacions.  

Mecanismes de coordinació: Reunions per preparar les sessions.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de formacions a la que es participa, valoració de l’alumnat.  

 Metodologia: Qüestionaris, memòria anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  
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EIX: SALUT 

PROGRAMA: PPD 

PROJECTE : INTERVENCIÓ I ATENCIÓ AMB SERVEIS SOCIALS 

JUSTIFICACIÓ:  El PPD existeix amb la intenció de promoure hàbits saludables, prevenir conductes de risc i fer 

reducció de danys en aquells casos i/o contextos  que sigui necessari. Es fa necessari intervenir en contextos 

d’especial risc pels i les joves per la situació econòmica o social del mateix, així es treballa una línia d’intervenció 

directa i individual amb joves derivats de serveis socials.  

OBJECTIUS  

- Acompanyar i facilitar recursos a joves amb situacions econòmiques i/o socials complexes que 

requereixen atenció individualitzada.  

- Establir pautes per a una millora de la situació concreta detectada.  

DESTINATARIS  : JOVES DERIVATS DE SERVEIS SOCIALS 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Els educadors de serveis socials fan la detecció de casos i si ho 

creuen convenient i atenent a certs criteris, deriven el cas al PPD per a que aquest pugui fer un treball individualitzat 

amb el o la jove.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual/Permanent 

201 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x x x x x  x x x x 

Implementació x x x x x x x  x x x x 

201             

Avaluació       x      

RECURSOS Humans: Tècnic-educador del PPD.  

Equipaments: Edifici serveis socials.  

Econòmics: Dintre del pressupost de la Mancomunitat i dintre del pressupost destinat per l’Ajuntament 

de Lliçà d’Amunt al projecte (6.000€) 

METODOLOGIA Agents implicats: Educador PPD, tècnics i tècniques de SS, famílies, altres serveis que hi puguin 

col·laborar depenent del cas.  

Mecanismes de coordinació: Reunions amb els tècnics, sessions de treball amb el o la jove i les 

famílies.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de casos atesos, valoració de resultats.  

 Metodologia: Informe i memòria anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: A través de SS 
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EIX: SALUT 

PROGRAMA: PPD 

PROJECTE : PPD AMB PARES I MARES 

JUSTIFICACIÓ:  El PPD existeix amb la intenció de promoure hàbits saludables, prevenir conductes de risc i fer 

reducció de danys en aquells casos i/o contextos  que sigui necessari. Es considera necessari treballar amb pares i 

mares d’adolescents i joves per tal de fer arribar a aquest també recursos per treballar algunes temàtiques 

relacionades amb la salut dels seus fills o filles.  

OBJECTIUS  

- Facilitar eines i recursos pràctics i de reflexió a pares i mares en relació a diversos temes de salut dels 

seus fills o filles.  

- Establir línies de treball amb les famílies per tal de poder detectar casos i treballar de forma més eficient.  

DESTINATARIS  : Pares i mares que tinguin fills escolaritzats als instituts de Lliçà d’Amunt.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es poden sol·licitar espais de reflexió o formacions concretes a 

través de les comissions socials dels instituts i a través de les AMPES.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual / curs 

escolar 

201 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny      x x  x x   

Implementació x x x x x x x  x x x x 

201             

Avaluació       x      

RECURSOS Humans: Tècnic-educador PPD.  

Equipaments: Instituts de Lliçà d’Amunt.  

Econòmics: Dintre del pressupost de la Mancomunitat i dintre del pressupost destinat per l’Ajuntament 

de Lliçà d’Amunt al projecte (6.000€) 

METODOLOGIA Agents implicats: Educació, comissions socials, AMPES.  

Mecanismes de coordinació: Reunions amb els sol·licitants.  

AVALUACIÓ Indicadors: Espais de reflexió o formacions demandades i executades. Valoració dels participants.  

 Metodologia: Qüestionaris, trobades amb els participants. Memòria anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: A través de les comissions socials i AMPES.  
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EIX: SALUT 

PROGRAMA: PPD 

PROJECTE : MESURES REPARATÒRIES PER CONSUM ALS INSTITUTS 

JUSTIFICACIÓ:  El PPD existeix amb la intenció de promoure hàbits saludables, prevenir conductes de risc i fer 

reducció de danys en aquells casos i/o contextos  que sigui necessari. Es considera necessària una línia d’actuació 

directe  amb joves que poden haver consumit alguna droga a dintre dels instituts per tal de millorar aquesta situació 

que és dóna actualment.  

OBJECTIUS  

- Acabar o reduir el consum de drogues dels joves dels instituts de Lliçà proporcionant recursos suficients i 

adaptats al llenguatge juvenil.  

DESTINATARIS  : Joves dels instituts de Lliçà.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: El professorat dels instituts fa la detecció de casos i els deriva a SS 

que, al seu torn els deriva al PPD. Es programen una sèrie d’accions per a que el o la jove pugui participar d’algun 

espai de reflexió o servei a la comunitat, es pacta amb la família i es fa el seguiment.  

TEMPORITZACIÓ 201 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny       x      

Implementació x x x x x x   x x x x 

201             

Avaluació       x      

RECURSOS Humans: Tècnic educador PPD, professorat INS.  

Equipaments: Instituts, serveis socials i els serveis on es pactin els plans de treball.  

Econòmics: Dintre del pressupost de la Mancomunitat i dintre del pressupost destinat per l’Ajuntament 

de Lliçà d’Amunt al projecte (6.000€) 

METODOLOGIA Agents implicats: Comissió social, SS.  

Mecanismes de coordinació: Protocol de derivació, reunions i trobades amb els joves i les famílies.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de casos detectats i derivats, valoració del jove, valoració dels professionals.  

 Metodologia: Trobades, informes i memòria anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  
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EIX: SALUT 

PROGRAMA: PPD 

PROJECTE : MESURES REPARATÒRIES PER CONSUM A L’ESPAI PÚBLIC 

JUSTIFICACIÓ:  El PPD existeix amb la intenció de promoure hàbits saludables, prevenir conductes de risc i fer 

reducció de danys en aquells casos i/o contextos  que sigui necessari. Es considera necessària una línia d’actuació 

pedagògica  directe  amb joves que han consumit algun tipus de droga a l’espai públic i han estat multats.  

OBJECTIUS  

- Acabar o reduir el consum de drogues dels joves del municipi proporcionant recursos suficients i adaptats 

a la seva realitat.  

- Proporcionar alternatives pedagògiques i educatives al consum de drogues a l’espai públic.  

DESTINATARIS  : Menors sancionats d’entre 14 i 17 anys.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es deriven els casos de serveis socials o de la policia local i es fa la 

proposta al o la jove, es pacta amb la família, es fa l’actuació i el seguiment del cas.  

TEMPORITZACIÓ 201 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x x          

Implementació x x x x x x   x x x x 

201             

Avaluació            x 

RECURSOS Humans: Tècnic educador PPD.  

Equipaments: Serveis socials i els serveis on es facin les accions pactades.  

Econòmics: Dintre del pressupost de la Mancomunitat i dintre del pressupost destinat per l’Ajuntament 

de Lliçà d’Amunt al projecte (6.000€) 

METODOLOGIA Agents implicats: SS, policia local, els serveis amb els que es treballi la proposta de mesura 

reparatòria.  

Mecanismes de coordinació: Reunions, trobades, sessions de treball amb joves i amb les famílies.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de derivacions, mesures pactades, trobades amb la família, trobades amb el jove, 

valoració del jove, valoració dels professionals.  

 Metodologia:  Informe i memòria anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  
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PROGRAMA 2: AGENTS DE SALUT  

Es pretén que els joves puguin expressar les problemàtiques que ells mateixos tenen com a 

col·lectiu sobre diversos temes de salut i que també siguin ells qui rebin els recursos necessaris 

per detectar el que passa al seu voltant, reconèixer altres problemàtiques i actuar com a factors 

de protecció entre iguals. D’aquesta manera es pretén vincular als joves a la seva realitat com  

a col·lectiu i al seu entorn.  

 

Formació agents 
de salut 

Agents de salut 
als instituts 

Agents de salut 
al municipi 

AGENTS DE 
SALUT 
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EIX: SALUT 

PROGRAMA: AGENTS DE SALUT 

PROJECTE :  FORMACIÓ D’AGENTS DE SALUT 

JUSTIFICACIÓ: Els i les joves manifesten que, els principals canals pels quals s’informen sobre temes de salut son  

internet i amics.  

S’ha plantejat doncs, un projecte en el que els i les noies voluntàries rebran de primera mà la informació, per a 

després fer-la extensible al seu grup d’iguals a través d’activitats i actuacions que dissenyin de forma grupal. 

Aquesta formació és, doncs, el primer pas necessari per a convertir-se en un o una agent de salut. 

OBJECTIUS  

- Formar als i les joves en diversos temes de salut. 
- Fomentar un esperit crític vers la promoció de la salut pròpia i dels altres. 

 

DESTINATARIS  : Noies i nois voluntaris a partir de 16 anys, interessats en la promoció de la salut. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS:  Es realitzarà una formació teòric-pràctica en la que es tractaran 

diversos temes relacionats amb la salut (nutrició, sexualitat, drogues i addicions, esport, etc.). Aquesta s’adaptarà a 

les persones assistents a la formació, de manera que el curs sigui realment útil en el seu dia a dia. Es parlarà de tots 

aquells temes que els preocupin i s’establiran debats al respecte. El curs es realitzarà en vàries sessions i de manera 

intensiva al mes de juliol, preferentment, ja que és període de vacances.  

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny     x x x  x    

Implementació             

2017          x x  

Avaluació            x 

RECURSOS Humans: Joventut (informadora) 

Equipaments: Espai jove El Galliner 

Econòmics: Personal (capítol 1) 

METODOLOGIA Agents implicats:  Equip de joventut, PPD, Regidoria de salut pública, Regidoria d’esports, Protecció 

civil i entitats que es vulguin adherir en alguna acció puntual (Energy Control, Som nit, CEJAS...) 

Mecanismes de coordinació: Reunions amb agents relacionats amb el món de la salut pública per 

detectar quines son les principals problemàtiques amb les que s’estan trobant els i les joves. 

AVALUACIÓ Indicadors:  Número d’assistents al curs, grau de satisfacció 

 Metodologia:  Control d’assistència, enquesta de valoració. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics. 
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EIX: SALUT 

PROGRAMA: AGENTS DE SALUT 

PROJECTE :  AGENTS DE SALUT ALS INSTITUTS 

JUSTIFICACIÓ:  Els i les joves manifesten que, els principals canals pels quals s’informen sobre temes de salut son: 

internet i amics.  

S’ha plantejat doncs, un projecte en el que els i les noies voluntàries siguin els principals promotors de la salut dels 

seus iguals, mitjançant activitats dissenyades per ells i elles mateixes, per implementar als instituts. 

OBJECTIUS   

- Crear espais de debat i disseny d’accions relacionades amb la promoció de la salut,  per part dels i 
les joves participants al projecte, a realitzar als instituts municipals. 
 

DESTINATARIS  : Alumnat dels dos instituts de Lliçà d’Amunt 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS:   Aquest projecte pretén realitzar accions puntuals, a partir de les 

idees dels i les  joves voluntàries que vulguin participar. Es realitzaran accions als instituts, preferentment a l’hora 

del pati, dissenyades i implementades pels i les pròpies joves que s’hagin format com a agents de salut, amb els 

suport de la informadora juvenil. Els i les agents de salut portaran un distintiu per a assenyalar que realitzen aquesta 

tasca. 

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny          x   

Implementació           x x 

2018 x x x x x x       

Avaluació x x x x x x       

RECURSOS Humans: Joventut (informadora) 

Equipaments:  Institut Hipàtia d’Alexandria i Institut Lliçà d’Amunt 

Econòmics: Capítol 1 (personal de joventut) i 100€ capítol 2 

METODOLOGIA Agents implicats: Equip de joventut, Instituts de Lliçà d’Amunt, PPD, Regidoria de Salut, Regidoria 

d’Esports, Protecció Civil. 

Mecanismes de coordinació:  Reunions amb la informadora i, en ocasions, amb els i les participants 

del projecte. 

AVALUACIÓ Indicadors:  Número de participants, número d’accions 

 Metodologia:  Control d’assistència, enquesta de valoració. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics. 
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EIX: SALUT 

PROGRAMA: AGENTS DE SALUT 

PROJECTE : AGENTS DE SALUT AL MUNICIPI 

JUSTIFICACIÓ:  Els i les joves manifesten que, els principals canals pels quals s’informen sobre temes de salut son: 

internet i amics. S’ha plantejat doncs, un projecte en el que els i les noies voluntàries rebran de primera mà la 

informació, per a després fer-la extensible al seu grup d’iguals a través d’activitats i actuacions que dissenyin de 

forma grupal. Aquesta formació és, doncs, el primer pas necessari per a convertir-se en un o una agent de salut. 

OBJECTIUS   

- Crear espais de debat i disseny d’accions relacionades amb la promoció de la salut,  per part dels i 
les joves participants al projecte, al municipi. 
 

DESTINATARIS  : Ciutadans i ciutadanes de Lliçà d’Amunt, preferentment juvenil. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS:  Aquest projecte pretén realitzar accions puntuals, a partir de les 

idees dels i les  joves voluntàries que vulguin participar. Es realitzaran accions al municipi, preferentment on s’hagin 

detectat problemàtiques concretes o zones en les que s’hagi previst que l’impacte de la campanya pugui ser més 

efectiu, per exemple una campanya sobre el consum d’alcohol es pot fer a la sortida d’un concert ja organitzat al 

municipi,  o una acció sobre la salut sexual, a les portes del CAP.  Les activitats seran  dissenyades i implementades 

pels i les pròpies joves que s’hagin format com a agents de salut, amb els suport de la informadora juvenil. Els i les 

agents de salut portaran un distintiu per a assenyalar que realitzen aquesta tasca. 

TEMPORITZACIÓ 2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny          x   

Implementació           x x 

2018 x x x x x x       

Avaluació x x x x x x       

RECURSOS Humans: Joventut (informadora) 

Equipaments: Municipi de Lliçà d’amunt, diferents espais. 

Econòmics: Capítol 1 (personal de joventut) i 100€ de capítol 2 

METODOLOGIA Agents implicats:  Equip de joventut, PPD, Regidoria de salut pública, Regidoria d’esports, Protecció 

civil i entitats que es vulguin adherir en alguna acció puntual (Energy Control, Som nit, CEJAS...) 

Mecanismes de coordinació:  Reunions amb la informadora i, en ocasions, amb els i les participants 

del projecte. 

AVALUACIÓ Indicadors:  Número de participants, número d’accions 

 Metodologia:  Control d’assistència, enquesta de valoració. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia:  Campanya a les xarxes socials, cartells a punts estratègics. 
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PROGRAMA 3: SEXE JOVE 

Així com tractem el tema de drogues de forma concreta amb el PPD, es creu necessari tractar 

el tema del sexe sabent que, com dèiem, els joves es troben en un moment d’experimentació i 

cal poder oferir recursos suficients i adaptats a la seva realitat per tal de prevenir conductes de 

risc o bé oferir recolzament en d’altres contextos.  

El treball ha de ser amb els joves i també des d’ espais que els hi són propers i familiars per tal 

d’arribar a un major número de joves. 

 

 

 

 

 

Assessoria afectiva 
i sexual 

Programa 
màquina 

SEXE JOVE 
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EIX: SALUT 

PROGRAMA: SEXE JOVE 

PROJECTE : ASSESSORIA AFECTIVA I SEXUAL ALS INS 

JUSTIFICACIÓ: Es creu necessària una línia d’actuacions concreta en temes de salut i afectiva i sexual per a joves. 

Tot i que les dades específiques sobre casos a nivell municipal són difícils de trobar, sí es detecta a través dels 

serveis d’informació juvenils, dels instituts i dels propis professionals de salut que caldria incidir-hi especialment. 

Fins ara la línia a seguir eren derivacions a la Tarda Jove del municipi veí, Granollers, ja que aquí no l’organitzem, i 

també en fer tallers puntuals des del ABS ( Àrea Bàsica de Salut) als instituts, així com col·laboracions entre el PPD i 

el PIDCES. Aquest accions es continuaran fent però es vol incloure un servei d’assessorament per part de 

professionals de la salut als instituts. Un servei amb periodicitat permanent.  

OBJECTIUS  

- Facilitar l’accés per part dels i les joves a serveis de salut concrets sobre sexualitat i afectivitat 
- Crear un espai d’assessorament i consulta per a joves en un espai de proximitat 
- Promoure hàbits saludables i prevenir conductes de risc 

 

DESTINATARIS  : ALUMNAT INSTITUTS DE LLIÇÀ.  

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Aquest espai s’articularà a través de la Diputació de Barcelona amb la 

demanda explícita de taller concrets i puntuals i també amb es instituts, el Departament d’Ensenyament i el 

Departament de Salut.   

TEMPORITZACIÓ 

Curs escolar 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny         x x x x 

2018         x x x x 

Implementació x x x x x x x      

Avaluació         x x   

RECURSOS Humans: Tècnic de salut, Regidora de Salut, Tècnica d’Educació, Tècnica de Joventut.  

Equipaments: INS Lliçà, INS Hipàtia d’Alexandria.  

Econòmics: Per concretar 

METODOLOGIA Agents implicats: ABS, Departament d’Educació i de Salut, Diputació de Barcelona, PIDCES.  

Mecanismes de coordinació: Sessions de treball entre els agents implicats a través de trobades i 

reunions.  

AVALUACIÓ Indicadors: Número d’accions concretades i executades, espais creats, assessories executades, 

satisfacció dels usuaris i usuàries.  

 Metodologia: Qüestionaris als usuaris, informes trimestrals, memòria anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: A través dels espais web de l’Ajuntament, de les intraweb dels instituts, de les 

xarxes socials, del programa corresponsals i del programa agents de salut.  
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EIX: SALUT 

PROGRAMA: SEXE JOVE  

PROJECTE : PROGRAMA MÀQUINA 

JUSTIFICACIÓ:  Es creu necessària una línia d’actuacions concreta en temes de salut i afectiva i sexual per a joves. 

Tot i que les dades específiques sobre casos a nivell municipal són difícils de trobar, sí es detecta a través dels 

serveis d’informació juvenils, dels instituts i dels propis professionals de salut que caldria incidir-hi especialment. 

Per aquest motiu, una de les accions és facilitar l’accés de preservatius als i les joves del municipi en punts 

estratègics i de pas habitual.  

OBJECTIUS  

- Prevenir conductes de risc en les relacions sexuals del i les joves del municipi 
- Facilitar l ‘ accés del i les joves del municipi a preservatius 

 

DESTINATARIS  : Joves del municipi de Lliçà d’Amunt 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS: Es col·locaran màquines dispensadores de preservatius a punts 

estratègiques de pas i de reunió dels i les joves del municipi.  

TEMPORITZACIÓ 

Anual/Permanent 

2017 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny x x           

Implementació   x x x x x x x x x x 

2018             

Avaluació x            

RECURSOS Humans: Instal·lador màquines. tècnic de salut, regidora de salut.  

Equipaments: Protecció Civil, Espai Jove El Galliner.  

Econòmics: 0€ 

METODOLOGIA Agents implicats: PPD, ABS, Joventut.  

Mecanismes de coordinació:  

AVALUACIÓ Indicadors: Número de màquines instal·lades, número de preservatius comprats.  

 Metodologia:  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia: Espais web de l’Ajuntament i de Joventut, xarxes socials i butlletí municipal.  
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6.6 La sistematització  

A continuació es mostra una taula amb tots els eixos, programes i actuacions que es troben a aquest pla local. S’ha intentat sintetitzar i visualitzar 

informació clau com qui lidera el projecte, a qui va destinat, el pressupost i també la temporització. És un procés molt complex perquè s’intenta 

treballar amb totes les regidories i serveis i no totes funcionem amb la mateixa lògica. Per tant, sabent que és un punt millorable i que també 

treballarem des d’aquest pla per unificar metodologia i criteris, es plasma a la sistematització del pla. Així, el punt més complicat ha estat desgranar el 

concepte econòmic, el cost o el pressupost destinat a cada actuació, i és prou important perquè, en part, és el que marcarà la implementació de les 

mateixes. Així, encara manca la concreció pressupostària d’algunes de les actuacions i que esperem es puguin anant treballant desvetllant al llarg de 

l’any.  

Aquesta taula s’ha completat i acordat amb totes les regidories i, com que l’aprovació del pla es farà el mateix any en el que les actuacions estan 

calendaritzades, cal fer algun apunt sobre les mateixes, sobre canvis a les mateixes:  

1- El Consell de Cultura existeix, però des de la regidoria de cultura es considera que no es redefinirà i que es focalitzaran esforços en una altre 

direcció.  

2- S’han posat en marxa algunes de les actuacions que ja estaven calendaritzades al 2017 en tant s’ha considerat necessari, algunes de les més 

importants han estat els pressupostos participatius i l’ampliació de línies de bus urbanes, que compta amb una prova pilot.  

 

EIX PROGRAMA PROJECTE /ACTUACIÓ LID./ COORD. DESTINATARIS  
RESCURSOS 

ECONÒMICS (cost 
en el capítol 2 o 4)  

TEMPORITZACIÓ 

2017 2018 2019 2020 2021 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
 

DECIDEIX 

Pressupostos Participatius JOV 14 a 30 anys 15.000 € x x x x x 

Consell de Joves JOV 16 a 29 anys 0 € x x x x x 

Consell de Cultura  CULT Entitats Culturals 0 € x x x x x 
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EIX PROGRAMA PROJECTE /ACTUACIÓ LID./ COORD. DESTINATARIS  
RESCURSOS 

ECONÒMICS (cost 
en el capítol 2 o 4)  

TEMPORITZACIÓ 

2017 2018 2019 2020 2021 

Consell d’Esports ESPORTS Entitats Esportives 300 € x x x x x 

Espai de consulta virtual COMUNIC Ciutadania Lliçà 
Dintre del pressupost 

destinat al web 
municipal 

x x x x x 

Fes-te la Festa CULT Ciutadania Lliçà 6.000,00 € x 
 

      

IMPLICA’T 

Voluntariat (sense fronteres + 
Erasmus plus) 

JOV 18 a 30 anys 0 €   x x x x 

Corresponsals JOV Alumnes INS  1.200 € x x x x x 

Curs de Dinamitzadors Juvenils JOV 14 a 30 anys 0 € x x x x x 

Trobada municipal de delegats i 
delegades 

JOV 
Delegats i 

delegades INS 
0 € x x x x x 

COL·LABOREM 

Conveni Grup Esplai de Lliçà 
d’Amunt 

JOV Grup Esplai de Lliçà 0 € x         

Conveni Ateneu Aliança CULT 
Socis i sòcies 

Ateneu, entitats i 
ciutadania.  

42.500 € x         

Conveni INS Lliçà ESPORTS 
Entitats esportives i 

culturals 
8.000 € x         

Subvencions a entitats juvenils JOV Entitats juvenils 2.500 € x x x x x 
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EIX PROGRAMA PROJECTE /ACTUACIÓ LID./ COORD. DESTINATARIS  
RESCURSOS 

ECONÒMICS (cost 
en el capítol 2 o 4)  

TEMPORITZACIÓ 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ús social INS Hipàtia d’Alexandria INS HIPATIA 
Joves del Casal 

Jove, altres joves.  
0 € x x x x x 

F
O

R
M

A
C

IÓ
, 
O

C
U

P
A

C
IÓ

 I
 A

S
S

E
S

S
O

R
A

M
E

N
T

 

ASSESSORAMENT 

PIJ: Punt Informació Juvenil. 
Assessorament Salut, 

JOV 12 a 30 anys 0 € x x x x x Educació/Formació, Mobilitat 
Internacional, Treball, 

Associacionisme, Oci, Cultura i 
Lleure, Habitatge 

PIDCES: Punt Informació 
Descentralitzat als Centres 

d’Educació Secundària. 
JOV Joves INS  500 € x x x x x 

FORMACIÓ I 
OCUPACIÓ 

Millorem  l’Ocupació OCUP 16 a 35 anys 
Dintre del pressupost 

d’Ocupació 
x x x x x 

SEOVT MANCO 16 a 65 anys 
Dintre del pressupost 
de la Mancomunitat 

x x x x x 

Forma’t JOV 12 a 15 anys 0 € x x x x x 

Forma’t + 16 JOV 16 a 30 anys 0 € x x x x x 

PAE: Programa d’Activitats 
Educatives 

EDU 
Infants Escoles i 

Joves INS 
0 € x x x x x 

Protocol Absentisme EDU 
Infants Escoles i 

Joves INS 
0 € x x x x x 

Creix EDU Alumnes INS  23.610 € x x x x x 

Amunt INS HIPÀTIA Alumnes INS Hipàtia 0 € x x x x x 

Licano INS LLIÇÀ Alumnes INS Lliçà 0 € x x x x x 

Estudi de necessitats educatives 
+18 

EDU + 18 anys Sense concretar x x x x x 
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EIX PROGRAMA PROJECTE /ACTUACIÓ LID./ COORD. DESTINATARIS  
RESCURSOS 

ECONÒMICS (cost 
en el capítol 2 o 4)  

TEMPORITZACIÓ 

2017 2018 2019 2020 2021 

Escola d’Adults EDU + 18 anys Sense concretar     x x x 

PFI Cuina EDU 16 a 21 anys 0 € x x x x x 

Escola de Música de la Vall del 
Tenes 

MANCO Ciutadania Lliçà 
Dins del pressupost 
de la Mancomunitat 

x x x x x 

Fira Guia’t CONS. COM. Alumnes 4rt ESO 
Dintre del pressupost 
del Consell Comarcal  

x x x x x 

Xarxa TET 
CONS. COM 
/EDUCACIÓ 

+ 16 anys 
Dintre del pressupost 
del Consell Comarcal  

x x x x x 

Curs monitors i monitores 
d’activitats de lleure. 

JOV  + 18 anys 4.600 € x x x x x 

Curs de directors i directores 
d’activitats de lleure. 

JOV + 18 anys  4.600 €   x   x   

Curs de premonitors i 
premonitores d’activitats de lleure. 

JOV 16 a 17 anys 0 € x x x x x 

Curs ACTIC JOV 14 a 35 anys 0 €   x x x x 

Programa beques de Joventut JOV Alumnes 2on Btx 1.000 €   x x x x 

Programa de pràctiques JOV 
Alumnes cicles 

formatius i graus 
universitaris.  

0 €     x x x 

Centre Interès: Món Laboral CULT. BIBLI. 16 a 65 anys 500 € x x x x x 

Aula d’Estudi JOV Estudiants  Sense concretar x x x x x 
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EIX PROGRAMA PROJECTE /ACTUACIÓ LID./ COORD. DESTINATARIS  
RESCURSOS 

ECONÒMICS (cost 
en el capítol 2 o 4)  

TEMPORITZACIÓ 

2017 2018 2019 2020 2021 

C
O

N
N

E
C

T
A

  
L
L
IÇ

À
 

EQUIPAMENT DE 
JOVENTUT ESPAI 

JOVE EL GALLINER 

Espai de Trobada JOV 12 a 20 anys 
Dintre del pressupost 

per a Espai Jove 
4.250€ 

x x x x x 

Espai Creatiu JOV 12 a 20 anys 
Dintre del pressupost 

per a Espai Jove 
4.250€ 

x x x x x 

Mou-te JOV 12 a 30 anys 
Dintre del pressupost 

per a Espai Jove 
4.250€ 

x x x x x 

Casal Jove JOV 12 a 17 anys 14.450 € x x x x x 

Estudi per a la construcció o 
habilitació d’un equipament de 

Joventut.  
JOV 12 a 35 anys Sense concretar   x       

DINAMITZACIÓ OCI I 
CULTURA 

Nit de Terror JOV 12 a 30 anys 2.250 € x x x x x 

Nit Jove Festa Major de Lliçà 
d’Amunt 

JOV 16 a 30 anys  13.300 € x x x x x 

Killer Lliçà d’Amunt JOV 16 a 30 anys 160 € x x x x x 

Graf’ART JOV 16 a 30 anys 1.000 € x x x x x 

Joves Creadors JOV 16 a 30 anys Sense concretar   x x x x 

Nadal Jove JOV 12 a 30 anys 
Dintre del pressupost 
d'activitats de Nadal 

de 20.000€ 
x x x x x 

Cursos i Monogràfics JOV + 16 anys Sense concretar   x x x x 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

237 

 

EIX PROGRAMA PROJECTE /ACTUACIÓ LID./ COORD. DESTINATARIS  
RESCURSOS 

ECONÒMICS (cost 
en el capítol 2 o 4)  

TEMPORITZACIÓ 

2017 2018 2019 2020 2021 

EQUIPAMENT DE 
CULTURA 

BIBLIOTECA DE CA 
L'OLIVERES 

Club de lectura jove CULT. BIBLI. 11 a 16 anys 900 € x x x x x 

Instants musicals CULT. BIBLI. 9 a 20 anys 0 € x x x x x 

Visites INS  CULT. BIBLI. Alumnes INS 0 € x x x x x 

DINAMITZACIÓ DE 
BARRIS 

Mapa de localització de joves JOV 12 a 30 anys 0 € x         

Programa d’activitats Barris  i 
Locals Socials 

JOV 12 a 30 anys 2.000 € x x x x x 

INTERVENCIÓ AMB 
JOVES. ESPAIS DE 

SOCIALITZACIÓ 

Programa d’activitats trimestrals a 
Centres Cívics i Espai Jove El 

Galliner. 

CENTRES 
CÍVICS 

12 a 17 anys 
Dintre del pressupost 

de Centres Cívics 
x x x x x 

Espai Can Godanya: espai 
d’acompanyament social 

ACCIÓ SOC. 
16 i 18 anys 

(escolaritzats)   
10.000 € x x x x x 

Tu ho vals infant! ACCIÓ SOC.  
Infants i Joves de 

Lliçà d'Amunt 
12.000 € x x x x x 

Servei comunitari 4rt INS HIPÀTIA 
Alumnes 4rt ESO 

Hipàtia 
0 € x x x x x 

COMUNICACIÓ I 
JOVES 2,0 

Espai web Joventut JOV 12 a 35 anys 1.500 € x x x x x 

Actualització i renovació de xarxes 
socials 

JOV 12 a 35 anys 0 € x x x x x 

Portal d’Entitats PART. CIUT. Entitats municipals 0 € x x x x x 

Veu dels joves JOV 12 a 35 anys 0 € x x x x x 
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EIX PROGRAMA PROJECTE /ACTUACIÓ LID./ COORD. DESTINATARIS  
RESCURSOS 

ECONÒMICS (cost 
en el capítol 2 o 4)  

TEMPORITZACIÓ 

2017 2018 2019 2020 2021 

CARNET JOVE Programa d’avantatges joves 
COM. 

CONSUM. 
TUR.  

14 a 35 anys Sense concretar x x x x x 

AGENTS DE CIVISME 

Formació d’Agents de Civisme JOV + 16 anys 0 €   x x x x 

Agents de Civisme als instituts JOV Alumnes INS 100 €   x x x x 

Agents de Civisme al municipi JOV Ciutadania Lliçà 100 €   x x x x 

DINAMITZACIÓ 
ASSOCIACIONISME 

Fira d’Entitats PART.CIUT. Entitats del municipi Sense concretar     x x x 

Jornada de Participació PART.CIUT. 14 a 29 anys Sense concretar   x x x x 

MOBILITAT 

Seguiment Línia E7: Corredor del 
Tenes 

MOBILITAT Usuaris E7 0 € x x x x x 

Seguiment ampliació línies. Bus 
urbà 

MOBILITAT Usuaris TLA 0 € x x x x x 

LLIÇA VERD 

Seguiment connexió Lliçà – 
Granollers a peu 

URBANISME 16 a 30 anys 0 € x x x x x 

Creació plànol de camins de Lliçà URBANISME Usuaris camins Lliçà Sense concretar x         

Apadrinament d’espais verds 
MED.AMB./ 

INS HIPÀTIA 
Alumnes INS Hipàtia 0 € x x x x x 

DINAMITZACIÓ 
ESPORTS 

Renovació Estudi per l’Escola 
Esportiva Municipal 

ESPORTS 
Infants i Joves de 

Lliçà d'Amunt 
Sense concretar   x       
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EIX PROGRAMA PROJECTE /ACTUACIÓ LID./ COORD. DESTINATARIS  
RESCURSOS 

ECONÒMICS (cost 
en el capítol 2 o 4)  

TEMPORITZACIÓ 

2017 2018 2019 2020 2021 

Renovació Skateparc    INFRAEST. Joves usuaris Skate ? x         

S
A

L
U

T
 

PPD: Programa de 
Prevenció de 

Drogodependències 

PPD als instituts MANCO/ PPD Alumnes INS 

Dintre del pressupost 
del pressupost de la 

Mancomunitat 
(19000€)  

x x x x x 

PPD als espais joves MANCO/ PPD 12 a 20 anys 

Dintre del pressupost 
del pressupost de la 

Mancomunitat 
(19000€)  

x x x x x 

PPD a les formacions MANCO/ PPD 16 a 30 anys 

Dintre del pressupost 
del pressupost de la 

Mancomunitat 
(19000€)  

x x x x x 

Intervenció i atenció  amb Serveis 
Socials 

MANCO/ PPD 12 a 30 anys 
Dintre del pressupost 
de la Mancomunitat 

(19000€)  
x x x x x 

PPD amb pares i Mares MANCO/ PPD 
Pares i Mares 

Adolescents i joves 
INS 

Dintre del pressupost 
de la Mancomunitat 

(19000€)  
x x x x x 

Mesures reparatòries per consum 
a instituts 

MANCO/ PPD Alumnes INS 
Dintre del pressupost 
de la Mancomunitat 

(19000€)  
x x x x x 

Mesures reparatòries per consum 
a l’espai públic 

MANCO/ PPD 14 a 17 anys 
Dintre del pressupost 
de la Mancomunitat 

(19000€)  
x x x x x 

AGENTS DE SALUT 

Formació d’Agents de Salut JOV 16 a 30 anys 0 € x x x x x 

Agents de Salut als instituts JOV Alumnes INS 0 € x x x x x 

Agents de Salut al municipi JOV Ciutadania Lliçà 0 € x x x x x 

SEXE  JOVE 
Assessoria afectiva i sexual als 

INS 
SALUT Alumnes INS Sense concretar 

 
x x x x 
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EIX PROGRAMA PROJECTE /ACTUACIÓ LID./ COORD. DESTINATARIS  
RESCURSOS 

ECONÒMICS (cost 
en el capítol 2 o 4)  

TEMPORITZACIÓ 

2017 2018 2019 2020 2021 

Programa màquina. Expenedors 
de preservatius a centre urbà i 

urbanitzacions. 
SALUT Ciutadania Lliçà 0 € x x x x x 

 

 

6.6.1 Destinataris 

Els destinataris de les polítiques de joventut a Lliçà d’Amunt i de les accions que es desenvoluparan al pla local de joventut són joves d’entre els 12 i 

els 35 anys. Malgrat el PNJC emmarca la seva acció dels 16 als 29 anys, també deixa obert que certes polítiques locals de caire concret puguin 

adreçar-se a altres col·lectius per adaptar-se a les seves necessitats. Així, des de Joventut, creiem que aquí entren tots els adolescents que inicien la 

seva etapa d’estudis secundaris obligatoris i també els adults tenen necessitats, sobretot, en temes relacionats amb formació i ocupació o bé que 

volen implicar-se en d’altres àmbits al seu municipi.  
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6.6.2 Temporització 

A continuació es detalla la temporització de les accions liderades per la regidoria de joventut per l’any 2017.  Es voldria arribar a aquest detall amb 

els projectes que no lidera directament la regidoria de joventut i es treballa per fer-ho possible.  

D= Disseny  I= Implementació A= Avaluació  

EIX PROGRAMA PROJECTE /ACTUACIÓ DESTINATARIS 

TEMPORITZACIÓ 2017 

G F M A MG J JL AG S O N D 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
 

DECIDEIX 

Pressupostos Participatius 14 a 30 anys I I I I I I I I I I I 
A + 
D 

Consell de Joves 16 a 29 anys 
      

D 
 

D I I I 

Corresponsals Alumnes INS 
        

D D I I 

Curs de Dinamitzadors Juvenils 14 a 30 
    

D D I A 
     

Trobada municipal de delegats i 
delegades 

Delegats i delegades 
INS  

D I 
 

A 
       

COL·LABOREM 

Conveni Grup Esplai de Lliçà d’Amunt Grup Esplai  
        

D D D D 

Subvencions a entitats juvenils 
 

Entitats Juvenils D D I A A 
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EIX PROGRAMA PROJECTE /ACTUACIÓ DESTINATARIS 

TEMPORITZACIÓ 2017 

G F M A MG J JL AG S O N D 

F
O

R
M

A
C

IÓ
, 
O

C
U

P
A

C
IÓ

 I
 A

S
S

E
S

S
O

R
A

M
E

N
T

 

ASSESSORAMENT 

PIJ: Punt Informació Juvenil.  12 a 30 anys DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA 
 

DIA DIA DIA DIA 

PIDCES: Punt Informació 
Descentralitzat als Centres d’Educació 

Secundària. 
Alumnes INS 

    
D D D 

  
I I I 

  

Forma’t 12 a 15 anys DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA 
 

DIA DIA DIA DIA 

Forma’t + 16 16 a 30 anys DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA 
 

DIA DIA DIA DIA 

Curs monitors i monitores d’activitats de 
lleure. 

+ 18 anys A D 
 

I A 
    

D 
 

I 

Curs de directors i directores d’activitats 
de lleure. 

+ 18 anys A 
        

D 
 

I 

Curs de premonitors i premonitores 
d’activitats de lleure. 

16 a 17 anys 
   

D D D I 
 

I I A 
 

Aula d’Estudi Estudiants x 
   

x x 
      

C
O

N
N

E
C

T
A

  
L
L
IÇ

À
 

EQUIPAMENT DE 
JOVENTUT ESPAI 

JOVE EL GALLINER 

Espai de Trobada 12 a 20 anys 
D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A  

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

Espai Creatiu 12 a 20 anys 
D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A  

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

Mou-te 12 a 30 anys 
D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A  

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

D I 
A 

Casal Jove 12 a 17 anys 
  

D D D D I A 
     

DINAMITZACIÓ OCI I Nit de Terror 12 a 30 anys 
    

D D D 
 

D D I A 
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EIX PROGRAMA PROJECTE /ACTUACIÓ DESTINATARIS 

TEMPORITZACIÓ 2017 

G F M A MG J JL AG S O N D 

CULTURA 
Nit Jove Festa Major de Lliçà d’Amunt 16 a 30 anys 

  
D D D D D - I A 

  

Killer Lliçà d’Amunt 16 a 30 anys 
      

D 
 

I A 
  

Graf’AT 16 a 30 anys D D D D I 
      

A 

Nadal Jove 12 a 30 anys 
      

D 
 

D D D I 

DINAMITZACIÓ DE 
BARRIS 

Mapa de localització de joves 12 a 30 anys 
  

I I A 
   

D I I A 

Programa d’activitats Barris  i Locals 
Socials 

12 a 30 anys 
     

D I 
 

I I A 
 

COMUNICACIÓ I 
JOVES 2,0 

Espai web Joventut 12 a 35 anys D I I I I I I I I I i A 

Actualització i renovació de xarxes 
socials 

12 a 35 anys D I I I I I A 
 

D I I A 

Veu dels joves 12 a 35 anys 
 

D I I I I I I I I I A 

  AGENTS DE SALUT 

Formació d’Agents de Salut 16 a 30 anys 
    

D D D 
 

D I I A 

Agents de Salut als instituts Alumnes INS 
         

D I I 

Agents de Salut al municipi Ciutadania de Lliçà 
         

D I I 
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6.6.3 Recursos 

Els recursos humans,  econòmics i materials de cada una de les actuacions estan 

definits a cada una de les taules. Pel que fa a la regidoria de Joventut, remarcar que 

l’equip de Joventut està format per 4 persones:  

- 1 Tècnica de Joventut a jornada complerta.  

- 1 Dinamitzadora e informadora Juvenil a jornada complerta.  

- 1 Dinamitzadora juvenil a jornada complerta.  

- 1 Dinamitzador a la xarxa a jornada parcial.  

Aquest equip, juntament amb la responsable política de Joventut és l’estructura que 

sustenta les actuacions en polítiques de Joventut de la regidoria i també el seguiment 

de la resta d’actuacions d’altres regidories i serveis.  

Com a equipament de Joventut, l’Espai Jove El Galliner, hem parlat a l’apartat 4 

d’aquest document. Està ubicat a la Biblioteca Municipal de ca l’Oliveres i comptem 

amb l’espai de trobada i amb el PIJ. Volem treballar per millorar aquest recurs i ampliar 

els servies que es puguin oferir i recollir-los en un espai físic propi.  

 

6.6.4 Pressupost i pla de finançament 

El pressupost destinat al pla es decidirà amb cada pla d’actuació anual i es farà a les 

diferents comissions, sent la comissió política la que, en última instància, decidirà el 

pressupost destinat a cada una de les actuacions.  

Pel que fa al pla d’actuacions del 2017, que ja compta amb pressupost aprovat, s’hi 

destinen 136.462,50€  euros que s’han pogut concretar. Aquí només es contempla capítol 

2 i 4, no es contemplen els  recursos de capítol 1, que també són importants però molt més 

difícils de comptabilitzar. Pel que fa a la regidoria de Joventut, el pressupost de la mateixa 

per l’any 2017 és d’un total de 230.324€, que suposa el 1,34% del pressupost total de 

l’Ajuntament. D’aquest, 143.824€ són de capítol 1, 82.000€ de capítol 2, 2.500€ de capítol 

4 i 2000€ de capítol 6.  
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6.6.5 Metodologia: Transversalitat i treball en xarxa 

S’estableix una taula tècnica que es convocarà un mínim de dues vegades a l’any, que 

coincidiran amb el primer i el tercer trimestre de l’any. La primera convocatòria serà per 

concretar les accions de l’any en curs, un cop el pressupost i els altres recursos ja estan 

definits. La segona convocatòria serà per avaluar les actuacions de l’any en curs i per 

dissenyar les actuacions del següent any. Aquesta taula tècnica anirà acompanyada, en 

paral·lel, d’una taula política per ratificar el treball a les taules tècniques.  

 

 

6.6.6 Participació 

La participació dels joves en el disseny i avaluació de les actuacions del pla es 

materialitzarà a través de les comissions joves. Aquestes comissions es crearan per eixos i 

per centres d’interès.  

Es farà una devolutiva de tot el document de forma propera i entenedora a través de la 

creació d’un document sintetitzat. Aquest document es farà arribar a través d’una 

convocatòria oberta a tots els i les joves del municipi que, aquest primer any es farà al mes 

de setembre. En aquesta convocatòria es presentaran els eixos principals del pla, els 

programes i les actuacions i es facilitarà que els i les joves puguin apuntar-se a les 

comissions que els hi siguin d’ interès, aquestes comissions aniran relacionades amb els 

eixos del pla. En aquestes comissions hi haurà els tècnics i tècniques de referència de 

cada programa o actuació per tal d’anar fent disseny i seguiment i es faran dues 

convocatòries de cada comissió coincidint amb el calendari de les taules tècniques i 

polítiques.  
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D’altra banda, no oblidem que dintre de les actuacions del pla local hi ha diverses 

actuacions que volen facilitar espais de participació. Una d’elles és la creació d’un Consell 

de Joves que, de seguir endavant, també ha de ser l’espai on es pugui incidir directament 

en el disseny i seguiment del pla.  

 

 

 

6.6.7 Avaluació 

L’avaluació de cada una de les actuacions ve especificada a cada una de les fitxes. Tot 

i així, i com ja comentàvem a l’apartat de metodologia i participació, es farà seguiment del 

pla a través de taules tècniques, polítiques i de les comissions joves o Consell de Joves.  

L’avaluació a les taules i comissions es farà per revisar les actuacions un cop 

implementades i també per enfocar el disseny de les següents. A l’avaluació ens 

interessarà revisar, per una banda, si els processos són els adequats, és a dir, si les taules 

i comissions han funcionat i són els espais idonis i si les actuacions han millorat la 

necessitat a la que responien. Som conscients de que és una fita prou ambiciosa per cal 

intentar-ho.  

 

 

 

•Formada per joves del municipi 

•Es convocarà per primera vegada el mes de setembre i 
després durant el primer i últim trimestre de l'any. Comissió Jove 

•Formada per tècnics i tècniques de les diferents 
regidories i alstres agents  i professionals  dels serveis. 

•Es convocarà durant el primer i últim trimestre de l'any 

Comissió 
Técnica 

•Formada pels regidors i regidores del consistori 

•Es convocarà un cop l'any durant l'últim trimestre de 
l'any i després de la comissió tècnica.  

Comissió 
Política 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

247 

 

 

Així es vol:  

- Analitzar efectes actuacions  

- Rendir comptes (joves, agents, polítics)  

- Millorar intervenció (reformular)  

 

 

 

 

 

 

6.6.8 Comunicació 

La difusió del Pla Local de Joventut es farà a través de la pàgina web de l’Ajuntament 

de Lliça d’Amunt i a través la pàgina web de la Regidoria de Joventut. Es penjarà el 

document per a que es pugui descarregar i llegir.  

Som conscients que el document és extens i cal fer un esforç per traslladar-ho a la realitat 

dels i les joves per tal de que puguin entendre-ho, analitzar-ho  i treballar-ho amb 

nosaltres. Amb aquesta intenció es farà un document sintetitzat i. Com ja hem dit, es farà 

una sessió de devolutiva oberta a tots els i les joves del municipi.  

Avaluació 
PLJ 

Comissió 
Jove 

Comissió 
Tècnica 

Comissió 
Política 
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Es volen aprofitar també tota la força de les TIC 2.0 per fer circular el pla i que aquest sigui 

un document viu i actualitzat, que sigui molt visual i que pugui arribar a convidar a la gent a 

voler formar part. En aquest sentit, ens agradaria que els propis joves el puguin donar a 

conèixer en les seves diferents fases i que siguin ells qui es visualitzin en possibles vídeos 

i presentacions del mateix, tal i com ja va succeir quan es va fer el fòrum jove. Es vol 

continuar amb aquesta línia.  

El primer que es vol fer es un vídeo resum que pugui sintetitzar una idea principal de: això 

és el que vam dir els joves i això és el que estem fent.  
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1. Avaluació Pla Local de Joventut 2012 – 2015 

Avaluació objectius  

OBJECTIUS GENERALS S'HA TREBALLAT POC TREBALLAT NO TREBALLAT 

1. Assolir una major participació de la població jove en entitats o altres formes d’organització i assajant noves fórmules participatives 
a través de les noves tecnologies.  

X 
 

2. Afavorir el sentiment de pertinença a Lliçà d’Amunt entre la població jove com a instrument per a la cohesió social.  
 

X 
 

3. Desplegar polítiques que possibilitin l’emancipació de la joventut en el propi municipi.  
  

X 

4. Desenvolupar una oferta de lleure de qualitat i atractiva per a la població jove 
 

X 
 

5. Assolir un major grau de coordinació en el desenvolupament del les polítiques de joventut. 
 

X 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Afavorir l’associacionisme juvenil i la participació de la joventut en els afers col·lectius 
 

X 
 

2. Millorar el coneixement entre els joves de la realitat del municipi, l’oferta i els recursos existents X 
  

3. Millorar l’oferta d’activitats en el temps de lleure existent al municipi.  
 

X 
 

4. Apostar per l’educació en el lleure com una bona manera de fomentar valors i generar sentiment de pertinença X 
  

5. Assolir un major coneixement d’aquesta oferta.  X 
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OBJECTIUS GENERALS S'HA TREBALLAT POC TREBALLAT NO TREBALLAT 

6. Fomentar els valors saludables, de respecte al medi i d’igualtat entre les persones joves. 
 

X 
 

7. Mantenir, per part de l’Ajuntament, una actitud atenta en relació als canvis d’hàbits entre la població jove i els possibles efectes 
sobre la salut i el desenvolupament   

X 
 

8. Seguir apostant per mantenir una bona oferta de transport públic urbà i treballar amb altres administracions per millorar el servei 
interurbà.  

X 
 

9. Situar l’educació com a un àmbit central de resposta a les necessitats de la població jove.  X 
  

10. Treballar prioritàriament la relació escola-mercat del treball.  
 

X 
 

11. Reforçar els mecanismes i serveis per a facilitar l’entrada dels i les joves al mercat del treball 
 

X 
 

12. Innovar en l’oferta de serveis per a promocionar noves formes de treball  
 

X 
 

13. Afavorir una millor oferta d’accés a l’habitatge per a joves 
  

X 
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Avaluació pla d’accions 

PROGRAMES SÍ MILLOR. NO NO SAP 

1. Consells de participació 3 2 1 8 

2. Portal d'entitats 2 3 0 9 

3. Serveis d'assessorament a entitats 7 3 0 4 

4. PIJ (Punt d'Informació Juvenil) 9 1 0 4 

5. PIDCES (Punt d'Informació Descentralitzat a Centres d'Educació Secundària) 9 0 0 5 

6. Conveni i subvenció al Grup Esplai 6 0 0 8 

7. Conveni Aliança 5 2 0 7 

8. Dinamització a  la xarxa 7 2 0 5 

9. Campanya sms-web municipal-Butlletí Informa't 8 1 0 5 

10. Programació activitats Espai Jove El Galliner 10 0 0 4 

11. Espai Obert 5 3 1 5 

12. Nits a la piscina 8 1 0 5 

13. Festa Major: concurs factor jove i concerts 9 1 0 4 

14. Tardes - vespres alternatius 6 1 0 7 
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PROGRAMES SÍ MILLOR. NO NO SAP 

15. Nit de Terror 9 0 0 5 

16. Activitats joves al PIJN ( Parc Infantil i Juvenil de Nadal) 9 0 0 5 

17. Curs de monitors/es i directors/es del lleure 9 0 0 5 

18. Activitats als centres cívics 7 2 0 5 

19. Juguesca de Festa Major 10 0 0 4 

20. Embarraca't de Festa Major 9 0 0 5 

21. Servei de Biblioteca de Ca L'Oliveres 9 1 0 4 

22. Suport a esdeveniments esportius 3 1 1 9 

23. Escola Esportiva Municipal 3 0 1 10 

24. Conveni de col·laboració IES Lliçà 4 0 0 10 

25. Estiu Esportiu 7 0 0 7 

26. Lliga de Futbol Sala 2 1 0 11 

27. PAE: Programa d'Activitats Educatives 12 0 0 2 

28. Xerrades - Exposicions - Assessorament al PIJ 7 3 0 4 

29. PPD: Programa de Prevenció de les Drogodependències 10 0 0 4 
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PROGRAMES SÍ MILLOR. NO NO SAP 

30. Atenció socioeducativa a joves amb dificultats socials i treball amb les famílies. 5 1 0 8 

31. Bus Festa Major Granollers 8 1 0 5 

32. 777 Bus Exprés del Corredor del Tenes 9 1 0 4 

33. Projecte Licano 4 1 2 7 

34. Escola de Música 10 0 0 4 

35. Fira Guia't ( Xarxa Transició Escola - Treball) 10 0 0 4 

36. SEOVT: Servei d'Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes 8 2 0 4 

37. Assessorament i Orientació Laboral per a Joves a L'Espai Jove El Galliner 8 2 0 4 

38. Promoció d'Habitatges de Protecció Oficial 5 1 0 8 

39. Taula tècnica pel seguiment del Pla Local de Joventut 6 1 0 7 
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2. Buidatge de l'enquesta a joves 

 

Enquesta als i les joves de Lliçà d’Amunt 

Introducció. Per què una enquesta? 
 
En aquest document es sintetitzen els principals resultats obtinguts gràcies a la realització 

d’una enquesta adreçada a la població jove del municipi. 

L’enquesta ha estat liderada per l’equip de professionals de joventut de Lliçà d’Amunt, amb 

el recolzament del Servei Comarcal de Joventut, que ofereix aquest suport vinculat a 

l’assessorament que es fa als municipis en relació amb plans locals municipals. Així, la 

proposta de dur  a terme una enquesta d’aquest tipus és fruit d’una reflexió conjunta entre 

el personal tècnic del Servei Comarcal de Joventut i la tècnica de Joventut del municipi. 

Des del Servei Comarcal es van donar les pautes dels passos a seguir en la realització 

d’una enquesta als joves, així com informació prèvia del que suposa dur a terme un treball 

d’aquest tipus. Pensem que dur a terme una tasca com aquesta és disposar d’una eina 

més d’anàlisi per acostar-nos a la realitat juvenil de cada municipi. Els tècnics municipals 

valoren el fet de dur a terme enquestes als joves, ja que és un element més de 

coneixement de la realitat juvenil.  

No podem oblidar però que dur a terme una enquesta no ha de ser pas la base sobre la 

qual es focalitzin totes les propostes vinculades al Pla Local de Joventut, ja que la realitat 

juvenil municipal va més enllà del que es pugui obtenir enquestant un determinat nombre 

de joves. L’enquesta és una eina de treball més, que ha d’anar acompanyada d’ altres 

elements d’anàlisi de la realitat, com ara les entrevistes amb profunditat, les aportacions 

dels experts, l’anàlisi de les polítiques de joventut, i tants altres elements. És evident però 

que per als municipis relativament petits, dur a terme una enquesta d’aquest tipus suposa 

la possibilitat de disposar de dades quantitatives més variades i relatives a aspectes 

respecte als quals difícilment es disposa de dades en el món local: emancipació juvenil, 

salut, participació i cohesió social, etc. 

Amb aquesta enquesta es pretén recollir un conjunt d’opinions, valoracions, aportacions, 

etc.; per part d’alguns dels joves que es mouen pel municipi, és a dir, joves que són 

usuaris o no dels espai municipals, que estudien, que treballen o participen d’activitats 

diverses del municipi o dels municipis veïns. Pensem que els resultats obtinguts ajuden a 

tenir uns inputs més concrets sobre una primera aproximació útil i necessària per conèixer 
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la realitat d’aquests joves, la seva participació o no respecte la realitat que els envolta i, 

també, la seva opinió respecte diversos aspectes del dia a dia.  

 

Característiques de l’enquesta 
 
L’enquesta que us presentem s’ha dut a terme a un total de 372 joves del municipi de Lliçà 

d’Amunt, amb d’edats compreses entre els 14 i els 29 anys.  

La temàtica analitzada a l’enquesta abasta una sèrie de temàtiques, com ara: 

 
- Dades generals, que ens serveixen per tenir informació sobre  

 Sexe  

 Edat  

 Lloc de naixement i lloc de residencia  

 Llengua materna i llengua de relació/comunicació amb els altres  
 
- Educació:  

 Estudis que realitzen  

 Lloc d’estudi  

 Valoració/opinió respecte la utilitat dels estudis 

 Valoració/opinió respecte els espais municipals disponibles per als estudis, 
espais privats i ús d’aquests  

 
- Treball:  

 Perspectives de futur en relació al món laboral  

 Coneixement dels Serveis que els ajudin a buscar feina  

 Experiències laborals prèvies 
 
- Habitatge:  

 Emancipació dels joves  

 Valoració de l’oferta d’habitatge al seu municipi  
 
- Salut:  

 A qui es busca quant es tenen dubtes sobre temes relacionats amb la salut  

 Valoració del Pla de Prevenció de Drogues mancomunat 

 Valoració del CAP municipal: instal·lacions i funcionament  
 
- Mobilitat:  

 Transport utilitzat per anar a estudiar, per sortir els caps de setmana  

 Principals punts per on es desplacen els joves  

 Valoració del transport i els recursos existents en aquest àmbit  

 Valoració de les comunicacions amb altres pobles de la comarca i fora 
d’aquesta (Barcelona) 

 
- Cultura, lleure i oci: en aquest punt s’analitza amb què ocupen el temps lliure  

 Valoració dels equipaments culturals, esportius, espais lúdics del municipi  
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 Valoració de la Festa Major 
 
- Participació:  

 implicació o col·laboració amb entitats del municipi. 

 coneixement de les xarxes socials municipals 
 
- Convivència i cohesió social  

  

 Importància dels valors socials:  
 

 

Anàlisi de dades 
 
 
Dades generals. Característiques demogràfiques de la mostra enquestada 
 
El total de població jove enquestada han estat 372 joves. D’aquests, el 56% eren població 

jove amb edat compresa entre 14 i 16 anys; la població entre 17 i 19 anys suma el 30% 

dels joves enquestats i hi ha un menor predomini de joves de 20 a 24 anys (10%) i majors 

de 25 anys (3%).  Al gràfic que segueix podem veure aquesta distribució per edats de 

forma més visual: 

 
Gràfic 1. 
 

 
Font: elaboració pròpia 

 
Per tal que l’enquesta sigui més representativa respecte al col·lectiu jove real del municipi 

s’ha intentat distribuir les edats conforme el pes que cada grup d’edat té dins el conjunt 

jove total de la població, tot i que això no sempre  ha estat possible. En aquest sentit, a 

l’enquesta hi ha una major representació de joves de 14  i 16 anys, que sumen més de la 

meitat dels enquestats, quan en el conjunt de la població del municipi suposen 

pràcticament un 25% de la població de 14 a 29 anys. 

Distribució per edats 

14-16 anys 17-19 anys 20-24 anys 25-29 anys
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Pel que fa a la distribució per sexes dels enquestats és pràcticament del 50% 

respectivament. Així, l’enquesta l’han respost  183 noies i 189 nois, el 90% dels quals són 

joves que resideixen al municipi de Lliçà d’Amunt. Els joves enquestats que no viuen a 

Lliçà d’Amunt sumen un total de 49 persones, molts dels quals residents a altres pobles de 

la Vall del Tenes i alguns de municipis veïns com Granollers. 

Es detecten diferències importants respecte al lloc de residència al lloc de naixement. 

D’una banda, aquest és un fet lògic, ja que Lliçà d’Amunt és un municipi sense hospital 

propi i per tant el centre sanitari de referència és l’Hospital de Granollers; per això no 

sorprèn que el 43% dels enquestats respongui que ha nascut a Granollers. El 31% dels 

enquestat són joves nascuts a Barcelona, això també té molt a veure amb el fet que Lliçà 

d’Amunt és un municipi que ha crescut molt gràcies a l’arribada de població procedent 

d’altres punts de l’àrea metropolitana. De fet aquest percentatge encara creix més si tenim 

en compte els 93 joves que resideixen a Lliçà d’Amunt i manifesten haver nascut a altres 

poblacions diferents a Granollers o Barcelona
24

.  

Les dades relatives als usos i costums lingüístics també presenten una polarització 

important: així, pel que fa a la llengua materna, el 65% dels joves enquestats comenten 

que el castellà és la seva llengua materna, i quan es fa referència a la llengua d’ús habitual 

el percentatge d’ús del castellà puja fins al 70%, enfront de l’ús del català que es situa al 

voltant del 29%. L’1% restant aglutina als joves que com a llengua materna i llengua d’ús 

habitual en l’entorn familiar o proper fan servir algun altre idioma.  

Si la variable llengua la creuem amb les edats i nivells d’estudis podem constatar com hi 

ha un major predomini de joves que manifesten tenir el català com a llengua materna però 

que fan servir el castellà com a llengua d’ús habitual. En aquests casos són normalment 

joves situats a les franges d’edats més baixes (14-17 anys sobretot) i amb nivell  d’estudis 

d’ESO o CGFM. Al contrari, entre els joves que tenen com a llengua materna el castellà i 

manifesten que habitualment s’expressen més en català ens trobem joves de més edat, 

majoritàriament amb estudis de Batxillerat o Universitaris. 

 

Educació 

                                                   
24

 El municipi de Lliçà d’Amunt ha passat de tenir l’any 2004  12.009 habitants a tenir-ne actualment més 
de 14.742 habitants, això vol dir que en els darrers anys ha registrat un creixement global de la seva 
població constant força important  Durant els anys 2002-2009 el creixement demogràfic del municipi va 
ser més accelerat, i a partir de la segona dècada del s. XXI aquest increment demogràfic s’ha frenat 
lleugerament, tot i que sempre s’ha mantingut a l’alça. I en aquest fet, les aportacions migratòries 
juguen un paper destacat 
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L’anàlisi més concreta del nivell d’estudis dels enquestats podem destacar, tal i com es 

veu a la taula adjunta, que el gruix principal dels joves enquestats està estudiant ESO 

(amb un pes majoritari de les noies) i en segon lloc predominen els joves que estan 

estudiant BATXILLERAT (també amb un lleuger predomini de les noies). Els CFGM 

presenten un caràcter marcadament masculí, dels 43 que responen i que diuen que estan 

duent a terme aquests estudis només 3 noies manifesten estar estudiant un cicle de grau 

mitjà. En canvi, als cicles de grau superior la distribució entre sexes és molt més igualada, 

amb un lleuger predomini femení. 

El total de joves que estan duen a terme estudis universitaris és relativament petit, tot i que 

això té a veure amb el que comentàvem al principi, que només un 3% dels joves 

enquestats té entre 20 i 24 anys. La distribució de sexes entre els joves universitaris també 

és molt similar. 

Taula 1. 
  

Nivell d'estudis Dones Homes Total 

ESO 96 72 168 

CFGM 3 40 43 

CGGS 3 2 5 

BATXILLERAT 62 53 115 

PFI 
 

1 1 

ALTRES 3 2 5 

Estudis Universitaris 9 10 19 

Estudis finalitzats 1 
 

1 

Ns/nc 5 8 13 

buides 1 1 2 

Total 183 189 372 

Font: elaboració pròpia 

 
A Lliçà d’Amunt els alumnes que han d’iniciar estudis d’educació secundària poden assistir 

als centres de l’ Institut de la Vall del Tenes, ubicat a Santa Eulàlia de  Ronçana o als 

Instituts de Secundària del municipi, l’ Institut Hipàtia d’Alexandria i l’ Institut Lliçà.  

Pel que fa a estudis superiors o post obligatoris, en molts dels joves que estudien fora del 

municipi comenten que, òbviament, en cas de fer estudis universitaris s’ha d’anar a 
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Barcelona o Bellaterra perquè no hi ha oferta universitària a la comarca, i en el cas dels 

joves que estan fent cicles formatius o algun batxillerat específic (com ara l’artístic, que 

només s’ofereix a Mollet del Vallès i Granollers) han de marxar del municipi perquè l’oferta 

municipal no s’ajusta als seus interessos/necessitats. 

Pel que fa a l’opinió respecte a l’oferta formativa de la comarca, cal dir que meitat dels 

enquestats no ha resposta res o han deixat en buit la resposta relativa a aquest punt. Pel 

contrari, gairebé l’altra meitat dels enquestats ha respost afirmativament i per tant 

consideren que l’oferta formativa comarcal és adient. Certament en molts casos els joves 

que responen afirmativament són joves que estudien ensenyaments obligatoris i les seves 

necessitats formatives es troben ja cobertes amb l’oferta educativa que hi ha al municipi. 

En aquest apartat relatiu als estudis també s’ha aprofitat per preguntar als joves si 

coneixen la sala d’estudi ubicada a la Biblioteca de Ca l’Oliveras i que es pot fer servir en 

època d’estudis, d’aquesta manera es pot tenir un coneixement més específic del 

coneixement i ús de recursos municipals d’aquest tipus. Així respecte a aquest punt, un 

32% dels enquestats (122 respostes) afirmen conèixer la sala, tot i que quan relacionem 

aquesta resposta amb l’ús que en fan els joves les dades són una mica més dolentes, ja 

que només la meitat (aproximadament) dels qui afirmen conèixer la sala d’estudi l’han 

utilitzat alguna vegada. Val a dir que entre els que contesten que no coneixent la sala 

d’estudi (que sumen unes 190 respostes) en alguns casos han respost que sí que l’han 

utilitzada per tant, tot i que segurament és necessari reforçar la difusió sobre aquest recurs 

existent és molt possible que estigui més utilitzada del que els resultats de l’enquesta 

indiquen. Malgrat tot però cal destacar que aquesta pregunta no l’han respost 1 de cada 10 

joves i si això hi sumem que 5 de cada 10 afirmen no conèixer l’espai podem detectar aquí 

un punt important a revisar a l’hora de planificar accions. 

En aquest apartat també es demanava als joves quina preferència horària veurien millor  

per a la sala d’estudi i l’opció majoritària a l’hora de triar a estat, de forma clara, el format 

de tardes. De fet entre els que responen que sí que han anat a la Sala, 84 respostes 

afirmen que l’horari de tarda seria el millor i entre els que no hi ha anat mai (210 dels 

enquestats) pràcticament el 90% dels enquestats també afirmen que l’horari de tarda seria 

el més factible per a ells. Les altres opcions de resposta, com poder usar la sala caps de 

setmana o nit han tingut molt seguiment. Pensem també que els enquestats són 

majoritàriament joves menors d’edat que dediquen la franja del matí als estudis i que 

probablement veuen que a les tardes si que podrien fer més ús del recurs, perquè les 

tenen més lliures. 

El fet de que la Sala d’estudi estigui poc freqüentada també pot tenir a veure amb la 

percepció que tenen els joves enquestats de que les condicions que tenen per estudiar a 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

262 

 

casa seva són bones, tal i com veiem al gràfic que segueix, on s’evidencia que 8 de cada 

10 joves del municipi considera que a casa seva les condicions són òptimes. 

 
Gràfic 2. 

 
Font: elaboració pròpia 

 
Amb relació als estudis, a l’enquesta també s’han incorporat algunes qüestions relatives al 

fet de compaginar estudis i feina. Així, a la pregunta de si deixarien d’estudiar en cas de 

trobar feina, pràcticament el 80% dels enquestats diuen que no, la qual cosa no deixa de 

ser prou significatiu i positiu. Tot i això, hi ha un 17% de joves que no responen a la 

pregunta, amb la qual cosa ens pot quedar el dubte de saber que és el que pensen 

realment. Només 20 respostes han sigut afirmatives, i curiosament 17 d’aquestes 

respostes les han donat nois, majoritàriament estudiants d’ESO i en 3 casos estudiants de 

CFGM, la qual cosa ens pot fer pensar que entre els nois hi pot haver més interès en 

incorporar-se més aviat al món laboral. 

Per complementar aquesta pregunta, es plantejava també als enquestats si consideraven 

que és més fàcil trobar feina si han estudiat. La resposta en aquest sentit també ha estat 

força unànime: gairebé el 90% dels enquestats creu que és més fàcil trobar feina si s’ha 

estudiat i per tant s’entén que en la pregunta anterior es valorés majoritàriament no deixar 

d’estudiar si es troba feina. 

També en aquests apartat referent a l’educació s’ha demanat respecte si troben a faltar 

activitats extraescolars. En l’apartat de respostes ha tingut un pes majoritari l’opció del No, 

que ha aglutinat un 43% de les respostes, tot i que el percentatge de les respostes 

afirmatives és també important i es situa en el 36% 

  

88% 
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5% 
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no
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Gràfic 3 

 
Font: elaboració pròpia 

 
Respecte a les extraescolars que manquen, cal dir que s’han donat poques propostes, així 

gairebé la meitat dels joves que consideren que manquen extraescolars no donen resposta 

respecte a quines creuen que manquen; en tot cas, però entre els qui si que responen quin 

tipus d’activitats manquen la necessitat de més extraescolars d’idiomes i la proposta 

d’activitats esportives més variades (és a dir no oferir sempre els mateixos esports) són les 

extraescolars més demanades. 

Finalment, la darrera pregunta que complementa aquest apartat fa referència a quina és la 

valoració que es fa de les instal·lacions educatives formals del municipi. La major part de 

respostes es centren en l’opció “Bona”, seguida a certa distància de l’opció regular. 

 
 
Gràfic 4. 

 
Font: elaboració pròpia 
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Aquest apartat i el següent, dedicat a conèixer quina és la relació dels joves enquestats 

amb el món laboral i temes vinculats a l’habitatge són temàtiques cabdals per poder 

disposar de més dades que ajudin a conèixer el grau d’emancipació d’aquets joves.  Així, a 

la pregunta de sí han treballat alguna vegada, el 40% dels enquestats responen que sí, tot 

i que guanya l’opció del No, que registra un 56% de les respostes. Tots els que responen 

que no han treballat mai són joves menors de 18 anys, entre els de més edat es troben 

majoritàriament els joves de més de 18-20 anys. Per sexes, tot i que no hi ha una 

tendència molt marcada, hi ha un predomini lleugerament més gran de nois que marquen 

haver treballat que noies. 

La majoria d’aquests joves que expliquen que ja han tingut alguna experiència amb el món 

laboral  ho han fet principalment a municipis de la Vall del Tenes, per tant propers al seu 

lloc de residència o en alguns casos altres pobles més o menys pròxims com Granollers, 

Montmeló, Barcelona, Palau de Plegamans i fins i tot Sitges. Per complementar també s’ha 

preguntat als joves si tenen una valoració positiva de la feina que fan o que han fet, i 

majoritàriament la resposta és, en el 75% dels casos, positiva.  

Respecte a la pregunta de si creuen que és fàcil trobar feina al seu municipi, són majoria 

les respostes que opten pel no, de fet un 62% dels enquestats així ho manifesten. Un altre 

part important de les respostes dels joves s’han decantat per la variable “no sé”, que suma 

un 30% de les respostes i que és l’opció que han marcat majoritàriament els més joves, 

bàsicament estudiants d’ESO que encara no han treballat i tampoc tenen edat per buscar 

feina i per tant desconeixen força la dinàmica del mercat de treball en general i al seu 

municipi en concret. 

Alhora de triar en quina professió els agradaria treballar manquen moltes respostes, però 

en la majoria de casos, entre els que responen hi ha professions vinculades al món 

tecnològic i digital: la informàtica, la enginyeria, etc. són les professions més valorades. 

Dins d’aquest apartat del món laboral també se’ls ha demanat una pregunta relativa a si 

els agradaria tenir el seu propi negoci, amb l’objectiu de tenir una primera noció sobre les 

ganes d’emprendre d’aquests joves i la seva voluntat d’autoocupació. Tal i com podem 

veure al gràfic,  és majoritari entre els joves el fet de tenir negoci propi. Els joves que han 

optat per la casella del no sumen poc més d’una quarta part del total de respostes, i 

lleugerament per sota es situa el volum de respostes buides o que no es decanten per cap 

opció. La variable edat ajuda  a matissar una mica aquesta resposta, així trobem joves 

menors de 18 anys que davant l’opció de tenir negoci propi afirmen que els agradaria tot i 

no tenir un coneixement massa clar del mercat laboral ni del que suposa aquest fet. En 

canvi, entre els majors de 20-24 anys el fet de tenir negoci propi els suposa una bona 
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opció per començar a treballar del que els agrada i intentar tirar endavant malgrat el 

context actual de dificultats. 

 
Gràfic 5. 

 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
En l’apartat de Treball també ens interessava saber si els joves coneixent algunes accions 

concretes que amb relació a aquest àmbit es duen a terme des del propi ajuntament. En 

concret, el pla “Millorem l’ocupació”, un recurs tècnic adreçat directament als joves del 

municipi que treballa per tal d’acompanyar i assessorar als joves en la seva recerca de 

feina, la seva inserció en l’ocupació així com en la millora de les seves competències per 

tal d’inserir-los millor al món laboral. Els resultats de l’enquesta, tal i com veiem a la taula, 

mostren que en termes globals 3 de cada quatre joves enquestats no coneixen el recurs. 

 
Taula 2. 

 
Núm. 

Respostes 
% 

Majors de 
16 anys 

Si 63 17% 53 

no 261 70% 156 

ns/nc 47 13% 24 

buides 1 0% 1 

Total 372 100% 234 

Font: elaboració pròpia 

 
 
Tenint en compte que 234 dels enquestats són majors de 16 anys, per tant, són els que 

tindrien edat de treballar, hem volgut creuar la variable edat amb la variable de 

T'agradaria tenir el teu propi 
negoci? 

Si no ns/nc buides
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coneixement del Servei. En aquest sentit, els qui diuen que coneixen el servei són, gairebé 

en el 90% majors de 16 anys. Entre els majors de 16 anys que diuen no conèixer el servei 

bàsicament ens trobem joves que encara estan estudiant, alguns l’ESO i la resta 

principalment cicles o Batxillerat. 

Aquesta informació relativa al coneixement del servei es complementa amb la pregunta 

següent en la qual es demanava als enquestats sobre l’ús que havien fet d’aquest 

programa. Malauradament les dades relatives a aquest tema són baixes, només una 

tercera part dels joves que diuen conèixer el servei l’han fet servir, la resta majoritàriament 

opten per no respondre o dir directament que no l’han fet servir. Això ens fa pensar que  

aquest recurs caldria que es potenciés i donés a conèixer més i segurament el treball 

transversal amb tot el conjunt de professionals que treballen amb els joves afavorirà el bon 

èxit del Pla. 

D’altra banda, Lliçà d’Amunt també compta amb una altre recurs orientat al foment de 

l’ocupació i la promoció econòmica, el Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes, 

que tot i que no és un programa específic per a joves sí que pot atendre població major de 

16 anys, tot i que majoritàriament s’adreça a col·lectius adults, principalment majors de 25 

anys. Respecte a aquest Servei, les dades de desconeixement encara són més 

accentuades, un 84% dels joves manifesten no conèixer-lo. Resulta curiós veure que del 

5% dels enquestats que manifesten que sí que coneixen el servei (un total de 17 joves), 

pràcticament tots també coneixen el Pla local “Millorem l’Ocupació Juvenil” amb la qual 

cosa podem deduir que són joves que Sí que fan una recerca activa de feina i que per tant 

s’han adreçat a tots els recursos que tenen a l’abast, tant municipals com mancomunats: 

per això  dels  17 joves que diuen conèixer el Servei, 13 l’han utilitzat. 

Finalment, les darreres preguntes de l’àmbit treball fan referència al coneixement de l’espai 

PIJ El Galliner i l´ús que se’n fa per part dels joves enquestats. Més del 70% dels 

enquestats responen que sí que coneixent el PIJ, tot i que s’ha de dir que d’entre els 262 

joves que contesten que el coneixent només el 40% responen que en fan ús. Per tal de 

poder tenir dades més concrets respecte a aquest punt hem creuat la variable “coneixes el 

servei” amb la variable edat, i tal com ens mostra el gràfic podem veure que l’ús majoritari 

de l’equipament el fan els més joves, seguits en segon terme pels joves de 17 a 19 anys. 
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Gràfic 6. 

 
Font: elaboració pròpia 

 
Habitatge 
 
El punt de l’enquesta referent a habitatge vol servir per conèixer més directament temes 

vinculats a l’emancipació juvenil, a la situació dels joves respecte a la vivenda, etc. 

La primera de les preguntes d’aquest bloc planteja una pregunta genèrica, per conèixer 

l’opinió dels enquestats respecte al fet de si és fàcil o no l’emancipació dels joves. La 

resposta majoritària és que l’emancipació juvenil és complicada, així ho indiquen les 264 

respostes on s’ha marcat la casella del No. És curiós veure que entre els 53 joves que 

creuen que l’emancipació juvenil és fàcil tots són joves menors d’edat, majoritàriament 

d’entre 14-16 anys i per tant podem pensar que aquesta resposta afirmativa es deu a un 

coneixement de la realitat juvenil i les seves possibilitats d’emancipació relativament escàs. 

Tenint en compte les edats majoritàries dels joves que han participat a l’enquesta, no 

sorprèn que el 86% dels enquestats responguin que no estan emancipats. Entre els que sí 

que ho estan (16 joves dels 372 d’enquestes recollides) les opcions escollides per a 

emancipar-se es reparteix de forma força similar entre els que viuen en parella i els que 

viuen amb altres companys, tot i que majoritàriament no s’ha respost aquesta variable de 

amb qui viuen. Algun cas puntual diu que viu sol. Als joves que responen afirmativament a 

la pregunta d’estar emancipat també se’ls demanava que opinessin respecte a les 

condicions econòmiques dels habitatges, si són assequibles en general. La major part de 

respostes indiquen que no, que és complicat, només en tres casos es respon 

afirmativament. Sembla positiu també veure com dels que estan emancipats pràcticament 

ningú voldria canviar de municipi, i per tant residir a Lliçà d’Amunt ja els sembla una opció 

correcta.  

Entre els entrevistats emancipats hi ha poques respostes relatives a quin municipi voldrien 

viure, només en algun cas s’ha respost algun altre poble com Sant Celoni, Granollers o 

47% 

34% 

16% 

3% 

Percentatge d'edats dels joves que usen El 
Galliner 

14-16 anys 17-19 anys 20-24 anys 25-29 anys
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Barcelona. En canvi, quan es fa aquesta pregunta al conjunt dels enquestats, és a dir, 

estiguin o no emancipats, si que es nota que molts joves voldrien viure a ciutats o pobles 

més grans (com Granollers en el cas de la comarca o Barcelona per dir alguna opció fora 

del Vallès) i també en molts casos s’apunten països llunyans per residir: Austràlia, Nova 

York, Nova Zelanda, Tokyo, Mèxic...Alguns també apunten altres punts de l’Estat 

espanyol, segurament perquè són zones que coneixen perquè els són familiars (Màlaga, 

Extremadura, etc). Malgrat tot però cal dir que hi ha un predomini de respostes buides o 

s’ha triat l’opció “ns/nc”, ja que molts dels joves són segurament massa joves per plantejar-

ser nous llocs de residència o per conèixer prou altres punts fora de Lliçà d’Amunt. 

Amb l’objectiu de seguir coneixent temes vinculats a l’emancipació, també s’ha demanat 

als joves si creuen que trobar habitatge al seu municipi és fàcil. Tal i com es pot veure a la 

taula, hi ha una important indefinició o desconeixement al respecte, l’opció de resposta 

més triada ha estat la de “ns/nc” i per tant en general es detecta poc coneixement de la 

realitat urbanística del municipi. 

 
Taula 3. 

 
Respostes 

Si 104 

no 110 

ns/nc 143 

buides 15 

Total 372 

Font: elaboració pròpia 

 
Per acabar de tenir més elements d’anàlisi respecte a l’habitatge i la residència dels joves 

enquestats, també s’ha demanat als joves si estan empadronats al lloc on viuen, resposta 

que és afirmativa en més del 85% dels casos. Entre els joves que no estan empadronats 

al lloc on viuen, només un 7% és on trobem els joves enquestats de major edat, 

majoritàriament ja emancipats. 

 
Gràfic 7 
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Font: Elaboració pròpia 

 
Respecte al temps que fa que els joves enquestats viuen al lloc de residència, hi ha un pes 

molt important de joves que viuen al municipi fa entre 6 i 15 anys i també fa més de 15 

anys, anys que lliguen amb el que es comentava també en altres punts d’aquest 

qüestionari respecte al fet que el gran creixement demogràfic del municipi va ser a finals 

de la dècada dels 90 i primers anys del 2000. Són pocs els joves que diuen que viuen al 

poble des de fa menys de 5 anys. 

 
Taula 4. 

 
Respostes 

menys de 5 anys 50 

de 6 a 15 anys 143 

més de 15 anys 168 

ns/nc 6 

buides 5 

Total 372 

Font: elaboració pròpia 

 
Finalment, la darrera pregunta d’aquest apartat fa referència a quina és la valoració 

respecte als pisos de protecció oficial que hi ha al municipi. Respecte a aquest punt, el 

desconeixement que hi ha és molt gran, evident si tenim en compte que l’enquesta la 

responen, majoritàriament, joves “molt joves” que tampoc tenen un coneixement del tema: 

així, 191 dels joves enquestats han triat l’opció de “ns/nc”. Entre els que responen, 96 dels 

enquestats consideren que el parc d’habitatges és insuficient i només hi ha 72 respostes 

que consideren que sí que és suficient. 

Salut 

Estàs empadronat al lloc on vius? 

si no ns/nc buides
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L’objectiu de preguntar als joves sobre temes vinculats a salut és, bàsicament per conèixer 

o recollir opinions sobre la seva informació respecte a aquest àmbit i especialment sobre 

els programes o plans existents que poden ajudar-los amb relació a aquest tema. 

Per això, primerament se’ls ha plantejat preguntes relatives a si consideren que la 

informació que tenen en l’àmbit de la salut és bona. Cal destacar que pràcticament el 80% 

dels joves es consideren ben informats, tot i que hi ha un 13% dels joves que han optat per 

la variable “ns/nc”, potser perquè consideren que és un tema que no els afecta massa...En 

aquest àmbit també se’ls demanava sobre quin tema voldrien tenir més informació, i se’ls 

donava a escollir entre diverses temàtiques com sexualitat, alimentació, consum de 

drogues o altres.  . 

 
Taula 5. 

 
 Respostes 

Sexualitat 92 

Alimentació 105 

Consum de drogues 82 

Altres temes 81 

buides 12 

Total 372 

Font: Elaboració pròpia 

 
Dins dels temes proposats, l’opció més triada és temes vinculats a l’alimentació, seguida 

de sexualitat i consum de drogues. També hi ha força joves que opten per proposar altres 

temes, com ara vinculats a salut mental o similars. Amb relació a la pregunta de quines 

propostes d’activitats els agradaria que els fessin respecte a aquests temes, les diverses 

respostes proposades són molt similars, pràcticament totes les respostes coincideixen amb 

que els joves volen més xerrades, molt dinàmiques i amb explicacions pràctiques i alguns 

demanen que siguin sense tabús, és a dir, que es tractin els temes de forma clara, 

explicacions clares i sense perjudicis o tabús. 

També se’ls demana a on recorren quan necessiten informació relativa a sexualitat, 

alimentació, consum de drogues o altres, i en aquest apartat les respostes, quan s’han 

donat, també són molt similars per no dir que hi ha una font d’informació bàsica, molt 

pròpia del món d’avui: internet esdevé el lloc de referència bàsic on buscar informació, 

amb tots els pros i contres que això pugui tenir. També, entre els més joves, es dóna amb 

més freqüència la resposta de “els pares”, com a persones de referència amb qui parlar i 
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informar-se. Família i amics, evidentment, perquè entre els joves, parlar i compartir 

coneixements o dubtes és prou evident. En pocs casos es comenta que les xerrades del 

Galliner o les xerrades que els fan a l’Institut és un recurs utilitzat. També en casos 

comptats s’anomena el CAP com a lloc on adreçar-se per buscar informació. 

Lliçà d’Amunt, com a municipi de la Vall del Tenes, forma part del grup de municipis que 

comparteixen el treball tècnic que es fa des del Pla de Prevenció de Drogodependències i 

per això també s’ha demanat a l’enquesta si els joves enquestats coneixen aquest Pla. Tal 

i com podem veure al gràfic que segueixes el coneixement d’quest entre els joves és 

majoritari, segurament perquè dins el pla de treball d’aquest programa s’inclouen molts 

xerrades als Instituts, treball al Punt d’Informació Juvenil, etc. 

 
Gràfic 8. 

 
Font: elaboració pròpia 

 
Pel que fa a la valoració d’aquest Pla de drogues mancomunat, pel recull de resultats de 

l’enquesta es detecta que en general hi ha una bona valoració, pràcticament el 70% de les 

respostes es situen a la franja d’entre molt bé i bé pel que fa a aquesta valoració. Tot i així 

cal apuntar que gairebé la meitat dels enquestats no responen aquesta pregunta relativa a 

la valoració. En la majoria de casos molts dels joves que no responen són majoritàriament 

alumnes dels primers cursos d’ESO i encara no han rebut cap sessió o taller per part del 

personal tècnic del Pla. 

 
 
  

Coneixes el Pla de Drogues de la 
Vall del Tenes? 

Si no ns/nc buides
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Taula 6. 

 Respostes 

Molt bé 126 

Bé 80 

Malament 1 

ns/nc 158 

buides 7 

Total 372 

Font: elaboració pròpia 

 
Per complementar aquest apartat relatiu a l’àmbit de salut, s’ha demanat als enquestats 

opinió respecte al funcionament del CAP del seu municipi i els resultats obtinguts indiquen 

que el 60% dels enquestats consideren que funciona bé. Si ens centrem d’una manera 

més concreta en la valoració de les instal·lacions de salut del municipi, podem veure que 

en termes generals el conjunt de respostes ha estat positiu, amb una majoria d’enquestats 

que consideren que les instal·lacions de salut del municipi és correcte i per tant han triat la 

resposta de “bona”. Tot i així però la segona opció més triada és la de “regular” per tant en 

força casos els joves enquestats consideren que hi ha coses a millorar. 

 
Gràfic 9. 

 
Font: elaboració pròpia 
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Mobilitat 
 
Conèixer com i amb què es mouen els joves és una pregunta interessant, ja que en la seva 

faceta d’estudiants, de gaudir del lleure, etc. Necessiten moure força i sovint segons a 

quines edats necessiten dels pares o altres que els transportin...la demanda dels joves és 

molt diferent a la que puguin tenir altres col·lectius d’edats i per tant, és un tema que va bé 

analitzar i també relacionar amb el tipus de municipi on resideixen els joves, ja que l’oferta 

de serveis, l’organització urbanística, etc. Són elements que també hi influeixen molt. 

La primera pregunta d’aquest apartat és, com no podria ser, relativa a quin transport 

utilitzen els joves enquestats per anar a estudiar o treballar, és a dir, la mobilitat obligada 

que han de fer. Un nombre majoritari de joves marquen que van a estudiar en cotxe, el 

90% d’aquests joves són menors de 18 anys que estudien als Instituts de Lliçà d’Amunt i 

que van acompanyats al centre educatiu pels seus pares. També gairebé un terç dels 

alumnes fa servir l’autobús per arribar al seu centre educatiu. El poc nombre de joves que 

van a l’Institut a peu o en bicicleta també ve determinat pel tipus de municipi que és Lliçà 

d’Amunt, amb força dispersió territorial i nuclis allunyats del centre, on s’ubiquen els 

centres on van aquests joves. L’ús del tren és molt limitat, només l’ utilitza algun dels joves 

que duen a terme estudis universitaris a Barcelona o a la Universitat Autònoma. També, en 

aquests casos especialment, s’indica que fan servir més d’un transport 

(cotxe+tren+ferrocarrils, per exemple) en funció del lloc on es vagi a estudiar. 

 
Taula 7. 

Tipus de transport Respostes 

a peu 42 

bicicleta 8 

cotxe 187 

autobús 100 

moto 26 

tren 1 

altres 3 

ns/nc 1 

buides 4 

Total 372 

Font: elaboració pròpia 
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Aquesta taula varia una mica quan analitzem la mobilitat no obligada, és a dir, la vinculada 

al lleure dels caps de setmana. Fixem-nos com augmenta l’ús de la bicicleta (entre els 

enquestats més joves, clarament), l’ús del cotxe (per poder-se moure a altres municipis de 

la comarca), l’ús del tren (en cas de moure’s cap a Barcelona, principalment), etc. Per tant, 

a través del tipus de transport utilitzat també podem fer una anàlisi diferent de per on es 

mouen els joves del municipi i per tant, poder deduir quin tipus d’activitat lúdica busquen. 

 
Taula 8. 

Tipus de transport Respostes 

a peu 27 

bicicleta 25 

cotxe 234 

autobús 42 

moto 18 

tren 14 

altres 4 

ns/nc 3 

buides 5 

Total 372 

Font: elaboració pròpia 

 
Relacionat amb aquests punts que comentàvem, en aquest apartat també s’ha inclòs la 

pregunta sobre si creuen que cal transport públic al poble, i el 91% de les respostes han 

sigut afirmatives, per tant pels joves enquestats seria molt necessari poder tenir transport 

públic bàsicament per anar a Barcelona o pobles veïns (bàsicament per moure’s pels altres 

pobles de la Vall del Tenes o municipis propers). 

En aquesta enquesta també s’ha demanat als joves l’opinió respecte si consideren que el 

municipi està ben comunicat. En aquest sentit es detecta que no hi ha una opinió 

massivament majoritària, ja que les diferències entre els que opinen que si i els contraris 

és molt escassa. No es detecta massa diferències segons les edats dels qui responen, 

potser si que majoritàriament els joves que es mouen habitualment amb cotxe (bé com a 

vehicle propi o bé acompanyats pels pares) si que majoritàriament creuen que el poble 

està ben comunicat, però tampoc és una variable especialment decisiva. Com que 
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principalment els enquestats es mouen pels pobles veïnes de Lliçà d’Amunt en molts 

casos encara no és té la necessitat de reclamar millors comunicacions per moure’s per 

llocs més apartats. Respecte a Barcelona els joves tenen sensació d’estar ben comunicats, 

de fet un 49% dels enquestats així ho manifesta. 

Taula 9. 

El municipi està ben comunicat… amb la comarca envers Barcelona 

Columna1 Respostes % Respostes % 

Si 156 42% 181 49% 

no 148 40% 118 32% 

ns/nc 61 16% 64 17% 

buides 7 2% 9 2% 

Total 372 100 372 100% 

Font: elaboració pròpia 

 
 
Un dels serveis que s’ofereixen per comunicar millor els 4 municipis de la Vall del Tenes és 

el servei de bus exprés, que facilita la mobilitat entre aquests pobles. Respecte a aquest 

servei també s’ha inclòs una pregunta a l’enquesta. Els resultats indiquen que gairebé el 

40% dels enquestats valoren que és un servei que està bé, tot i que també hi ha una alta 

franja d’enquestats que no responen (31%)...potser l’important també es veure que només 

un 5% dels enquestats valoren negativament aquest servei. 

Un altre servei del que disposa el municipi és el servei de bus nocturn per anar i tornar de 

Barcelona, que ofereix als joves la possibilitat de gaudir del lleure a la capital catalana 

sense necessitat d’anar amb vehicle propi. Aquest servei el valoren positivament el 40% 

dels enquestats. Cal destacar que pràcticament el 50% dels enquestats no han opinat al 

respecte. Si relacionem aquesta no resposta amb la variable edat, en el 95% de casos es 

tracta del grup d’enquestats més jove, de 14-17 anys que per raons d’edat té més difícil 

l’accés a aquest servei i/o que en cas de gaudir de lleure a Barcelona ho fan acompanyats 

dels seus pares o adults. 

Respecte als servei de bus ofert per les discoteques privades, cal dir que el 

desconeixement que se’n té és majoritari, de fet d’acord als percentatges que es veuen al 

gràfic següent, només 1 de cada 3 joves coneix l’existència d’aquest servei. I quan afegim 

la pregunta de si, a part de conèixer-lo, han fet servir aquests tipus de busos, l’opció 
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majoritària en les respostes és el No. De fet, dels 107 jove que han manifestat conèixer el 

servei, 66 han marcat l’opció de que no l’han fet servir. 

Gràfic 10. 

 
Font: elaboració pròpia 

 
Finalment, amb relació a aquest apartat també s’afegia a l’enquesta una pregunta oberta 

en la qual es demanava a quins pobles o ciutats els agradaria que es pogués portar el 

transport públic nocturn: principalment la demanda és d’anar a Sabadell (zona hermètica, 

concretament), Mataró, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, pobles del a costa o altres punts 

més propers com Granollers. També hi ha joves que apunten que aquest transport públic 

nocturn podria moure’s més pels diferents nuclis urbans de Lliçà d’Amunt. 

L’apartat de mobilitat també s’ha complementat amb un parell més de preguntes. A la 

primera, s’ha fet referència a detectar si els joves consideren que els calen carrils bicis. A 

aquesta pregunta, més del 65% dels enquestats afirmen que sí que calen més carrils bicis, 

tot i que quan preguntàvem per quin era el vehicle més utilitzat la bicicleta no destacava 

pel seu ús. Probablement, l’existència de més carrils bici podria afavorir una major mobilitat 

amb aquest vehicle. 

La darrera pregunta es va posar per conèixer quin transport públic creuen que li falta al 

municipi. Com podem veure a la taula que segueix el tren és el tipus de transport més 

demanat. 

  

29% 
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16% 

1% 

Coneixes el servei de bus ofert per 
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Si no
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Taula 10. 

 
Respostes 

Autobús 38 

Tren 226 

Altres 33 

ns/nc 66 

buides 9 

Total 372 

Font: Elaboració pròpia 

 
 
Cultura, lleure i oci 
 
Amb aquest nou apartat que s’ha inclòs a l’enquesta s’ha volgut conèixer els principals 

hàbits i activitats que els joves fan al seu temps de lleure, així com algunes pistes del que 

els agradaria fer. 

La primera pregunta que se’ls ha plantejat ha servit per conèixer a què dediquen el temps 

lliure els joves. De forma molt clara, l’opció d’estar amb els amics és la més votada, en 

segon lloc dedicar-se a les activitats de lleure o cultura, les xarxes socials i els jocs amb la 

videoconsola i, en darrer lloc a estudiar o llegir. El contacte amb els amics doncs esdevé 

l’opció principal dels joves en el seu temps lliure, de fet aquesta resposta també és obvia 

tenint en compte l’edat dels joves enquestats, dins del grup d’edat de la primera franja on 

es situa la joventut, època en la qual els altres, els amics són la referència principal. 

Respecte a la pregunta amb la qual es pretenia recollir l’opinió dels joves amb relació a la 

valoració de l’oferta cultural i de lleure cal destacar que en general els joves no deuen 

estar massa al cas de l’oferta organitzada, ja que si sumem el nombre de joves que no han 

respost o els que han optat per l’opció “ns/nc” suposa més del 40% de les respostes 

obtingudes.  

Respecte a la pregunta de si consideren que cal que hi hagi oferta d’oci al municipi o és 

millor anar a un altre lloc, els joves reclamen més espai d’oci al municipi ja que així no 

haurien de moure’s a cap a altres llocs. L’oci que demanden està relacionat amb 

discoteques i similars. 

Un altre element que se’ls ha demanat que valorin és l’oferta esportiva, si consideren que 

es bona o no; i també s’ha afegit una pregunta respecte si tenen una valoració positiva de 

la Festa Major, essent com és la principal activitat cultural i lúdica que s’organitza al 
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municipi, i amb aquesta pregunta es pretén conèixer si està ben valorada per part 

d’aquests joves. Com es pot observar a la taula que segueix, en ambdós casos la major 

part de respostes són positives, però cal destacar l’elevat percentatge de respostes 

positives que rep la Festa Major, respecte a la qual 3 de cada 4 joves responen 

favorablement . De fet, pel que fa a la valoració de l’oferta esportiva gairebé una quarta 

part dels enquestats no respon i en canvi amb relació a la Festa Major hi ha molts pocs 

joves que no opinin, per tant d’entrada cal pensar que el plantejament de la festa és prou 

adequat al que els joves demanen i/o necessiten. 

 
Taula 11. 
 

 

valoració oferta 
esportiva 

valoració 
positiva de la 
Festa Major 

Si 53% 76% 

no 22% 15% 

ns/nc 24% 7% 

buides 1% 1% 

Total 100% 100% 

Font: Elaboració pròpia 

 
Per tal d’acabar de recollir dades relatives a la festa major, també s’ha demanat als 

enquestats si els agradaria participar a la Festa Major del poble, i la majoria de respostes 

han estat positives en aquest sentit, això es constata amb el fet que el 80% dels 

enquestats així ho afirmen. 

D’altra banda, a l’enquesta també es recull la valoració que els joves fan dels equipaments 

culturals del seu municipi. Se’ls ha demanat opinió respecte als equipaments següents: la 

biblioteca, el centre cívic de Palaudàries, el centre cívic de ca l’Artigues, l’Escola de Música 

i l’Aliança. Com veureu a la taula següent destaca 2 equipaments respecte als quals s’han 

posicionat els enquestats, com són la Biblioteca i el local de l’Aliança. La Biblioteca és 

l’espai que rep més bona valoració, amb gairebé el 85% de respostes que es situen entre 

els ítems molt bona i bona; el mateix pràcticament li passa a l’Aliança, que també recull 

molt bones valoracions. De fet cap dels 5 equipaments recull una valoració massa 

negativa, si que hi ha algunes respostes a la franja dels ítems més negatius però les 

votacions rebudes han estat escasses, predomina més el tipus de resposta “ns/nc”; opció 

que ha estat la resposta més donada a l’hora de valorar el els 2 centres cívics i l’escola de 

música. Això té molt a veure, probablement, amb els espais més usats pels joves. 
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Taula 12. 

 
La Biblioteca Centre Cívic 

Palaudàries         
Ca l’Artigues 

Escola de 
Música 

L'Aliança 

Molt bona 119 26 36 51 88 

Bona 167 121 100 112 163 

Regular 44 42 50 42 50 

Dolenta 11 13 6 8 12 

Molt dolenta 1 4 7 11 6 

ns/nc 24 156 162 142 45 

buides 6 10 11 6 8 

Total 372 372 372 372 372 

Font: Elaboració pròpia 

 
 
La valoració de l’equipament juvenil El Galliner, que s’ubica dins la biblioteca municipal 

també s’ha recollit en aquests enquesta, tot i que l’opinió s’ha demanat mitjançant una 

pregunta específica. Al gràfic següent podem veure els resultats que obtinguts: les 

valoracions més altres suposen més del 55% del les respostes obtingudes. La franja del 

“ns/nc” suposa gairebé el 25% de les respostes i en aquest sentit això es  pot traduir en el 

fet que cal més difusió i fer conèixer l’espai entre els joves. Cal destacar també que entre 

els 212 joves que han qualificat l’espai juvenil positivament, el 90% d’aquests són joves 

d’entre 14 i 17 anys. A la franja dels que no responen predominen més els joves de 16 a 

20 anys.  
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Gràfic 10 

 
Font: elaboració pròpia 

 
Respecte a la valoració que es fa de les instal·lacions d’oci i lúdiques del municipi, cal dir 

que la valoració rebuda és bona, amb un màxim de respostes que han triat l’opció de bona 

per valorar aquestes instal·lacions. 

Finalment, i dins la línia de valorar les instal·lacions esportives i lúdiques del municipi, s’ha 

recollit opinió entre els enquestes respecte a una sèrie d’espais i equipaments del municipi 

com ara: els parcs i les places on poden jugar els joves, el pavelló d’esports, el camp de 

futbol, la piscina municipal, les instal·lacions d’skate i el patinòdrom. A la taula següent 

podeu observar els resultats obtinguts, i constatem que el pavelló d’esports i el camp de 

futbol són les instal·lacions més ben valorades, seguides dels parcs i places i del 

patinòdrom. La piscina municipal i les instal·lacions d’skate també reben una valoració 

positiva tot i que en el cas d’aquestes instal·lacions hi ha més freqüència de respostes 

negatives, o millor dit, una valoració més regular que la resta d’instal·lacions. 

Cal afegir que en la valoració dels diferents espais municipals no s’aprecien respostes 

especialment diferenciades segons el gènere dels enquestats, no es detecta un 

condicionant de gènere en aquest sentit. 

 
  

Valoració de l'Espai Juvenil El Galliner 

Molt bona Bona Regular Dolenta

Molt dolenta ns/nc buides
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Taula 12. 

 

parcs i 
places 

pavelló 
d'esports 

camp de 
futbol 

piscina 
municipal 

instal·lacions 
d'skate 

patinòdrom 

Molt bona 41 81 74 37 40 45 

Bona 154 177 164 123 88 132 

Regular 118 57 57 105 82 71 

Dolenta 23 12 21 32 40 19 

Molt 
dolenta 

5 4 17 21 47 17 

ns/nc 21 33 30 45 65 68 

buides 10 8 9 9 10 20 

Total 372 372 372 372 372 372 

Font: elaboració pròpia 

 
Finalment, per tancar aquest apartat relatiu a l’oci, s’ha afegit una darrera pregunta relativa 

a conèixer quins són els llocs principals o espais on els joves acostumen anar en el seu 

temps lliure. En la gran majoria de casos els joves es mouen pel mateix municipi, el camp 

de futbol, el parc i les places i el patinòdrom són els llocs més triats, perquè sobretot els 

joves responen activitats que poden fer amb amics. En el casos en els que s’ha respost 

espais o llocs fora del municipi, anar a Granollers, Mollet o Barcelona han estat les opcions 

més esmentades; també en alguns casos s’anomenen activitats tipus anar a la muntanya, 

etc. 

 
Participació i comunicació 

La primera pregunta d’aquest apartat es refereix al coneixement que els enquestats tenen 

de l’espai de referència juvenil del municipi, El Galliner. Les respostes en aquest sentit 

mostren clarament com el coneixement de l’espai és elevat, més del 80% dels enquestats 

així ho afirmen. 
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Gràfic 11. 

 
Font: elaboració pròpia 

 
Dins d’aquest apartat també s’ha preguntat respecte a si els joves coneixent la web i les 

xarxes socials de la regidoria de Joventut. En aquesta pregunta la major part de les 

respostes recollides han estat negatives, el 62% dels joves enquestats reconeixen no 

conèixer-ho, per tant altres canals com el boca-orella, el coneixement directe, etc. es fa 

servir més i no pas les xarxes socials. 

A la pregunta relativa a conèixer si els joves són participatius, l’opció més votada és la 

relativa al no, de fet, 6 de cada 10 joves enquestats així ho considera. Només un 20% dels 

joves afirma que creure que els joves del municipi són participatius. 

 
Gràfic 12. 

 
Font: elaboració pròpia 

 
Vinculat a aquest aspecte, també s’ha demanat als joves si participen en alguna entitat, 

club esportiu o associació. Les respostes obtingudes són molt semblants a les obtingudes 

en la pregunta anterior, així es pot deduir que els joves que participen d’alguna entitat són 

els que bàsicament creuen que els joves són participatius, ja que ells i segurament el seu 

entorn immediat ho fan. El percentatge de joves que diuen no participar de cap entitat és 

d’un 54%, 8 punts percentuals menys que a la pregunta anterior.  
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En cas de participar en alguna associació o entitat, les 5 més anomenades han estat les 

següents: 

 Club de futbol o club esportiu Lliçà 

 L’Ateneu l’Aliança 

 Club de Bàsquet Lliçà 

 El Tri-cric 

 La juguesca 

 L’esplai 

 Gegants i rua de Festa Major 

 Ball de Gitanes 

 
També se’ls demanava quins són els motius pels quals no es participa els principals 

motius que s’al·leguen en aquest sentit són la manca de temps (alguns fins i tot indiquen 

que abans,  quan eren més petits, ho feien), el poc coneixement de les entitats o de com 

fer-ho per participar i també, en força casos, es participa en un altre municipi, això indica 

també que en molts casos els joves de Lliçà d’Amunt estan molt vinculats amb el dia a dia 

dels pobles que els envolten. 

D’altra banda, a la pregunta de si es té en compte l’opinió dels joves, en aquest sentit, la 

majoria d’enquestats responen que No (el 52% dels enquestats), l’opció del sí només la 

marca el 21% dels enquestats (o el que seria el mateix, 1 de cada 5) i una proporció 

gairebé similar, el 25% opten per no definir-se i marcar l’opció del “ns/nc”. 

Finalment, la darrera pregunta d’aquests apartat fa referència a com s’informen els joves 

de les activitats del poble. En aquesta pregunta se’ls donava com a opcions principals les 

diverses publicacions municipals, així com les xarxes socials usades des de Joventut o si 

bé era pels amics i coneguts que podien conèixer aquestes activitats. La distribució de 

respostes la podem veure al gràfic següent, i com es pot observar l’opció d’informar-se via 

amics, és a dir, mitjançant el boca-orella entre els coneguts i companys és la més 

majoritària, pràcticament la meitat dels joves aquesta és l’opció que indiquen. En segon 

lloc, destaca el coneixement del butlletí “Informa’t” com a referència per a la informació 

municipal adreçada als joves. D’entre les xarxes socials, el facebook és l’eina més 

consultada i de la que s’obté més informació relativa a les activitats. Les webs municipals o 

específiques de joventut així com el twitter té encara un ús i una difusió molt escassa, si 

més no entre el col·lectiu enquestat. 
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Gràfic 13. 

 
Font: elaboració pròpia 

 
 
Convivència i cohesió social 
 
El darrer bloc de preguntes de l’enquesta ha fet referència aspectes relatius a la 

convivència i com veuen la cohesió social al municipi. En aquest sentit, es preguntava als 

joves sobre temes vinculats a valora, imatge que es té dels joves, etc.; amb l’objectiu que 

ells mateixos reflexionessin sobre com veuen la realitat juvenil que ens envolta. 

Pel que fa a l a primera pregunta, si creuen que la convivència al municipi és correcta, cal 

destacar que el 65% dels joves enquestats respon que sí, que ho creuen. Pràcticament 

s’han recollit les mateixes respostes referides al No o a l’opció Ns/Nc, triada només per un 

16% dels enquestats. També val la pena subratllar que hi ha hagut molt pocs joves que 

hagin deixat en blanc aquesta pregunta, només 9 no han respost, per tant podem deduir 

que és una pregunta envers la qual tenen interès en mostrar la seva opinió, opinió que 

com ja hem comentat és majoritàriament positiva. 

També se’ls ha preguntat respecte al fet de si veuen problemes entre els joves del 

municipi. Respecte a això, cal destacar que tal i com veiem al gràfic, el pes de les 

respostes positives i negatives es molt semblant, al voltant del 35%, respostes més o 

menys esperables tenint en compte que a la pregunta anterior els joves indicaven que no 

veien problemes de convivència. 
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Taula 13. 

 
% Total respostes 

Si 37% 136 

no 34% 127 

ns/nc 27% 101 

buides 2% 8 

Total 
 

372 

Font: elaboració pròpia 

 
Respecte a quins són els principals problemes que s’observen, les baralles entre joves, la 

percepció de que alguns barris de Lliçà d’Amunt són més problemàtics i les drogues són 

els principals problemes indicats. Alguns joves posen de relleu l’existència de situacions 

problemàtiques vinculades al bullying o ciberbullying. 

Es curiós veure com a la pregunta de si creuen que la imatge que té la societat dels joves 

és correcte majoritàriament responen que no, concretament, 239 dels 372 enquestats així 

ho indiquen. Per tant, deduïm aquí que existeix una polaritat pels joves: ells a sí mateixos 

es veuen de manera correcta, majoritàriament no detecten o posen de relleu problemes de 

convivència, etc. (o els hi donen una importància més aviat secundària) però 

majoritàriament pensen que en general la imatge que se’n té no es correspon amb la 

realitat. Es reflecteix la idea de pensar que “els altres “ (els adults) mai veuen amb bons 

ulls als joves. 

Finalment, la darrera pregunta que se’ls demanava a l’enquesta fa referència  a quins són 

els valors que cal treballar més. Es demanava que destaquessin 3 valors entre set que 

se’ls donava a escollir: el respecte, la diversitat, la inclusió, l’esforç, la disciplina, la llibertat 

i la solidaritat. 

Cal especificar amb relació a aquesta pregunta se’ls demanava als joves que triessin 

quins eren els tres valors que calia treballar més. En un primer moment, el valor del 

respecte ha sigut el més triat amb una clara diferència respecte als altres valors 

proposats. En segon terme, la majoria de respostes han triat l’esforç com a segon 

valor, tot i que la xifra de respostes buides també ha augmentat. Finalment, quan ja 

se’ls demanava que pensessin un tercer valor, la majoria dels enquestats han optat 

per no respondre. Entre els que si que han respost, la disciplina ha estat el valor més 

votat. Així, doncs, els valors de respecte, esforç i disciplina són els valors més votats 
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per par dels joves enquestats a Lliçà d’Amunt. La taula que segueix reflexa el sentit del 

vot dels joves en aquests pregunta:  

 
Taula  14. 
 

   valor 1 valor 2 valor 3 Total respostes % 

el respecte 276 31 7 314 28% 

la diversitat 25 91 13 129 12% 

la inclusió 5 0 3 8 1% 

l'esforç 12 104 37 153 14% 

la disciplina 9 53 66 128 11% 

la llibertat 0 4 3 7 1% 

la solidaritat 0 2 12 14 1% 

la integració 0 10 14 24 2% 

la toleracia 0 13 20 33 3% 

buides 45 64 197 306 27% 

Total 372 372 372 1116 100% 

Font: Elaboració pròpia. 

Observacions generals 
 
L’enquesta es tancava amb un apartat d’observacions generals, en el qual es recollien els 

comentaris o afegitons que els joves enquestats volguessin aportar un cop acabades les 

83 preguntes que han constituït aquest qüestionari. Hem cregut important incloure aquesta 

i altres preguntes de tipus obert (que ja hem anat comentant) perquè d’aquesta manera es 

permet combinar les preguntes amb resposta predefinida amb preguntes obertes que 

faciliten que la persona enquestada pugui fer aportacions o valoracions. 

Les observacions recollides fan referència a la pròpia enquesta, amb comentaris tant 

positius com negatius, com ara:  

 “He perdut molt temps fent l'enquesta” 

 “Molt llarga, he perdut molt temps” 

 “bona enquesta” 

 “Preguntes repetides i alguna errada” 

 Aquesta enquesta esta molt bé, perquè ajuda a saber l'opinió dels joves 
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 Massa preguntes, i algunes repetides 

Propostes o idees adreçades a millorar alguna de les polítiques públiques del municipi que 

podrien repercutir directament en els propis joves com ara:  

 
- “Crec que el preu del transport públic hauria de ser molt més econòmic pels 

estudiants” 

- “Han de millorar el camp de futbol, perquè sempre ens fem  mal per culpa de la 

gespa”  

- “Més activitats pels joves i adolescents, com centre comercial, cinema...” 

- “Crec que hi ha molt poca informació per a la gent jove pel que fa a temes 

d'emprenedoria, d'emancipació i d'oci. A més a més l'ajuntament tampoc fa grans 

esforços per facilitar i promoure aquestes informacions. Tot això crea 

desconeixença dels pocs actes i activitats que es duen a terme al poble i té com a 

resultat que els joves prefereixin marxar a altres pobles en lloc de quedar-se al seu 

propi poble” 

- “En la pregunta de si es té en compte la opinió dels joves he posat que no perquè 

crec que només es representa una part dels joves de Lliçà. Personalment no em 

sento identificat/da amb les activitats que du a terme el Galliner ni la majoria 

d'activitats que es duen a terme per Festa Major. Crec que la Festa Major d'aquest 

poble en gran part es La Juguesca, si no fos per això, el 90% de les activitats de la 

Festa Major no em representarien. Crec que hi ha hagut intenció de millora però 

trobo que falta l'esperit de poble propi d'una Festa Major, que es pot potenciar amb 

les activitats que es duen a terme des de l'Ajuntament” 

- “M'agraden molt les persones que treballen al Galliner, molt professionals i on hi 

tenen en compte les nostre opinions” 

També es fan propostes de millora del municipi, no només adreçades a beneficiar la 

població jove sinó també en benefici de tota la col·lectivitat, com ara: 

- “Manca d'un nucli urbà, masses urbanitzacions i manca d'oci nocturn pels joves” 

- “Que la gent sigui més simpàtica, agradable i cívica, també que estigui tot més net i 

es netegi més sovint” 

- “L'autobús és molt car i cal millorar la Festa Major. 

- “fa falta tren, perquè estem molt poc comunicats. I més respecte i disciplina” 

- “és un poble mort. No hi ha ningú al carrer” 

- “és un poble d’avis i per als avis” 

- “Aquest ajuntament no fa res per el poble, només benefici propi. Heu d'escoltar 

més al poble i menys els diners” 
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- “Me enterado de que quizás hacen obras en el skatepark del pueblo, pero no 

estaría mal que hubiera un toldo para protegernos del sol y una fuente, para no 

tener que ir al Parc del Tenes cada vez que tengamos sed” 

- “hace falta mejorar el skate park” 

- “Esta bien que intenten hacer cosas para el pueblo, y la gente de aquí. Pero en 

cuanto a carreteras las urbanizaciones están más descuidadas. Y en cuanto a 

estudios, yo pondría más academias de distintos idiomas o más actividades 

lúdicas.. al igual que utilizaría la Alianza para hacer-la discoteca en época de 

verano con tal de ganar dinero y que la gente de aquí tenga un lugar al que ir y no 

tener que ir a Barcelona” 

- “L'autobús és molt car i cal millorar la Festa Major” 

- Transports els caps de setmana, tant a les urbanitzacions com a Barcelona, 

Mataró... Una font a l'Skate, a la Festa Major portar més DJ, baixar el preu del 

transport públic, millorar les instal·lacions de la piscina municipal i el preu. 

 

 

3. Dinàmica i buidatge tallers participatius 

amb joves 

Pla Local de Joventut:  Participem! 

INDICACIONS PER A FER LA DINÀMICA 

a) Hi ha 10  temes a tractar,  són els següents:  

11. Educació 
12. Mobilitat 
13. Convivència /Cohesió Social 
14. Salut i Medi Ambient 
15. Oci, Lleure i Cultura 
16. Esports 
17. Participació 
18. Comunicació i TIC 
19. Treball 
20. Habitatge 

 
b) Cal que treballeu els 10  temes de la següent manera:  

1. Coses que m’agraden o ja estan bé: post-it verd 

2. Coses que cal millorar, que manquen o que no m’agraden: post-it rosa 

3. Propostes concretes: post-it groc 
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c) Anoteu a cada post-it el número o nom del tema que esteu tractant i a sota ja aneu 

anotant tot el que creieu oportú.  

 

d) Cada grup començareu a treballar per un tema diferent, els treballareu tots. Cada 

grup ha d’escollir una persona que apunti el que aneu decidint per cada post-it i 

una altre persona que després farà de portaveu i que també s’encarrega d’anar 

marcant el ritme de la dinàmica.  
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ÀMBIT:  EDUCACIÓ 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Bones instal·lacions educatives  

- Activitat d’intercanvi a l’INS Lliçà++ 

- El treball a l’assignatura llengües estrangeres 

a l’IES Lliçà Batxibac i PILE (projecte integrat 

de llengües estrangeres) ++++++ 

- Hi ha força CEIPS a Lliçà +++++++ 

- INS Lliçà considerat com dels millors de 

Catalunya  

- Bons professors al cicle (INS Lliçà)+ 

- Biblio a l’INS (INS Lliçà)  

- Escola d’Anglès + 

- Escola de Música ++ 

- Acadèmia de repàs++ 

- Hi ha 2 INS +++++ 

- Sala d’estudis durant l’estiu 

- Aparcament INS Lliçà (motos)  

- Xerrades als INS 

- Activitats extra escolars + 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO  

- Estètica de les instal·lacions de l’INS Lliçà, 

sembla una presó. (finestres tancades)  ++++ 

- Manca un INS a les urbanitzacions. ++++ 

- No hi ha renovació de materials a les 

instal·lacions. ++++ 

- No hi ha batxillerat artístic. + 

- Excés d’alumnes per classe. + 

- Baix nivell en el temari. +++ 

- Tancament de l’escola de Sant Baldiri.  

- No es fan gaires sortides a l’INS Lliçà +++ 

- No es fan “colònies” sa tots els cursos.  

- L’Associació d’estudiants no representa a tots 

els estudiants (INS Lliça) 

- No es demana opinió als estudiants (però no es 

coneix l’òrgan del Consell Escolar) INS Lliçà 

- Poca motivació dels tutors i professorat  ++ 

- Poques places escolars al municipi 

- INS Hipàtia poc equipat, insuficient. ++++++ 

- Falta material informàtic, cal renovar-ho (INS 

Lliçà) ++ 

- Connexió a internet lenta (INS Lliçà) +++ 

 

PROPOSTES 

- INS als barris++++++ 

- Cal un batxillerat artístic +++ 

- Cal ampliar a Batxillerat a l’INS Hipàtia+++ 

- Cal CFGS d’informàtica + 

- Cal més cicles formatius  

- Millorar el WIFI als INS + 

- Més activitats de pràctiques++ 

- Examen al professorat per a millorar el 

nivell de la matèria que s’imparteix.  

- Més material escolar i que sigui el mateix 

per a totes les classes. ++ 

- Organitzar visites a les portes obertes de 

les universitats 

- Menys concentració d’exàmens 

- Carnet pels que fan Batxillerat ¿? 

- Més sortides i més repartides.  

- Aprofitament dels 30 min. De lectura per fer 

deures. ++ 

- WIFI al menjador  INS Lliça (no arriba) + 

- Menys llibres o un sistema per a no portar 

tant de pes. +++ 
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- Preparació deficient per estudis post-obligatoris 

- Pocs cicles formatius ++++++ 

- Instal·lacions infrautilitzades (laboratori INS 

Lliçà)  

- Reducció de les places a les escoles primària  + 

- Excés control del professorat sobre els 

alumnes+ 

- Dinàmiques poc motivadores ++ 

- No hi ha Batxillerat a l’INS Hipàtia  

- Millorar INS Hipàtia +++ 

- Escola Sant Baldiri per fer Batxillerat 

- Més material informàtic ++ 

ÀMBIT:  MOBILITAT 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Bons conductors del servei+++ 

- Connexió amb Barcelona i pobles del costat 

- La xarxa de busos és extensa al poble, hi ha 

moltes línies +++++++++++ 

- Bon servei Bus Exprés +++++ 

- Pots desplaçar-te a peu dintre del poble 

- Carreteres ben comunicades 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

-  El busos de Lliçà de Vall no coincideixen amb 

l’horari d’entrada de l’INS Lliçà+ 

- Preu alt del servei de bus +++++ 

- No hi ha bus nocturn ++ 

- Ni hi ha aparcament de motos a l’IES 

- Hi ha un carrer tallat de 23h a 7h que és molest 

i innecessari. No es pot passar a la nit i has de 

fer molta volta per arribar a les 

urbanitzacions+++ 

 

PROPOSTES 

- Bus Festa Major++++ 

- Bus cap de setmana +++++++++++ 

- Més places de bus en horaris punta 

(hora de sortida als INS) ++++++++++++ 

- Més freqüència de busos urbans 

++++++++++ (sobretot LA1 +++++)  

- Que es pugui comprar la T10 a 

l’Ajuntament.  

- Bus nocturn++++ 

- Més carril bici++++++ 
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- Poques places de bus en horari punta (com 

la sortida de l’INS) +++++ 

- No hi ha bus de cap de setmana++++++ 

- Poca freqüència de pas bus urbans +++++ 

- Poca freqüència de pas en algunes hores del 

bus exprés++ 

- Mal estat de les carreteres+ 

- Falta tren+++++ 

- Falta aparcament al centre del poble 

- Zones sense asfaltar 

- Falta carril bici+++++ 

- Poca coordinació dels horaris dels busos 

urbans amb d’altres que van a pobles veïns. 

+++ (Partes, Lliçà de Vall)  

- Carril bici pujada urbanitzacions innecessari + 

- Semàfors poc temps i mal coordinats ( xuxes, 

pavelló, Frankfurt, aliança)   

- Carril bici Lliçà – Granollers 

- Més aparcament de bici  

- Millorar l’avís d’incidències dels busos 

- Més freqüència de pas del Bus Exprés + 

- Millorar lla flota de busos estèticament+ 

- Més servei de bus a l’estiu 

- Asfaltar carrers i carreteres  

- Unir camins per fer a peu entre Lliçà, 

Bigues i Santa Eulàlia+ 

- Baixar preus targetes de transport 

(descomptes) ++ 

- Carregadors per a cotxes elèctrics 

- Busos per Festes Majors dels pobles del 

voltant 

- Busos a Mataró (zona d’oci) + 

- Busos més grans ++++ 

- Pas de zebra a Can Farell que està dividit 

(carretera de Caldes) 

- Targeta de bus especial per horari escolar 

+ econòmica 
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ÀMBIT:  CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL 

 

ASPECTES POSITIUS 

- No hi ha baralles i no cal intervenció policial 

com a altres llocs.   +++++++ 

- És un poble tranquil + +++++++++ 

- Hi ha punts per quedar 

- Bon servei policia 

- Hi ha diversitat, heterogeneïtat ( no tothom està 

d’acord)  

- Hi ha diversitat d’estils 

- Associacions de veïns que fan moltes coses 

- Bones xerrades sobre respecte (bullying, etc)  

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Hi ha queixes innecessàries dels veïns quan 

s’organitzen  festes ++ 

- No es recullen els excrements de gossos+ 

- Dispersió geogràfica i mala comunicació 

++++ 

- La venta ambulant per les urbanitzacions és 

molesta 

- No hi ha gaire relació entre la gent jove per 

manca d’espais i per com és el poble en 

general. +++ 

- No es veu gaire gent pels carrers++ 

- No hi ha nucli diferenciat 

- Hi ha massa radars i multes 

- Hi ha robatoris ++ 

- Poca adaptació a persones amb discapacitat i/o 

diversitat funcional.  

- Baralles i vandalisme en les festes 

grans++++ 

- No hi ha diversitat cultural+ 

 

PROPOSTES 

-  Que posin papereres i bosses ++ 

- Més fonts ++++ (skateparc)  

- Més espais o activitats on la gent es 

pugui relacionar. +++++++++ 

- Més control policial 
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- Poca vigilància a FM+++ 

- Zona d’skateparc conflictiva i poc adequada ++ 

- Zona INS Lliçà és un lloc de trobada els caps 

de setmana i s’embruta.  

- No hi ha mediació entre veïns des de 

l’Ajuntament.  

- Divisió de grups, poc sentiment de pertinença. 

ÀMBIT:  SALUT I MEDI AMBIENT 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Hi ha facilitats per reciclar 

- Hi ha moltes zones verdes +++++++++++++ 

- Bones xerrades sobre salut i drogues+++ 

- Hi ha serveis de neteja de boscos + 

- Servei de 24h al CAP 

- Hi ha 2 CAP +++++++++ 

- Farmàcies+++ 

- Llocs per caminar i córrer + 

- Bona atenció mèdica 

- Promoció del reciclatge i del medi ambient als 

centres educatius  

- Metges propers +++ 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Els camions d’escombraries passen durant el 

dia i en moments de més trànsit++ 

- Hi ha moltes esperes al CAP +++++++++ 

- Els contenidors no estan en bones condicions 

- Dificultat per localitzar el número del CAP de la 

cruïlla 

- Les capses no caben al contenidor groc.  

- CAPS allunyats del centre ++++ 

- Carrers en mal estat per arrels dels arbres 

- Riu amb molta deixalla, contaminat 

++++++++ 

- Mal estat del Parc del Tenes + 

 

PROPOSTES 

-  Posar més papereres a les 

urbanitzacions+ 

- Les escombraries orgàniques es podrien 

recollir casa per casa.  

- Més regulació dels horaris de la deixalleria 

- Més temps entre visita i visita al CAP 

(més realista)++++ 

- Més campanyes contra incendis 

- Espais lliures més nets +++++ 

- Arreglar carrers en mal estat 

- Més parcs 

- No construir a zones verdes 

- Més arbres als carrers 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

295 

 

- Servei del PPD per a fer consultes - La instal·lació de la MANGO ha fet 

desaparèixer llocs naturals ++ 

- Alguns boscos estan molt bruts de 

deixalla++++ 

- No hi ha suficients espais habilitats per gossos 

- No hi ha servei d’urgències  +++ 

- Millorar les voreres i espais al voltant dels 

contenidors 

- Cal recordar la neteja de les urbanitzacions 

- Poques papereres 

- No hi ha clínica veterinària 

- No hi ha hospital+++ 

- Poca especialització als CAP+++ 

- Zona polígon amb molta brossa 

- No hi ha farmàcies a les urbanitzacions 

- No hi ha farmàcia 24h+ 

- Moltes xerrades del tema drogues (massa)  

- Posar més desfibril·ladors 

- Més instal·lacions de CAP 

- Asfaltar descampat INS Lliçà 

- Farmàcia 24h+ 

- Urgències a la nit++ 

- Més xerrades d’alimentació 

- Hospital +++ 

- Naus abandonades en mal estat (centre del 

poble)  

ÀMBIT:  OCI, LLEURE I CULTURA 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Festa Major: Cada nit hi ha una activitat 

diferent+++++++++ 

- Juguesca +++++++++++ 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- La data de FM  és molt propera a l’inici del curs. 

+++ 

 

PROPOSTES 

-  Més activitats d’oci durant l’any 

(concerts, teatre, altres, etc). ++++++ 

(holly party, rap)  
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- Nits a la piscina 

- Hi ha bars econòmics per anar a sopar 

- Aliança++ 

- Casal Jove++ 

- Moltes activitats per infants 

- Biblioteca ++++++++ 

- Carnestoltes 

- 24h ciclomotors ++++++ 

- Sant Jordi+ 

- Fira Nadal 

- Fira de Sant Antoni+ 

- Esplai+ 

- Nit de terror  

- Espai Jove El Galliner+++++ 

- Centres cívics 

 

- Poca oferta d’oci al poble. +++ 

- Poca oferta cultural (centres, activitats, 

museus) ++++ 

- Falta una zona d’oci que aglutini als joves ++ 

- Falta de zona on hi hagi comerç i oci 

++++++++ 

- No hi ha supermercat al nucli del poble+++ 

- Poques activitats pels adolescents ++++++ 

- Mala situació de l’Embarraca’t (espai lliure si 

plou i difícil control ) i mal accés pel riu +++ 

- L’Espai Jove és petit+++ 

- Poques activitats fora de l’estiu i FM ++++ 

- El local social de Can Farell no es fa servir 

- Juguesca curta++ 

- Més proves nocturnes i menys diürnes a la 

Juguesca. + 

- Algunes activitats de la FM són conflictives o 

porten a baralles. (Muntronik i altres concerts) 

+++ 

- Més activitats juvenils a la FM ++++ 

- Un equipament juvenil amb espais 

diversos i activitats. ++++++ 

- S’han de posar més parades a les 24h 

- Festa Major d’hivern++ 

- Millorar la localització de la FM+ 

- Zona d’oci a Lliçà amb activitats i 

serveis ++++++++++ 

- Ús dels equipaments en cap de setmana 

(escola de música, pistes de les escoles, 

pistes esportives) +++ 

- Festival musical a l’estiu + 

- DJ’s per Festa Major++ 

- Evitar concerts que portin mal ambient++ 

- Juguesca més dies ++++ 

- Organització d’una quedada jove 

- Millorar atraccions de la fira (FM: 

activitats més noves i juvenils) +++++++ 

- Buc d’assaig 

- Festa Major més participativa: consultar 

activitats als joves.  

- PIJN més activitats joves 
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ÀMBIT:  ESPORTS 

 

ASPECTES POSITIUS 

-  Hi ha moltes instal·lacions per fer esport 

+++++ 

- Hi ha moltes entitats esportives 

- El gimnàs està bé 

- El pavelló està ben cuidat++++++ 

- Hi ha tenis i pàdel 

- Camp de futbol+++++++ 

- Passejada CONCOS  

- Club BTT 

- Pista de Padel 

- Pista de Tenis 

- Zones verdes per caminar 

- Millora dels vestuaris de la piscina 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

-  El preu d’entrada a la piscina és car ++++ 

- La gespa del camp de futbol no està en 

bones condicions ++++ 

- Manca de tornejos i activitats esportives+ 

- Manca de material i suficients instal·lacions 

esportives+++ 

- No hi categories de bàsquet ( no hi ha Junior 

1a)  

- Manca de diversitat esportiva 

++++++++++++++(Handball, atletisme, rugbi, 

voley)  

- La piscina és millorable (vestuaris i fondària)  

++++++++ 

- No hi ha gimnàs per a menors de 16 anys (sala 

de màquines i activitats)  

- Falten carrils bici+ 

- Hi ha un carril bici que no és necessari (pujada 

urbanitzacions) 

- L’Skateparc està en mal estat +++++++ 

- Falta camp de futbol obert al públic+ 

 

PROPOSTES 

- Organitzar més activitats esportives a tot el 

poble 

- Renovació d’instal·lacions esportives 

- Més curses populars per a incentivar  

l’esport i els hàbits saludables++ 

- Quota de gimnàs més econòmica+ 

- Piscina coberta ++++++++++ 

- Canviar la gespa del camp de futbol++++ 

- Que la secció de màquines del gimnàs 

pugui ser accessible a partir de 16 anys 

+++ 

- Piscina per nedar, amb més fondària 

++++ 

- Millorar el preu del pàdel  

- Pavelló cobert ales urbanitzacions 

- Gimnàs més equipat ++++++++ 

- Millora dels vestuaris del camp de futbol 

- Noves instal·lacions d’skateparc+ 

- Parcs per fer exercici per gent jove, no 

només gent gran.  

- Més pistes de tenis + 
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- No hi ha piscina coberta 

- Falten bons equips que destaquin i joves 

promeses.  

- Poques activitats de ball +++ 

- Nou skateparc ++++++ 

- Entrada piscina més econòmica +++ 

- Més activitats de ball 

- Més ús del pavelló ( altres activitats) ++ 

- Complex esportiu Masia de Can Salgot 

ÀMBIT:  PARTICIPACIÓ 

 

ASPECTES POSITIUS 

- La Juguesca té molta varietat d’activitats+++ 

- Festa Major amb molta participació (Juguesca)  

++++++++++++++ 

- Esplai com a entitat que promou la participació++ 

- Nit de Terror com a activitat de participació+ 

- Espai Jove El Galliner com espai aglutinador de 

joves i lloc per informar-se  i participar + 

- Molts voluntaris per activitats  

- 24 hores participativa +++ 

- Es fan coses als centres cívics  

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

-  Pocs projectes amb activitats innovadores, que 

aportin idees i activitats noves. + 

- Falta d’informació sobre el que es fa a 

Lliçà++++ 

- Els joves participen poc +++++ 

- Manca de motivació de la participació+ 

- Falta més suports a les entitats 

- Pocs espais on els joves poden escollir les 

activitats del poble+ 

- Poca participació fora de la FM +++ 

 

PROPOSTES 

-  Més espais de participació durant la 

resta de l’any. +++++ 

- Promocionar temes de voluntariat 

- Allargar les dinàmiques que es creen a la 

Juguesca +++ 

- Més informació sobre les activitats i 

projectes +++++ 

- Més ajudes i recolzament a les entitats 

++(Juguesca i 24h)  

- Organització d’activitats amb altres 

municipis (olimpíades rurals, etc)  

- Crear una assemblea jove per organitzar i 

escollir activitats. ++ 

- Fer un club d’ajuda 
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ÀMBIT:  COMUNICACIÓ I TIC 

 

ASPECTES POSITIUS 

-  Bona informació a través del web de 

l’ajuntament. +++++++ 

- Pàgina web Joventut +++ 

- Han posat fibra òptica++ 

- Informa’t ++++++++ 

- La Biblioteca com espai on informar-se i 

connectar-se.  

- Xarxes socials protecció civil 

- Xarxes socials +++++ 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Internet va lent en moltes zones del poble  

++++++++ 

- El butlletí  “Informa’t” arriba tard a les cases 

++++ 

- Hi ha poca cobertura ++++++++++ 

- La ràdio no funciona bé 

- Instal·lacions elèctriques antigues 

- Poca publicitat d’activitats al poble ++++ 

- Millorar el facebook del Galliner 

- No hi ha cabines de telèfon+ 

- El WIFI de la biblioteca no funciona bé ++ 

- Xarxes socials de Joventut poc conegudes 

++++ 

- WIIFI INS lent +++++ 

 

 

PROPOSTES 

-  Crear una ràdio a Lliçà 

- Zones obertes de WIFI ++++++ 

- La informació de la FM, el programa, ha 

d’arribar abans a les cases 

- Fibra òptica a tot el municipi+++ 

- Més informació als INS+++ 

- Concursos per motivar que la gent segueixi 

les xarxes socials. + 

- Més informació de les xarxes socials que 

existeixen. + 

- Antena de telecomunicacions + 

- Implicar als joves per fer arribar la 

informació+ 

- Apartat juvenil a l’Informa’t+ 

- WIFI als CAP 

- Carregadors públics 

- Actualitzar ordinadors biblio+ 

- Snapchat per FM 
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ÀMBIT:  TREBALL 

 

ASPECTES POSITIUS 

- La instal·lació de la Mango podrà portar més llocs 

de treball +++ 

- El SEOVT i l’Espai Jove com a recolzament per 

a buscar feina ++++ 

- Nucli industrial 

- Hi ha propostes de feina per a +18 

- Espai Jove per a recerca de feina 

- Accés a la informació sobre feina 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

-  Poca oferta específica de treball per a joves 

++++++++ 

- Contractes precaris 

 

PROPOSTES 

- Pla d’industrialització 

- Priorització dels joves del municipi per feina 

- Més ofertes de treball ++ 

- Més eines d’emprenedoria juvenil 

ÀMBIT:  HABITATGE 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Primera promoció de pisos de protecció oficial 

++++ 

- No hi ha “densitat” de població”, s’està bé.  

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- El lloguer és molt car +++ 

- El preu de l’habitatge és car, la majoria són 

cases. +++ 

- Hi ha molts robatoris 

- Hi ha habitatges que s’han quedat a mig fer 

- Hi ha ocupació d’habitatges 

 

PROPOSTES 

- Asfaltar el descampat de l’INS 

- Habitatges per a persones amb pocs 

recursos++ 

- Més habitatges de protecció oficial++ 
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4. Buidatge diagnosi tècnics i tècniques 

Trobada tècnica d’anàlisi de la realitat juvenil i polítiques de joventut Lliçà d’Amunt 

20 de Maig de 2016 

20 persones convocades:  

- Cristina Gutiérrez, tècnica de comunicació  

- Montse Graví, tècnica de comunicació 

- Blai Aparici, tècnic de mobilitat 

- Eva Muñoz, tècnica de cultura 

- Ferran Vidal, tècnic d’esports 

- Xavier Junqueras, tècnic de salut i medi ambient 

- Marta Mimó, tècnica d’educació 

- Mari Suárez, tècnica de serveis socials 

- Lluís Solà, tècnic de participació 

- Manel Fernàndez, tècnic de promoció econòmica 

- Daniel Soriano, cap de la Policia Local 

- Toni Rubio, educador projecte “Creix” 

- Miquel Angel Alabart, psicopedagog  projecte “Creix” 

- Raquel Flores, tècnica del projecte  “Millorem l’Ocupació” 

- Pilar Soteras, directora de l’INS Lliçà 

- Ester Perpinyà, coordinadora pedagògica INS Lliçà 

- Muntsa Palomera, coordinadora pedagògica INS Hipàtia d’Alexandria 

- Anna Casanovas, directora de l’Escola de Música de la Vall del Tenes 

- Alícia Castro, cap del SEOVT 

- David Sanitjas, educador del PPD (Programa de Prevenció de Drogodependències 

de la Vall del Tenes)  

3 persones no poden assistir:  

- David Sanitjas 

- Anna Casanovas 

- Manel Fernàndez, vindrà a partir de les 12h 

 

5 persones pendents  confirmar:  

- Daniel Soriano 

- Ester Perpinyà 
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- Pilar Soteras 

- Alícia Castro 

- Lluís Solà 

 

Han assistit a la sessió :  

- Cristina Gutiérrez, tècnica de comunicació  

- Montse Graví, tècnica de comunicació 

- Lídia Vendrell, tècnica de mobilitat  

- Eva Muñoz, tècnica de cultura 

- Ferran Vidal, tècnic d’esports 

- Arantxa Campos, tècnica de salut i medi ambient 

- Marta Mimó, tècnica d’educació 

- Anna Batlles, tècnica de serveis socials (educadora)  

- Toni Rubio, educador projecte “Creix” 

- Raquel Flores, tècnica del projecte  “Millorem l’Ocupació” 

- Núria Vidal,  de l’INS Lliçà 

- Ester Perpinyà, coordinadora pedagògica INS Lliçà 

- Muntsa Palomera, coordinadora pedagògica INS Hipàtia d’Alexandria 

- Anna Boira, tècnica del SEOVT 

No assisteixen:  

- Lluís Solà, tècnic de participació 

- Manel Fernàndez, tècnic de promoció econòmica 

- Daniel Soriano, cap de la Policia Local 

- Miquel Angel Alabart, psicopedagog  projecte “Creix” 

- Miquel Angel Alabart, psicopedagog  projecte “Creix” 

- David Sanitjas, educador del PPD (Programa de Prevenció de Drogodependències 

de la Vall del Tenes)  

 

Anàlisi de la realitat juvenil:  participem! 

INDICACIONS PER A FER LA DINÀMICA 

Primera part, avaluació d’accions:  

1. Repassarem l’avaluació del pla d’accions del pla local 2012 – 2015. Han estat 39 

accions avaluades per 14 tècnics de l’Ajuntament.  
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De les 39 accions:  

e) 24 s’han portat a terme satisfactòriament.  

f) 2 accions s’han fet i es desconeixen a parts iguals.  

g) 13 accions són desconegudes per una majoria de tècnics i tècniques. 

 

Com a punt de partida, per grups diferenciats, es farà un post - it / targeta per a 

cada una de les accions avaluades i s’haurà de decidir a quin àmbit poden  

pertànyer  i anotar-ho ( pot ser a més d’un)  i classificar l’acció segons si:  

 

- No es coneix: post-it blau  

- Cal continuar duent a terme aquesta acció: post-it verd 

- Cal redefinir-la  i/o ha derivat en un altre projecte: post-it rosa 

- Cal deixar-la de fer: post- it groc 

 

2. Farem una posada en comú. 

Segona part, anàlisi de la realitat:  

a) La diagnosi del pla la dividim en 10 àmbits temàtics,  són els següents: 

21. Educació  
22. Mobilitat 
23. Convivència /Cohesió Social 
24. Salut i Medi Ambient 
25. Oci, Lleure i Cultura 
26. Esports 
27. Participació 
28. Comunicació i TIC 
29. Treball 
30. Habitatge 

 
b) Cal que treballeu els 10 àmbits temàtics  de la següent manera:  

4. Coses que són positives,  m’agraden o ja estan bé: post-it verd 

5. Coses que cal millorar, que manquen o que no m’agraden: post-it rosa 

6. Propostes concretes: post-it groc 

 

c) Anoteu a cada post-it el número o nom del tema que esteu tractant i a sota ja aneu 

anotant el que creieu oportú.  

d) Farem una posada en comú
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PROGRAMES 
ES 

DESCONEIX 
ÀMBITS CONTINUAR 

REDIFINIR / 
NOU 

NO FER 

1. Consells de participació  1 PARTICIPACIÓ 0 2 0 

2. Portal d'entitats 1 COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ 0 1 1 

3. Serveis d'assessorament a entitats 1 PARTICIPACIÓ 2 0 0 

4. PIJ (Punt d'Informació Juvenil)  0 TOTS 3 0 0 

5. PIDCES (Punt d'Informació Descentralitzat a Centres 
d'Educació Secundària)  

0 TOTS 2 1 0 

6. Conveni i subvenció al Grup Esplai 1 
OCI,LLEURE I CULTURA, EDUCACIÓ, 
COHESIÓ SOCIAL 

1 1 0 

7. Conveni Aliança 1 OCI,LLEURE I CULTURA 1 1 0 

8. Dinamització a  la xarxa 0 COMUNICACIÓ 2 1 0 

9. Campanya sms-web municipal-Butlletí Informa't 0 COMUNICACIÓ 3 0 0 

10. Programació activitats Espai Jove El Galliner 0 OCI,LLEURE I CULTURA 3 0 0 

11. Espai Obert 1 
EDUCACIÓ, LLEURE, CULTURA, 
CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL 

0 2 0 

12. Nits a la piscina 0 
OCI,LLEURE I CULTURA, 
PARTICIPACIÓ,ESPORTS 

3 0 0 

13. Festa Major: concurs factor jove i concerts 1 OCI, LLEURE I CULTURA 2 0 0 

14. Tardes - vespres alternatius 2 
OCI, LLEURE I CULTURA, CONVIVÈNCIA I 
COHESIÓ SOCIAL 

1 0 0 

15. Nit de Terror 0 OCI, LLEURE I CULTURA 3 0 0 
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PROGRAMES 
ES 

DESCONEIX 
ÀMBITS CONTINUAR 

REDIFINIR / 
NOU 

NO FER 

16. Activitats joves al PIJN ( Parc Infantil i Juvenil de Nadal)  0 OCI, LLEURE I CULTURA 3 0 0 

17. Curs de monitors/es i directors/es del lleure 0 
OCI, LLEURE I CULTURA, EDUCACIÓ, 
TREBALL 

3 0 0 

18. Activitats als centres cívics 2 OCI, LLEURE I CULTURA 1 0 0 

19. Juguesca de Festa Major 0 OCI, LLEURE I CULTURA 3 0 0 

20. Embarraca't de Festa Major 0 OCI, LLEURE I CULTURA 3 0 0 

21. Servei de Biblioteca de Ca L'Oliveres 0 OCI, LLEURE I CULTURA, EDUCACIÓ 3 0 0 

22. Suport a esdeveniments esportius 1 ESPORTS 2 0 0 

23. Escola Esportiva Municipal 1 ESPORTS, CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL 2 0 0 

24. Conveni de col·laboració IES Lliçà 0 ESPORTS, EDUCACIÓ 1 2 0 

25. Estiu Esportiu 0 
ESPORTS, OCI, CULTURA I LLLEURE , 
CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL 

3 0 0 

26. Lliga de Futbol Sala 1 ESPORTS, SALUT, OCI, CULTURA I LLLEURE,  1 0 1 

27. PAE: Programa d'Activitats Educatives 0 TOTS 3 0 0 

28. Xerrades - Exposicions - Assessorament al PIJ 1 
OCI, LLEURE I CULTURA, EDUCACIÓ, 
PARTICIPACIÓ 

2 0 0 

29. PPD: Programa de Prevenció de les Drogodependències 0 SALUT, EDUCACIÓ 3 0 0 

30. Atenció socioeducativa a joves amb dificultats socials i 
treball amb les famílies.  

2 COHESIÓ SOCIAL (TOTS)  1 0 0 
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PROGRAMES 
ES 

DESCONEIX 
ÀMBITS CONTINUAR 

REDIFINIR / 
NOU 

NO FER 

31. Bus Festa Major Granollers 1 
MOBILITAT, CONVIVÈNCIA I COHESIÓ 
SOCIAL, OCI, CULTURA I LL. 

2 0 0 

32. Bus Exprés  0 MOBILITAT 3 0 0 

33. Projecte Licano 0 EDUCACIÓ, CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL 2 1 0 

34. Escola de Música 0 EDUCACIÓ, OCI, LLEURE I CULTURA 3 0 0 

35. Fira Guia't ( Xarxa Transcició Escola - Treball)  0 EDUCACIÓ, PARTICIPACIÓ 3 0 0 

36. SEOVT: Servei d'Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes 0 TREBALL 2 1 0 

37. Assessorament i Orientació Laboral per a Joves a L'Espai 
Jove El Galliner 

1 EDUCACIÓ I TREBALL 2 0 0 

38. Promoció d'Habitatges de Protecció Oficial 1 HABITATGE 0 2 0 

39. Taula tècnica pel seguiment del Pla Local de Joventut 1 TOTS 1 1 0 
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ÀMBIT:  EDUCACIÓ 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Projecte Amunt INS Hipàtia + 

- Compromís dels docents amb el municipi.  

- PAE + +  

- Servei Psicopedagogia INS Lliçà 

- Orientació tutorial als INS 

- Orientació acadèmica i ocupacional serveis 

municipals 

- Activitat extraescolar de teatre INS Lliçà 

- Projecte Creix + + 

- Grup de la Unitat de Sociabilització i 

Escolarització Educativa INS Lliçà. (2 professors).  

- Projecte PIDCES + 

- Vincle projecte “Amunt” INS Hipàtia i “Pla Millora 

l’Ocupació”.  

 

 

 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO  

- Activitat educació emocional PAE 

- Espai Obert 

- Millorar horari activitat extraescolar “Robòtica”. 

IES Lliçà 

- Poca oferta formativa, manca de cicles 

formatius, PFI, etc.  

 

 

PROPOSTES 

-  Elaboració del Pla Educatiu d’Entorn.  

- Cal treballar en : PEE, PFI i EMPA 

- Habilitació d’aules d’estudi a la biblioteca 

en cap de setmana i època d’exàmens.  

- Més coordinació i comunicació entre agents 

educatius i tècnics de l’Ajuntament i entre 

centres.  

- Més treball coordinat entre Joventut, 

Educació i Serveis Socials.  

- Afegir els nous projectes al nou pla local de 

joventut: Pla Local Absentisme, Amunt, Pla 

Millora de l’Ocupació.  
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ÀMBIT:  MOBILITAT 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Bus Festa major de Granollers + 

- Bus Exprés + 

- Bon servei de TLA , xarxa interna del municipi. + 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Manca de places suficients en  horaris 

d’entrada i sortida dels INS.  

- Manca de bus en cap de setmana + 

- S’ha deixat de fer l’activitat de PAE de transport 

públic als IES per manca de RRHH.  

 

PROPOSTES 

- Aparcament per bicis en diferents 

equipaments.  

- Foment de la mobilitat sostenible: carrils 

bici, rutes per camins...etc.  

- Transport urbà per Festa Major Lliçà 

d’Amunt.  

- Augment de línies en cap de setmana.  

- Ampliació del bus exprés a l’Agost.  
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ÀMBIT:  CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL 

 

ASPECTES POSITIUS 

- El treball en xarxa de serveis socials i policia.  

- Participació de serveis socials als centres.  

- Atenció a joves i treball amb les famílies.  

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Mancança de sentiment de poble 

- Manca de cooperació entre usuaris de serveis 

socials.  

 

PROPOSTES 

- Ampliació de recursos a serveis socials per 

la complexitat del municipi  

- Facilitar l’accés als serveis per a persones 

amb discapacitats. (avantatges) .  

- Projecte de voluntariat 

- Donar via a un centre obert a l’espai de 

Can Godanya.  
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ÀMBIT:  SALUT I MEDI AMBIENT 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Projecte apadrinament elements naturals del 

municipi: INS Hipàtia. Apadrinament del Tenes.  

- Activitats PAE àmbits de salut i medi ambient. + 

- Taller primers auxilis monitoratge casals.  

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

 

 

PROPOSTES 

- Recuperar els espais de consulta a la 

infermera en horari lectiu.  

- Promoure activitats de coneixement de 

l’entorn. + 

- Organitzar sortides per fer descoberta de 

l’entorn. + 

- Ampliació d’activitat de salut al PAE.  

- Xerrades de salut i entorn fora del PAE, a 

centres cívics, espai jove, etc.  
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ÀMBIT:  OCI, LLEURE I CULTURA 

 

ASPECTES POSITIUS 

- La Juguesca  + 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Manca d’activitats d’oci i cultural per a franges 

d’edat adolescent. + 

- Manca d’activitats de cultura popular i 

tradicional.  

- Manca d’equipaments juvenils.  

 

PROPOSTES 

-  Acompanyar i dinamitzar a les entitats 

joves i fomentar la creació de més entitats 

joves.  

- Pressupostos participatius com a vehicle 

per fomentar la participació i l’organització 

de més activitats.  

- Eliminar activitats de la Festa Major que 

atrauen públic juvenil amb dinàmiques 

negatives. (Muntronik)  

- Consulta als joves i participació dels 

mateixos a través de vies digitals per temes 

d’oci.  

- Fer una programació cultural concreta en 

clau jove.  
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ÀMBIT:  ESPORTS 

 

ASPECTES POSITIUS 

- S’està fent promoció d’activitats a l’entorn 

immediat.  

- La via de col·laboració entre la regidoria d’esports 

i l’INS Hipàtia.  

- Les promocions i descomptes que es fan al 

gimnàs municipal.  

- Bon funcionament i implicació a les 24 hores.  

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Hi ha una propostes d’activitats juvenils al 

gimnàs i s’aconsegueix atraure al públic femení 

però no al masculí.  

- Manca de piscina coberta. + 

- Manca d’oferta d’esports minoritaris.  

 

PROPOSTES 

- Cal adequar els espais esportius: piscina 

coberta, gimnàs.+ 

- Més programació d’activitats joves al 

gimnàs.  

- Facilitar l’accés a l’esport a persones amb 

dificultats econòmiques.  

- Organització de competicions esportives 

entre barris.  

ÀMBIT:  PARTICIPACIÓ 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Les activitats per adolescents als centres cívics 

s’estan consolidant i estan funcionant bé.  

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Manca de consells de participació joves 

- Manca d’espais de participació per dissenyar i 

decidir activitats de la Festa major.   

 

PROPOSTES 

- Creació d’una assemblea jove 

- Creació d’un Consell Nacional per la 

Infància per treballar la participació i 

implicació des de petits.   
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ÀMBIT:  COMUNICACIÓ I TIC 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Bona coordinació entre la regidoria de Joventut i 

la regidoria de Comunicació. + 

- La revista de l’IES Lliçà funciona bé com a eina 

de participació i comunicació.  

- Hi ha molta activitat i presència a les xarxes des 

de la regidoria de Comunicació.  

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Cal millorar la difusió d’activitats de l’IES Lliçà 

en espais de comunicació de l’Ajuntament. 

L’IES Hipàtia treballa en coordinació constant i 

falta aquesta coordinació amb l’IES Lliçà.  

- Manca de difusió d’activitats del municipi no 

organitzades per l’Ajuntament, no hi ha espai de 

coordinació i no arriben aquestes activitats.   

 

PROPOSTES 

- Crear espais de coordinació i comunicació 

amb les entitats, centres i serveis, com amb 

els IES.  

- Enviament periòdics d’informació de les 

entitats i dels IES per tal de fer 

publicacions.  

- Cal potenciar la xarxa d’ Instagram de 

l’Ajuntament.  
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ÀMBIT:  TREBALL 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Les pràctiques d’estada a l’empresa en 

col·laboració amb l’IES Lliçà.  

- Introducció d’un espai a l’IES Hipàtia del projecte 

“Millorem l’Ocupació”.  

- Pla Millorem l’Ocupació 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Manca de derivació de joves del SEOVT al Pla 

Millorem l’Ocupació.  

- Manca de dinamisme i motivació per promoure 

l’apropament i l’ús del SEOVT com a recurs 

pels joves.  

- No hi ha oferta laboral suficient per a joves al 

municipi.  

 

PROPOSTES 

-  Cal millorar la comunicació i informació del 

Pla Millorem l’Ocupació als joves, molts 

desconeixen la seva existència. 

- Afegir el “Pla Millorem l’Ocupació” entre les 

accions del proper Pla Local de Joventut.  

- Incentivar la formació per a joves aturats. 

Oferir des dels SEOVT o altres serveis de 

l’Ajuntament.  

ÀMBIT:  HABITATGE 

 

ASPECTES POSITIUS 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Hi ha problemàtica d’ocupació il·legal 

d’habitatges al municipi.  

- Manca d’oferta de lloguer social. + 

 

PROPOSTES 

- Espai/jornada de col·laboració entre 

persones que vulguin vendre o llogar i 

persones que vulguin comprar o llogar. 

Espai per a facilitar/  posar en contacte.  

- Creació d’una bossa d’habitatge jove. 
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5. Buidatge diagnosi regidors i regidores 

Han assistit a la sessió  treballant els següents àmbits:  

Ignasi Simón: Convivència i cohesió social, Participació 

Mariona Pedrerol: Salut i Media Ambient; Convivència i Cohesió Social 

Albert Iglesias: Comunicació i TIC; Oci, Cultura i Lleure 

Fran Sánchez: Educació;  Convivència i Cohesió Social 

Iban Martínez: Treball; Oci, Cultura i Lleure 

Míriam Remolà: Convivència i Cohesió Social; Oci, Cultura i Lleure; Participació 

Antonio Polo: Participació; Convivència i Cohesió Social; Treball 

Mercedes Mateo: Mobilitat; Convivència i Cohesió Social; Participació 

 

No assisteixen:  

Jordi Juárez 

Lourdes Estéfano 

Joaquim Ferriol 

Francisco León 
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ÀMBIT:  EDUCACIÓ 

 

ASPECTES POSITIUS 

- PAE + 

- PAF + 

- Escoles bressol de qualitat 

- Escola pública de qualitat 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Hi ha fracàs escolar 

- Poca connexió amb les AMPAS 

- Cal més coordinació amb els IES des de 

l’Ajuntament.  

- Manca formació post-obligatòria 

- Cal més acompanyament a joves amb dificultats.  

- Cal més acompanyament i seguiment escolar 

dels professionals als i les joves.  

 

PROPOSTES 

- Estudi de necessitats formatives per a una 

correcta i encertada  adequació de l’oferta al 

municipi.  

- Formació especialitzada adreçada  a joves 

amb dificultats.  

- Facilitar i promocionar espai per a pares i 

mares.  

- Ampliació del projecte Creix 

- Creació del DLI 

- Creació d’una escola d’adults 

- Creació d’espais d’interrelació per a joves amb 

dificultats. (Espai Obert) 
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ÀMBIT:  MOBILITAT 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Oferta de transport públic bàsic a totes les 

urbanitzacions i connexió amb altres municipi.  

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- No hi ha bus el cap de setmana. + + 

- Poca freqüència de pas de dilluns a divendres.  

- La comunicació amb la UAB és dolenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

PROPOSTES 

- Cal augmentar la freqüència de pas dels 

busos entre setmana i cap de setmana.   
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ÀMBIT:  CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Espai Jove El Galliner com a conductor i 

aglutinador de joves al municipi i propulsor de 

valors positius per a la cohesió.  

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Manca de formació i conscienciació de la 

igualtat de gènere.  

- Poc sentiment de pertinença.  

- El nivell de cobertura dels serveis i projectes de 

l’Ajuntament és baix en relació a que només 

s’arriba a un perfil concret de joves.   

 

PROPOSTES 

- Més projectes comunitaris que involucrin a 

barris i centralitats per tal de fomentar el 

sentiment de pertinença i la cohesió.  

- Aprofitament dels espais a les 

centralitats i a locals socials coma llocs 

de trobada també per a joves. + 

- Més recolzament i promoció a les entitats, 

més implicació per part de l’Ajuntament.  

- Cal una figura professional que treballi des 

dels barris en coordinació també amb 

educació i salut per tal de fomentar hàbits 

saludables i facilitar la cohesió social.  

- Cal un espai/equipament  aglutinador 

d’oci i cultura per a joves. + 
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ÀMBIT:  SALUT I MEDI AMBIENT 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Xerrades de sexualitat als IES + 

- Xerrades sobre drogues als IES (PPD) 

- Dispensadors de preservatius al municipi 

- Entorn natural per explotar. 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Poca vinculació amb serveis sanitaris del 

municipi.  

- Les xerrades sobre sexualitat i/o drogues no 

són eficients, no hi ha resultats visibles.  

 

PROPOSTES 

- Cal facilitar un enllaç amb la tarda jove de 

Granollers.  

- Cal la figura professional propera d’un 

educador que acompanyi i assessori en 

temes afectius i sexuals.   

ÀMBIT:  OCI, LLEURE I CULTURA 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Festa major plural 

- Espai Jove El Galliner com espai per a joves 

- Alta participació d’entitats municipals a 

activitats culturals. + 

- Programació Aliança 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- No hi ha decisió directa dels joves sobre les 

activitats d’oci.  

- Hi ha pocs espais i poca  oferta lúdica i d’oci 

per a joves. + + 

 

PROPOSTES 

- Programació cultural “consumible” 

específica per a joves .  

- Descentralització i diversificació dels espais 

de trobada dels i les joves, facilitar espais 

de trobada arreu del municipi.  
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ÀMBIT:  ESPORTS 

 

ASPECTES POSITIUS 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Poca diversificació esportiva 

- Poca promoció d’espais naturals 

 

PROPOSTES 

- Cal potenciar el catàleg esportiu.  

- Potenciar i facilitar l’accés als espais 

naturals.  

- Potenciar els esports d’equip com a eina de 

foment de la cohesió social.  

ÀMBIT:  PARTICIPACIÓ 

 

ASPECTES POSITIUS 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

 

PROPOSTES 

- Treballar iniciatives amb els barris per 

motivar la participació i la implicació.  

- Programació cultural compartida amb la 

resta de la població jove. Oberta.  

- Pressupostos participatius  per aconseguir 

la implicació dels i les joves.  
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ÀMBIT:  COMUNICACIÓ I TIC 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Estem presents a totes les xarxes socials.  

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

 

PROPOSTES 

- Caldria més centralització de la informació 

que com a institució surt en els diferents 

serveis i canals de comunicació. 
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ÀMBIT:  TREBALL 

 

ASPECTES POSITIUS 

- Atenció als joves des del pla “Millorem l’ 

Ocupació”.  

- Implicació de Joventut en el pla “Millorem 

l’Ocupació”.  

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Cal millorar  coordinació entre les regidories 

d’Ocupació i Joventut.  

 

PROPOSTES 

- Foment de les pràctiques en empreses 

del municipi. + 

- Creació de formació dual. 

- Estudi de necessitats empresarials locals i 

adaptació de la formació a aquestes 

necessitats.  

- Proporcionar eines d’emprenedoria.  

- Recolzar iniciatives que fomentin 

l’aprenentatge d’oficis. (formació i 

pràctiques).  

- Plans d’ocupació específics per a joves.  

- Pràctiques universitàries als centres, 

serveis  i empreses municipals.  

- Treballar de forma coordinada i transversal 

amb altres àrees per a la creació de nous 

projectes d’ocupació.  
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ÀMBIT:  HABITATGE 

 

ASPECTES POSITIUS 

 

ASPECTES A MILLORAR / QUE MANQUEN / NO 

M’AGRADEN 

- Poca oferta de lloguer i preus alts.  

 

PROPOSTES 

- Treballar amb els bancs per aconseguir 

habitatges de lloguer social.  + 

- Creació d’ajudes locals per a 

l’emancipació. + 
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6. Entrevista a joves del municipi 

Totes les entrevistes es troben en format d’àudio. Aquest és un recull sintetitzat de les 

idees més importants.  

ENTREVISTA  A  ARNAU CLADELLAS 

1. El teu nom? 

Arnau Cladellas 

2. La teva edat? 

32 anys 

3. En quines entitats, grups de joves o accions has participat o estàs 

involucrat? 

La Juguesca des del 2007, futbol, futbol sala, ball de gitanes, va ser el creador de 

la colla dels Bisky amb una altre persona. També organitzo les olimpíades rurals 

de la Vall del Tenes.  

4. Com és la relació d’aquestes entitats o grups amb els joves del municipi? I 

amb altres entitats o grups?  I amb l’Ajuntament? 

Hi ha un problema amb la distribució de la població, hi ha un nucli molt petit i les 

urbanitzacions acaben muntant les seves activitats. Al poble costa molt atraure a 

aquesta gent que ja s’ha mogut, estirar-la. Hi ha poca relació entre les entitats, tot i 

que la relació que hi ha és bona. No hi ha un espai comú on poder compartir 

moments o idees. És necessari un espai de trobada.  

Hi ha hagut com una lluita des de fa molt amb les entitats que no estan vinculades 

directament amb l’Ajuntament en tant l’Ajuntament no aporta. Les entitats tenen 

una visió arrelada de que l’Ajuntament no ajuda o no fa, no crec que sigui la 

realitat, però l’Ajuntament hauria de parlar més amb les entitats i fer més 

pedagogia.  

5. Com definiries el nivell d’implicació participació dels i les joves de Lliçà 

d’Amunt? 

És molt baix, costa molt mobilitzar als joves d’entre 18 o 25.  

6. Creus que hi ha canals i recursos suficients per a fomentar la participació i la 

implicació dels joves? Quines propostes faries per fomentar la participació i 

la implicació? 

És complicat, el gran problema és que no hi ha un nucli, un espai on poder quedar, 

un espai físic on trobar-se, on puguin sorgir idees. Parlo més d’espai públic que d’ 

equipament, un espai que pugui aglutinar la diversitat dels i les joves, no només un 

sector.  

7. Quines diries que són les necessitats dels i les joves del municipi?  
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- Habitatge, perquè els joves marxen en algun moment 

- Espai de lleure i oci consumible 

Nucli on conviure i relacionar-se 

 

8. A nivell municipal, quins diries que són els punt forts o potencialitats? 

- Situació geogràfica, perquè si tens vehicle propi estàs a prop de tot i tens espai 

verd.  

9. I els punt dèbils o aquells que s’han de treballar o millorar? 

- Dispersió geogràfica, no hi ha sentiment de pertinença.  

- Es potencien poc els espais verds de Lliçà, no s’aprofiten.  

- La Festa Major es podria moure de dat, a finals de Juliol.  

10. Alguna cosa més a incloure que no s’hagi dit i vulguis deixar constància?  

- remarcar un espai d’oci que aglutini a tothom.  

 
 

ENTREVISTA  A  MARIA VILLEGAS 

1. El teu nom? 

Maria Villegas. 

2. La teva edat?  

26 anys. 

3. A què et dediques, què fas? 

Va fer sociologia i un màster en participació ciutadana i polítiques locals. 

Actualment estic fent de consultora a una empresa que fa estudi culturals. També 

estic estudiant naturopatia.  

4. En quines entitats, grups de joves o accions has participat o estàs 

involucrat? Quin és el teu paper?  

Fins fa quatre anys estava a l’Esplai, també vaig estar a Diables i al grup de joves 

Arrel Jove.  Actualment estic a la junta directiva de l’Aliança, sóc la secretària des 

de fa dos anys. L’objectiu de l’Aliança és dinamitzar a nivell sociocultural el 

municipi, vol ser un espai de participació del poble. Està gestionada per gent 

diversa en edat però hi ha molta gent jove, les seves activitats es dirigeixen a tot 

tipus de públic.  

5. Com és la relació d’aquestes entitats o grups amb els joves del municipi? I 

amb altres entitats o grups?  I amb l’Ajuntament?  

L’Aliança té vincle amb joves, els seu objectiu no són únicament els joves però 

també està adreçada a ells.  
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És un espai polivalent i totes les entitats hi tenen accés, amb qui es fan més coses 

és amb l’Esplai. Amb altres entitats no s´organitzen activitats, potser l’espai o 

activitat on ens relacionem és Sant Jordi.  

La relació amb l’Ajuntament és molt més bona que l’any passat (2015), crec que 

podria ser millor. L’Ajuntament hauria de facilitar algunes gestions perquè les 

activitats sortissin endavant de forma més àgil (horaris, espais, etc).  

6. Com definiries el nivell d’implicació participació dels i les joves de Lliçà 

d’Amunt? 

Baix, costa. La resposta quan s’organitzen coses és molt baixa per part dels joves, 

només cal veure quantes entitats joves hi ha al municipi. La dinàmica del municipi 

és de poca participació i els joves també és el que veuen. És un municipi amb 

molta dispersió geogràfica i això també desafavoreix la participació.  

7. Creus que hi ha canals i recursos suficients per a fomentar la participació i la 

implicació dels joves? Quines propostes faries per fomentar la participació i 

la implicació? 

- Pressupostos participatius a Joventut. S’arribaria als joves de més de 18 anys.     

S’han de mirar maneres d’arribar a aquests joves.  

8. Quines diries que són les necessitats dels i les joves del municipi?  

- Transport. 

- Oci nocturn consumible.  Hi ha l’Aliança però calen altres llocs per atendre altres 

diversitats. No hi ha espai físic i és complicat, caldria veure si ens interessa aquest 

oci nocturn a Lliça d’Amunt, que és un municipi verd.  

- Potenciar les entitats i fomentar més la participació.  

- No hi ha feina ni habitatge, no em veig a Lliçà d’Amunt. Tenim un municipi verd, 

potser és el que busco als 35.  

9. A nivell municipal, quins diries que són els punt forts o potencialitats? 

- Entorn verd, s’explota poc.  

10. I els punt dèbils o aquells que s’han de treballar o millorar? 

- Sentiment de pertinença. S’ha de deixar de tenir aquest sentiment de que Lliçà 

d’Amunt és una ciutat dormitori, que es vegi gent pels carrer. És molt difícil.  

-La participació e implicació de la gent. No hi ha teixit connectat.  

11. Alguna cosa més a incloure que no s’hagi dit i vulguis deixar constància?  

Diria que perdem els joves de la meva edat a Lliçà d’Amunt.  
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7. Entrevista a professionals de Joventut 

Totes les entrevistes es troben en format d’àudio. Aquest és un recull sintetitzat de les 

idees més importants.  

ENTREVISTA A TONI RUBIO 

11. El teu nom? 

Toni Rubio 

12. La teva formació i trajectòria professional? 

He estat 23 anys com educador social a centres d’acollida, CRAES i casals 

d’infants. Actualment estic com a família d’acollida professional des de fa 5 anys i 

també a diversos moviments associatius relacionats amb l’educació.  A Lliçà 

d’Amunt estic al projecte “Creix”.  

13. El projecte en el que  treballes a Lliçà d’Amunt?  

De quina àrea penja i on s’ubica? Quan es va engegar?  Amb qui treballes?  

Grups diana?  Objectiu del projecte? Com està funcionant? 

El projecte “Creix” es fa a través de l’Associació ARAE i a Lliçà d’Amunt penja 

d’Educació. El Miquel Angel és l’educador que treballa amb les famílies i jo 

directament amb els joves.  

El projecte va començar al febrer de 2016 i es porta a terme als dos instituts de 

Lliçà d’Amunt.  El grup diana són joves disruptius que necessiten acompanyament 

per evitar una expulsió, es treballa per a que els joves tinguin un espaia l’institut. 

Es treballa amb les famílies, els joves, el professorat i altres professionals i agents 

socials del municipi.   

14. Quines necessitats has detectat entre els i les joves amb els que treballes? 

En quins àmbits? Et recordo alguns àmbits: salut, oci i cultura,  

formació/educació, treball, cohesió, participació, mobilitat, esports, etc.  

- Ser escoltats i tinguts en compte dintre de les seves pròpies famílies.  

- Necessiten empoderar-se.  

15. Com són les institucions o centres en el que s’ubica el projecte “Creix”? Com 

es treballa la relació amb els i les joves? I la atenció a la diversitat? Hi ha 

projectes, programes o activitats que hi responguin? Quina és la teva visió? 

Amb quins  altres projectes i/o figures professionals treballes?  

Porto poc temps treballant en el projecte. Treballem des de la prevenció i caldria 

treballar des de primària amb els infants i també amb les famílies, així com amb la 

comunitat, amb l’entorn.  

Cal treballar amb els joves disruptius a la classe, integrant, perquè no se sentin 

exclosos de la classe, que se sentin importants.  
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Dir que l’espai a l’INS Hipàtia és petit. Els  joves necessiten espai d’esbarjo, un pati 

més gran.  

16. A nivell municipal, quins diries que són els punt forts o potencialitats? 

- L’aposta per les polítiques d’acompanyament als i les joves. El donar passes 

endavant en aquests projectes amb aquesta intensió.  

 

17. I els punt dèbils o aquells que s’han de treballar o millorar? 

No conec tant el poble encara, però potser la dispersió geogràfica. S’ha de facilitar 

l’accés als serveis i també un espai de relació.  

 

ENTREVISTA  A  DAVID SANITJAS 

1. El teu nom? 

David Sanitjas. 

2. La teva formació i trajectòria professional? 

Sóc diplomat en educació social i des de fa una anys estic com a professional 

vinculat a la prevenció en el món de  la salut i els joves al PPD.  Com a jove he 

format part de diversos moviments associatius al meu municipi.  

3. El projecte en el que  treballes a Lliçà d’Amunt? De quina àrea penja i on 

s’ubica? Quan es va engegar?  Amb qui treballes?  Grups diana?  Objectiu 

del projecte? Com està funcionant? 

El PPD penja de la Mancomunitat de la Vall del Tenes i a cada un dels quatre 

municipis que la conformen penja de Serveis Socials. Va començar al 2003 i jo 

vaig començar com a educador l’any 2008 amb jornada sencera. Es treballa molt 

transversalment. Es treballa el pensament crític davant del consum. El grup diana 

són adolescents i joves de 12 a 18 anys, sobretot. Es treballa amb les famílies, 

amb el professorat i amb els joves i es vol treballar el pensament crític vinculat al 

món de la salut. El PAE és una eina molt bona per estructurar i organitzar, es 

treballa a demanda de la necessitat detectada, a través de la observació, jo 

proposo una “carta” de xerrades i activitats i el professorat escull el que veu més 

idoni.  

4. Quines necessitats has detectat entre els i les joves amb els que treballes? 

En quins àmbits? Et recordo alguns àmbits: salut, oci i cultura,  

formació/educació, treball, cohesió, participació, mobilitat, esports, etc.  

És complicat trobar dades per saber si el que fas funciona, però cada vegada es 

consumeix menys. S’ha de treballar des de la prevenció, no només apagar focs. 

M’arriben molts joves que consumeixen per no passar-ho malament. S’ha de 

treballar el pensament crític i la gestió de les emocions.  
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5. Com són les institucions o centres en el que s’ubica el projecte? Com es 

treballa la relació amb els i les joves? I la atenció a la diversitat? Hi ha 

projectes, programes o activitats que hi responguin? Quina és la teva visió? 

El treball amb les famílies és molt complicat i molt necessari, l’última xerrada d’uns 

institut amb 800 alumnes van venir 30 pares, són pocs.  

6. Amb quins  altres projectes i/o figures professionals treballes?  

Es treballa amb els instituts, amb educació, policia local, serveis socials i també 

cultura. Amb el CAP és complicat des de que van haver retallades en salut, tenim 

vincle, però no treballo habitualment. 

7. A nivell municipal, quins diries que són els punt forts o potencialitats? 

- Ganes de fer coses dels instituts, sobretot d’alguns professors.  

- Bona xarxa de treball.  

- Aposta per treballar l’ absentisme.  

8. I els punt dèbils o aquells que s’han de treballar o millorar? 

- Burocràcia als instituts, la resposta a algunes problemàtiques a vegades és lenta.  

- Ego professional 

- Sentiment de pertinença del poble.  

Dispersió geogràfica. És un municipi verd i això és bo, però és un tema complicat 

per la mobilitat.  

9. Quins àmbits prioritzes per a futurs programes o projectes? 

- Un espai al PPD per a la reflexió i la producció, no només execució. Un espai de 

treball intern.  

- El pensament crític.  
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10. DAFO orientacions Pla Local 

PARTICIPACIÓ (COHESIÓ SOCIAL) 

 

Debilitats 

APJ 

- Històricament hi ha un concepte poc flexible i 
obert de la participació juvenil, més orientada a 
formes consultives.  

- Poca experiència en formes de participació 
orientades a la inclusió dels joves i a la seva 
decisió directa.  

- No existeix cap òrgan consultiu o participatiu al 
municipi (Consell de Joves, Assemblea, altres. 
etc).  

- No existeix cap espai de coordinació i 
transversalitat entre les diferents regidories per 
tal d’evidenciar necessitats i interessos comuns 
i dissenyar actuacions conjuntes.  

 

ARJ 

- Baix nivell de moviment associacionista.  
- Baix nivell de motivació per part dels joves en 

relació a treballar de forma activa i en la presa 
de decisions.  

- Sentiment dels joves de no escolta i 
d’allunyament de les institucions.  

- Municipi dispers i poc sentiment de pertinença.  

- Deficiència d’espais de relació entre joves. 
- Desconeixement per part dels joves dels 

recursos i espais de participació: activitats.  

 

Amenaces 

APJ 

- Poca estabilitat de model de participació 
arrel dels canvis polítics.  
 

ARJ 

- Noves formes de relacionar-se i de participar 
a través de les TIC que evolucionen de 
forma constant i ens són desconegudes. 
(xarxes socials)   
 

Fortaleses  

APJ 

- Línia de treball iniciada en termes de 
participació: curs de dinamitzadors juvenils i 
participació via TIC.  

- Posicionament ferm de la regidoria de joventut 
per treballar amb i des dels joves.  

- Plantilla de joventut consolidada amb Tècnica 
de Joventut, Informadora i Dinamitzadora 
Juvenil, Dinamitzadora Juvenil i Dinamitzador a 
la Xarxa.  

- Espai Jove El Galliner amb PIJ des de fa 15 
anys.  
 

ARL 

- Existència d’entitats i espais de participació 

Oportunitats 

APJ 

- Canvi de paradigma de participació, 
intencionalitat de la institució d’obrir espais 
d’inclusió i participació activa dels i les joves. 
Pressupostos participatius.  

- Assessorament per part de les institucions 
en temes de participació: Foment de la 
Participació i KNKTA’T.  

- Ajudes per a projectes de cooperació i 
voluntariat.  

 

ARJ 

- Demanda explícita per part dels i les joves 
d’espais de participació per temes concrets 
(Festa Major, Espai Jove i Skate Parc) i de 
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potents i forts: Esplai, Ateneu Aliança, Nit de 
Terror, 24 hores,  Juguesca Festa Major, 
TriCric, Associació d’Estudiants.  

pressupostos participatius.  
- Els joves demanen espais de consulta i/o 

implicació: assemblea jove. 
- Centres cívics i locals socials repartits al 

territori.  

EDUCACIÓ/FORMACIÓ 

 

Debilitats 

APJ 

- Poca diversitat formativa de cicles formatius i 
falta de totes les opcions de Batxillerat (artístic) 

- No hi ha un estudi personalitzat  i actualitzat de 
les necessitats formatives dels joves del 
municipi.  

- No existeix escola d’adults.  
- No hi ha oferta de Batxillerat a l’INS Hipàtia 

d’Alexandria.  
 

ARJ 

- Fracàs i abandonament  escolar en creixement. 
¿? 

- Desmotivació dels i les joves en el seu itinerari 
formatiu.  

- Dispersió geogràfica que dificulta la creació de 
centres educatius propers a tothom.  

 

Amenaces 

APJ 

- Deficiències i retallades econòmiques i de 
RRHH en matèria d’Educació per part de les 
institucions centrals.  

- Requisits i tràmits poc facilitadors per a 
l’apropament d’ofertes de cicles formatius.  
No hi ha capacitat a nivell municipal per 
donar sortida a aquesta oferta.  

- Sistema educatiu precari: inestabilitat de lleis 
d’educació.  

ARJ 

- Fuga d’estudiants a altres municipis per falta 
d’oferta formativa.  

 

 

Fortaleses  

APJ 

- Existència de serveis d’assessorament i 
acompanyament educatiu i laboral. (Projecte 
Millora de l’Ocupació, on s’integra el PIJ i el 
SOLA)  

- Xarxa TET. Treball a nivell comarcal.  
ARJ 

- Existència de dos INS al municipi.  

- Existència de CFGM d’Informàtica a l’INS Lliçà.  
- Projecte de Batxibac a i PILE l’INS Lliçà.  
- Presència d’Escola de Música al municipi.  

- Presència d’escola d’idiomes.  
- Presència  centres de reforç escolar al municipi.  
- Existència de servei de biblioteca municipal.  
- Existència del Projecte Amunt al INS Hipàtia 

 

 

Oportunitats 

APJ 

- Posada en marxa de protocols d’absentisme 
escolar. Espai tranversal per a treballar i 
prevenir el fracàs i/o abandonament escolar.  

- Projecte d’escola d’adults i centre obert  al 
municipi.  

- Mancomunitat de la Vall del Tenes: treballar 
de forma mancomunada per crear i apropar 
serveis.  

- Programa de Garantia Juvenil i ajudes 
tècniques i econòmiques pel foment de la 
formació.  

- Posada en marxa del projecte “Creix” als 
INS.  
 

ARJ 

- Alliberament d’espais/centres: Antiga escola 
Sant Baldiri.  
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OCUPACIÓ 

 

Debilitats 

APJ 

- Anàlisi competitiva obsoleta: manca d’estudi 
personalitzat al municipi.  

- Poc treball amb les empreses per tal de crear 
llocs de treball segons la necessitat.  

- Poc treball coordinat i transversal entre 
departaments i serveis.  

- Des del SEOVT no s’arriba a la població jove, 
per manca de recursos i de dinàmiques de 
servei adaptades a les seves necessitats.  

ARJ 

- Alt nivell d’atur juvenil.  

 

Amenaces 

APJ 

- Context de crisi econòmica que afecta 
directament a la creació de llocs de treball 
per a joves.  

- Contractes temporals (precarietat laboral)  
 

 

Fortaleses  

APJ 

- Servei d’Ocupació i Empresa de la Vall del 
Tenes consolidat al territori.  

- Formació ocupacional SEOVT 
- Xarxa TET. Treball a nivell comarcal.  
- Projecte Millora de l’Ocupació: assessorament i 

acompanyament en la recerca de feina.  
- Programes de formació una primera feina: Curs 

de monitors/es del lleure, cangurs, etc.  
 

ARJ 

- Projecte d’estada en empresa a l’INS Lliçà.  

 

Oportunitats 

APJ 

- Mancomunitat de la Vall del Tenes: treballar 
de forma mancomunada per crear i apropar 
serveis.  

- Programa de Garantia Juvenil i ajudes 
tècniques i econòmiques pel foment de la 
ocupació.   

- Servei d’assessorament laboral OJ 
 

ARJ 

- Teixit empresarial amb el que treballar per 
tal de crear oportunitats d’ocupació.  
(Instal·lació de Mango)  

- Municipi amb un gran context rural amb 
possibilitat d’explotar opcions d’ocupació 
relacionades amb el turisme rural.  

MOBILITAT 

 

Debilitats 

APJ 

- No hi ha competència territorial per la posada 
en marxa d’alguns serveis (tren).  

ARJ 

- No hi ha serveis de bus el cap de setmana ni en 
horari nocturn.  

 

Amenaces 

APJ 

- Retallada econòmica context de crisi. 

- Preu elevat del servei de transport.  
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- Municipi geogràficament molt dispers: 18 nuclis 
poblacionals.  

- No hi ha cobertura suficient de transport en 
horari d’entrada i sortida als centres escolars.  

- La connexió amb la UAB és dolenta.  
- Bus Exprés amb poca freqüència de pas franja 

migdia.  

- No existeix carril bici que uneixi els diferents 
nuclis poblacionals.  

 

 

Fortaleses  

ARJ 

- Xarxa de busos urbans que arriben a totes les 
urbanitzacions.  

- Bus Exprés que connecta Lliçà d’Amunt amb 
altres poblacions i amb BCN.  

- Valoració positiva del personal del servei de 
bus.  

 

Oportunitats 

APJ 

- Treball transversal amb altres municipis a 
través de la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes.  

ARJ 

- Existeixen molts camins rurals per fer ruta a 
peu o en bici dintre del poble.  

- Es podrien enllaçar alguns municipis a 
través de carril bici.  

SALUT 

 

Debilitats 

APJ 

- Poc treball transversal amb serveis al territori: 
CAP.  

- Les xerrades de sexualitat que es proposen als 
INS no funcionen amb èxit, les dinàmiques no 
són adequades.  

 

ARJ 

- % d’embarassos no desitjats.  
- Ús de xarxes socials i pantalles entre 

adolescents i joves, cada cop abans.  
- No hi ha “Tarda Jove” o servei específic per a 

consultes de sexualitat.  

 

Amenaces 

APJ 

- Dificultat per accedir a dades estadístiques 
sobre salut.  
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Fortaleses  

APJ 

- PPD: Programa de Prevenció de 
Drogodependències Mancomunat.  

- Personal propi (Informadora) per a 
assessorament i acompanyament al PIJ . 
També als INS a traves del PIDCES. 

- Treball de diferents temàtiques (sexualitat, 
drogues, alimentació) als INS a través del PAE.   

 

Oportunitats 

APJ 

- Instal·lació de màquines expenedores de 
preservatius al municipi i campanya de 
prevenció de MTS i ús de mètodes 
anticonceptius .  

OCI/CULTURA /LLLEURE (PARTICIPACIÓ) 

 

Debilitats 

APJ 

- L’Espai Jove no ofereix serveis per a la 
diversitat de joves del municipi, hi ha manca 
d’equipament amb serveis més amplis.  

- Poc treball transversal amb altres regidories per 
tal d’encetar propostes adaptades als joves 
(cultura, esports)  
 

ARJ 

- L’Equipament juvenil és petit: manca d’espais 
per a activitats i serveis.  

- Hi ha manca d’espais d’oci  ( i comerç) que 
aglutinin i propiciïn la relació i l’intercanvia 
natural entre els joves del municipi.  

- Els joves no coneixen les xarxes socials de 
Joventut, la informació no arriba.  

- Els centres cívics i locals socials no ofereixen 
activitats juvenils.  

 

Amenaces 

APJ 

- Context de crisi econòmica i conseqüents 
retalls pel que fa a partides pressupostàries 
relacionades amb les activitats i el 
recolzament a les mateixes.  

Fortaleses  

APJ 

- Referents de Joventut (dinamitzadora i 
informadora) estables en el temps, coneguts i 
reconeguts.  Plantilla de Joventut consolidada.  

ARJ 

- La Festa Major té una gran acceptació i aglutina 
a molts joves del municipi (Juguesca)  

- L’Espai Jove El Galliner és conegut per una 
àmplia majoria dels i les joves.  

- Casal Jove exitós, segona edició.  

- La biblioteca com a espai ben valorat entre els 
joves del municipi.  

- Existència d’escola de música ben valorada.  

Oportunitats 

ARJ 

- S’allibera l’espai de l’antiga empresa Biokit, 
que s’està traslladant.  

- S’allibera l’antiga escola Sant Baldiri, que 
s’ha fusionat amb l’escola Lliçà.  

- Hi ha centres cívics i locals socials repartits 
al territori.  

- Els joves demanen espais de consulta i/o 
implicació: assemblea jove.  

- Els joves demanen explícitament un 
equipament juvenil.  

- Zona Mango 
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9. Fòrum Jove 
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Guió sessió 
 

1. Presentació i benvinguda a càrrec de la regidora de joventut Míriam Remolà  
(5 min.) 

2. Presentació de les dades sobre la  jornada, la diagnosi i la dinàmic a càrrec de la 
tècnica de joventut Vanesa Cabeza. (15 min) 

a. Què farem avui?  
 Coneixerem algunes dades importants de la diagnosi: les 

necessitats detectades.  
 En repartirem en grups per treballar les propostes per donar 

resposta a aquestes necessitats.  
 Ens retrobarem per fer una posada en comú i tenir una fotografia de 

totes les propostes.  
 

DADES 
 

b. Avaluació anterior pla 
c. Àmbits prioritaris 
d. Dades de cada àmbit: què es valora positivament i quines necessitats i 

demandes s’han detectat. Algunes dades de l’enquesta.  
 

PROPOSTES 
 
e. Tres grans blocs temàtics 

 Participació (cultura, lleure, oci, esports, cohesió social i TIC)  
 Educació/Formació i Ocupació 
 Mobilitat i Salut i Medi Ambient 

 
f. Visualització del vídeo de la diagnosi participativa.  

 
3. Separació dels grups en els diferents espais i treball en grups.  

Hi haurà dos grups temàtics:  
a. Educació/Formació, Ocupació i Participació 
b. Mobilitat, Salut i Medi Ambient i Participació.  
 

Cada persona podrà escollir el bloc temàtic en el que estigui interessat, s’haurà 
treballat, prèviament,  amb alguns joves alguns d’aquests blocs temàtics per a que 
aportin discurs i informació estructurada. S’ intentarà repartir a tècnics i regidors 
segons blocs temàtics per a que estiguin compensats els grups.  
Hi haurà 4 dinamitzadors, per tant, es podrà fer fins a 4 grups de treball, 2 de cada 
bloc temàtic. (1h) 

 
  

4. Posada en comú. Els dinamitzadors recolliran les propostes de cada grup i bloc 
que hi hagi anotades als post-it i els enganxaran a un mural preparat per cada bloc 
temàtic. Els grups de treball hauran anotat paral·lelament les propostes a la graella 
facilitada, que és la faran servir de guió per a la posada en comú.  
 Un membre de cada grup haurà d’explicar les propostes del seu grup i bloc 
temàtic, es demana que siguin els propis joves   (30 min) 
 

5. Cloenda: tancament amb retorn de “fotografia” final de les propostes per part dels 
dinamitzadors. Visualització del “making off” del vídeo de diagnosi del pla.  
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Tenir en compte:  
- Cal preveure espai físic pels grups: sala espai jove, sala dalt de la biblioteca, sala 

petita de dalt, sala d’actes, el rebedor biblioteca.  
 

- Cal repartir el material necessari per grups:  
 Dades diagnosi i explicació dels blocs temàtics i de la dinàmica. 

Còpia de la presentació.  
 Material per recollir propostes i fer la posada en comú: graelles 

temàtiques i post-it.  

 

10. Grups de treball amb joves 

Grup de treball: Propostes sobre Participació.  

26 de setembre de 2016 

17h a Sala d’Actes Biblioteca Municipal de Ca l’Oliveres.  

Assisteixen:  

Tècnica de Cultura: Eva Muñoz 

Coordinadora pedagògica INS Hipàtia d’Alexandria: Muntsa Palomera 

3 joves d’entitats esportives de futbol 

1 jove del l’Ateneu l’Aliança 

1 jove del Grup Esplai de Lliçà d’Amunt 

3 joves del grup de joves TriCric.  

S’excusen:  

Tècnic d’Esport: Ferran Vidal 

Tècnic Participació Ciutadana: Lluís Solà ( que ve a la sessió de Cohesió Social)  

Tècnica d’Educació: Marta Mimó 

Coordinadora pedagògica INS Lliçà: Esther Perpinyà 

 

1.Dades de la diagnosi sobre participació.  

Dades Enquesta:  

Es valora positivament:  
 Espais de participació: Juguesca, Aliança i Esplai 
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 Instal·lacions esportives: pavelló d’esports i camp de futbol 
 Espai Jove El Galliner:  
 Opinió molt bona o bona 57% (joves entre 14 i 17 anys) 
 NS/NC 22% (joves de 17 a 20 anys)   
 Coneixen l’Espai Jove el 83% dels enquestats 
 76% valoren positivament la Festa Major  
 53% els hi agrada l’oferta esportiva, al 22% no. 24% NS/NC 

 

Altres:  

 64% creuen que els joves no són participatius. El 26% diuen que sí 
 54% diuen que no participen a cap entitat. (per falta de temps o desconeixement 

de les entitats)  
 52% pensen que no es té en compte la opinió dels joves, 21% sí,  25% NS/NC 
 64,2% pensen que la societat no té una visió positiva/correcte dels joves 
 40% no valora l’oferta cultural i de lleure (no la coneixen?) 
 62% no coneixen les TIC de Joventut: 4% web joventut, 3% web ajuntament 
 51% s’informen a través dels amics, 22% Informa’t, 15% Facebook 

 

Realitats detectades / demandes:  

 No hi ha espais de participació estable on els joves puguin proposar i decidir. Es 
demanden alguns espais concrets:  
 

 Festa Major: calendari,  localització i programació Embarraca’t i 
millora de la fira 

 Instituts:  desconeixement dels òrgans de participació i percepció 
de que els joves no incideixen prou en la presa de decisions que els 
afecten 

 Equipaments esportius i juvenils: Es fa palesa la necessitats de 
millores a alguns equipaments esportius (camp de futbol, piscina i 
skateparc), de la necessitat d’equipaments esportius com una 
piscina coberta, de la falta de diversitat en la oferta esportiva i de la 
falta d’un equipament que aglutini la diversitat i perfils dels joves del 
municipi 

 

 Manca d’espais de trobada que puguin acollir a la diversitat dels i les  joves 
 

 Hi ha poca oferta d’activitats d’oci i culturals específica per a adolescents i joves i 
totes es concentren en la mateixa època de l’any 
 

 No existeix cap espai o zona d’oci “consumible” per a joves 
 

 Es té la percepció de que les entitats han d’estar més acompanyades i recolzades 
 

 La informació arriba majoritàriament a través del boca-orella, no es coneixen 
suficientment les xarxes socials, molt especialment les de Joventut. La informació 
del que es fa no arriba o arriba tard  
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2.Treballem per àmbits de participació 

Cultura, oci, lleure:  

Propostes fòrum:  

1. Iniciar un procés participatiu de la Festa Major de Lliçà d’Amunt. 
 

2. Crear un espai a les xarxes per votar virtualment: poder escollir opcions a diferents 
actes o temes d’interès juvenil. 

 

Per a reflexió:  

 Són realitzables les propostes anteriors? Com es procedirà i quin calendari tindrien 
les propostes? Es creu seran efectives per a incentivar la participació activa? 

 S’ha convocat el Consell de Cultura? És un canal efectiu? Cal mantenir-ho? Per 
què?  

 Altres formes de participació efectives? (40% no valora l’oferta cultural i de lleure 
no la coneixen?) 

 

Esports  

 Es fa palesa la necessitats de millores a alguns equipaments esportius (camp de 
futbol, piscina i skateparc), de la necessitat d’equipaments esportius com una 
piscina coberta, de la falta de diversitat en la oferta esportiva.  

 

Per a reflexió:  

 Al fòrum no es fa cap proposta explícita sobre esports, però es detecta que calen 
millores en quant equipaments i diversitat en la oferta esportiva. Com es pensa fer? 
Hi haurà participació dels i les joves en la presa de decisions? S’ha convocat el 
Consell d’Esports? Cal fer-ho? Altres vies? 

 

Poder decisiu dels i les joves i associacionisme 

Propostes Fòrum 

1. Fer pressupostos participatius. 
2. Crear un Consell de Joves com a òrgan de participació i de decisió. Es podrien 

treball temes com la participació dels joves als diferents equipaments del municipi 
(centres cívics)  i es podria fer un seguiment de les actuacions del Pla Local de 
Joventut 2017-2021. 

3. Redefinir i activar el portal d’entitats com a eina de difusió i coneixement de les 
entitats del municipi. 

4. Organitzar una fira d’entitats del poble per a promocionar el coneixement de les 
mateixes i crear un espai de relació. 
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5. Treball conjunt dels joves, de les entitats i de l’Ajuntament per tal de crear una 
activitat-xerrada que pugui donar a conèixer els canals de participació municipals i 
dels instituts, així com organismes i entitats interessants. 
 

Per a reflexió:  

 Són realitzables les propostes anteriors? Com es procedirà i quin calendari tindrien 
les propostes? Es creu seran efectives per a incentivar la participació activa? 

 Altres formes de participació activa?  
 64% creuen que els joves no són participatius. El 26% diuen que sí 
 54% diuen que no participen a cap entitat. (per falta de temps o 

desconeixement de les entitats)  
 52% pensen que no es té en compte la opinió dels joves, 21% sí,  

25% NS/NC 
 64,2% pensen que la societat no té una visió positiva/correcte dels 

joves 
 

 Quins suport reben les associacions? Ajuts econòmics? Convenis? Són suficients? 
 

Participació a les aules:  

 Instituts:  desconeixement dels òrgans de participació i percepció de que els joves 
no incideixen prou en la presa de decisions que els afecten.  

 

Per a reflexió:  

 Quins paper ocupen les entitats (associació d’estudiants)? I el Consell Escolar?  

 Què es fa amb els delegats/des? Existeixen espais de  participació/decisió?  

 Existeixen altres vies de participació/decisió? Vies de diàleg? 
 

Informació i visualització  a les xarxes:  

Propostes fòrum:  

1. Crear plataformes on-line per franges d’edat: focalitzar els interessos de cada 
franja. 

2. Crear un espai específic per a joves als espais de comunicació municipals per 
millorar la visualització de “l’activitat juvenil” al municipi. 

3. Millorar el calendari de l’Informa’t, fer més àgil la seva conformació per tal de no 
haver de treballar amb informació tan avançada en el temps. 

 

Per a reflexió:  

 Són realitzables les propostes anteriors? Com es procedirà i quin calendari tindrien 
les propostes? Es creu seran efectives per a incentivar la participació activa? 

 Altres formes de participació/informació efectives?  
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RECULL INFORMACIÓ I DADES GRUP DE TREBALL PARTICIPACIÓ 

CULTURA, OCI, LLEURE 

PROPOSTA Iniciar un procés participatiu de la Festa Major de Lliçà d’Amunt 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

És viable i s’està implementant en aquests moments. És un procés iniciat 

amb la Diputació de Barcelona, s’han realitzat 400 enquestes al setembre i 

ara es començarà a treballar en sessions obertes durant el mes de 

novembre i desembre. Es té calendaritzat que al febrer es tinguin 

concrecions del procés i de quines dinàmiques cal establir.  

QUI? Cultura 

ALTRES  

 

PROPOSTA 
Crear un espai a les xarxes per votar virtualment: poder escollir 

opcions a diferents actes o temes d’interès juvenil 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

És viable i es fa, però es detecten poques qüestions obertes a la ciutadania 

per aquest mitjà per tant, caldria més implicació de les regidories.  

QUI? Comunicació i totes les regidories.  

ALTRES  

 

Per a reflexió:  

 Són realitzables les propostes anteriors? Com es procedirà i quin calendari tindrien 
les propostes? Es creu seran efectives per a incentivar la participació activa? 

 Altres formes de participació activa?  
 64% creuen que els joves no són participatius. El 26% diuen que sí 
 54% diuen que no participen a cap entitat. (per falta de temps o 

desconeixement de les entitats)  
 52% pensen que no es té en compte la opinió dels joves, 21% sí,  

25% NS/NC 
 64,2% pensen que la societat no té una visió positiva/correcte dels 

joves 
 

 Quins suport reben les associacions? Ajuts econòmics? Convenis? Són suficients? 
 

Percepcions: Sobre convenis, s’està renovant el conveni amb l’Ateneu l’Aliança i amb 
l’Esplai ja existeix un que es va renovar ara farà dos anys.  
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ESPORTS 

PROPOSTA / 

NECESSITAT 

Es fa palesa la necessitats de millores a alguns equipaments esportius 

(camp de futbol, piscina i skateparc), de la necessitat d’equipaments 

esportius com una piscina coberta, de la falta de diversitat en la oferta 

esportiva 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

S’han modificat i renovat algunes instal·lacions com el camp de futbol. No es 

té coneixement de si està prevista una piscina coberta o la renovació o 

millora d’altres instal·lacions esportives. Tampoc es té coneixement de si 

està previst engegar noves modalitats esportives, els joves comenten que hi 

ha manca d’espais. Sobre l’skateparc, s’ha fet un estudi sobre les 

possibilitats de renovar l’actual i està pendent de provisió de pressupost, 

que no està aprovat, per tant, no se sap si es renovarà i/o quan.  

QUI?  

ALTRES  

 

PODER DECISSIU DELS I LES JOVES I ASSOCIACIONISME 

PROPOSTA Fer pressupostos participatius 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

És viable i s’està implementant a Joventut. El calendari és presentació de 

propostes fins el 25 de novembre , votació de les mateixes al desembre i 

implementació de les activitats i projectes al 2017. La dotació és de 10.000€ 

del pressupost de Joventut, amb un màxim de 2.500 per proposta.  

QUI? Joventut.  

ALTRES 
Caldria veure si les altres regidories o l’Ajuntament en general tenen previst 

pressupostos participatius a les seves regidories.  
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PROPOSTA 

Crear un Consell de Joves com a òrgan de participació i de decisió. Es 

podrien treball temes com la participació dels joves als diferents 

equipaments del municipi (centres cívics)  i es podria fer un seguiment 

de les actuacions del Pla Local de Joventut 2017-2021 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Sí, es viable, però cal la implicació dels i les joves en tant siguin ells qui ho 

engeguin. Es proposa una trobada només amb els joves perquè decideixin 

si ho volen tirar endavant i determinar qui i com. La primera trobada serà a 

l’octubre.  

QUI? Regidoria de Joventut i Joves del municipi. També Participació Ciutadana.  

ALTRES 

Es posa sobre la taula si el Consell de Joves és la millor fórmula per 

canalitzar la participació juvenil al municipi i si no hi hauria fórmules 

alternatives i més independents o deslligades de la pròpia institució. Ho 

decidiran els joves.  

 

PROPOSTA 
Redefinir i activar el portal d’entitats com a eina de difusió i 

coneixement de les entitats del municipi 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 
 

QUI?  

ALTRES 

No es determina si es pot o no renovar, ja que el tècnic de referència de la 

regidoria de participació ciutadana no hi és. En tot cas, s’apunta que 

caldrien píndoles formatives a les entitats per tal de que elles puguin 

dinamitzar el portal i sigui un lloc de trobada i de coordinació realment útil i 

productiu, a manca d’altres espais físics.  

 

PROPOSTA 
Organitzar una fira d’entitats del poble per a promocionar el 

coneixement de les mateixes i crear un espai de relació. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 
 

QUI?  

ALTRES 

No es determina si és viable a falta del tècnic de participació ciutadana, però 

si s’apunta com a bona proposta útil i necessària, a falta d’espais de 

trobada, de relació i interacció de les entitats del poble. Des de les entitats 

esportives es comenta que elles tenen la percepció d’estar molt deslligades 
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d’altres entitats, esportives i no esportives,  i que caldria establir aquests 

espais per tal d’aprofitar recursos i per tal d’organitzar actes col·laborant 

amb altres entitats.  

 

PROPOSTA 

Treball conjunt dels joves, de les entitats i de l’Ajuntament per tal de 

crear una activitat-xerrada que pugui donar a conèixer els canals de 

participació municipals i dels instituts, així com organismes i entitats 

interessants 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 
 

QUI?  

ALTRES 

Es fa una xerrada sobre participació a través del PAE organitzada per la 

regidoria de joventut, però s’apunta a que caldria alguna activitat més gran i 

complerta.  

 

PARTICIPACIÓ A LES AULES 

PROPOSTA 

Instituts:  desconeixement dels òrgans de participació i percepció de 

que els joves no incideixen prou en la presa de decisions que els 

afecten.  

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 
 

QUI?  

ALTRES 

Es comenta que des de l’INS Hipatia es treballa molt amb el grup de 

delegats i delegades i que existeix un espai de coordinació i de treball amb 

ells estable i periòdic. D’altra banda, a l’INS Lliçà es treballa des del 

programa Delegats 3D. Tot i així, es creu convenient poder fer, potser, una 

trobada de tots els delegats i delegades dels dos centres per treballar temes 

de participació. També s’apunta que, per normativa,  les decisions de pes, 

en última instancia,  les pren la figura del director/a i que, per tant, la 

participació dels estudiants en el Consell Escolar és important, però que per 

resoldre altres qüestions es treballa amb els delegats i delegades.  
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INFORMACIÓ I VISUALITZACIÓ A LES XARXES 

PROPOSTA 
Crear plataformes on-line per franges d’edat: focalitzar els interessos 

de cada franja. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 
 

QUI?  

ALTRES Es deixa la proposta pel grup de “Cohesió Social”.  

 

PROPOSTA 

Crear un espai específic per a joves als espais de comunicació 

municipals per millorar la visualització de “l’activitat juvenil” al 

municipi. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 
 

QUI?  

ALTRES Es deixa la proposta pel grup de “Cohesió Social”. 

 

PROPOSTA 
Millorar el calendari de l’Informa’t, fer més àgil la seva conformació per 

tal de no haver de treballar amb informació tan avançada en el temps 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 
 

QUI?  

ALTRES Es deixa la proposta pel grup de “Cohesió Social”. 

 

Grup de treball: Propostes sobre Cohesió Social.  

03 d’octubre de 2017 

17h a Sala d’Actes Biblioteca Municipal de Ca l’Oliveres.  

Assistents:  

Tècnic de Medi Ambient i Salut: Xavier Junqueras 

Tècnica de Comunicació: Cristina Gutiérrez 
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Tècnica de Comunicació: Montse Graví 

Tècnic de Mobilitat: Blai Aparici  

Tècnic de Participació Ciutadana:  Lluís Solà 

També hi assisteixen tres joves, un del grup Esplai de Lliçà d’Amunt i dos del Grup TriCric. 

Se’ls emplaça a quedar-se si volen, ja que no hi assisteixen altres joves que han excusat 

no poder venir. S’acorda fer una trobada específica amb joves en un horari més adequat 

per ells, tot i que no puguin assistir els tècnics de referència. La tècnica i la regidora de 

joventut faran traspàs de totes les respostes a les propostes i es continuarà treballant en 

les mateixes i en d’altres que puguin sorgir. La trobada està prevista pel 18 d’octubre de 

2016 a les 19.30h.  

S’excusa el tècnic del PPD, en David Sanitjas.  

 

1.Dades de la diagnosi sobre cohesió social: mobilitat, comunicació i entorn.  

Dades Enquesta:  

Es valora positivament:  

 El personal que treballa a la línia de busos urbans 

 Que hi hagi una xarxa de busos que arriba a totes les urbanitzacions 

 Que hi hagi el Bus Exprés. 40% valoren positivament el servei de Bus Exprés, el 
31% no respon (els joves de més edat han participat en menor incidència). Només 
un 5% ho valora negativament 

 El servei de Bus de Festa Major de Granollers 

 Hi ha 2 CAP al municipi 

 El personal mèdic és percebut com a proper 

 Les xerrades de salut i medi ambient al PAE 

 El servei del PPD (Programa de Prevenció de Drogodependències) , 70% 

 El projecte d’apadrinament de zones verdes de l’INS Hipàtia d’Alexandria 

 L’entorn natural  
 Espais de participació: Juguesca, Aliança i Esplai 
 Espai Jove El Galliner:  
 Opinió molt bona o bona 57% (joves entre 14 i 17 anys) 
 NS/NC 22% (joves de 17 a 20 anys)   
 Coneixen l’Espai Jove el 83% dels enquestats 
 76% valoren positivament la Festa Major  

 

Altres:  

 Mobilitat de dilluns a divendres: 50,2 % cotxe, 26,88% bus 

 Mobilitat cap de setmana: 62,90% cotxe, 11,29 % bus 
 62% no coneixen les TIC de Joventut: 4% web joventut, 3% web ajuntament 
 51% s’informen a través dels amics, 22% Informa’t, 15% Facebook 

 28,2% joves volen rebre xerrades d’alimentació, 24,7% de sexualitat, 22,04%  de 
consum de drogues, 21,7% d’altres temes 

 57% coneixen el PPD i el 35% responen que no 
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 47% bones instal·lacions de salut i 35% regular 
 64% creuen que els joves no són participatius. El 26% diuen que sí 
 54% diuen que no participen a cap entitat. (per falta de temps o desconeixement 

de les entitats)  
 52% pensen que no es té en compte la opinió dels joves, 21% sí,  25% NS/NC 
 64,2% pensen que la societat no té una visió positiva/correcte dels joves 
 40% no valora l’oferta cultural i de lleure (no la coneixen?) 

 

Realitats detectades / demandes:  

 Poca freqüència de pas del servei de bus urbà de dilluns a divendres, sobretot de 
la  LA1 

 Les places d’autobús són insuficients en horaris d’entrada i sortida dels instituts 

 No hi ha serveis de bus urbà el cap de setmana 

 Horaris insuficients del Bus Exprés 

 Es demana més freqüència i connexió entre pobles veïns a diari i en cap de 
setmana 

 Es demanda un línia de descomptes específica per a joves o estudiants de Lliçà 
d’Amunt 

 Manca de carril bici per moure’s en bicicleta dintre del poble. 65% diuen que calen 
més carrils bici 

 Es percep que no hi ha connexió de camins per bici o a peu dels municipis que 
conformen la Vall del Tenes 

 No hi ha servei de bus per a Festa Major a Lliçà d’Amunt 

 El servei d’Internet és insuficient, hi ha zones on no hi ha cobertura. Es demanden 
zones WIFI lliures 

 La informació arriba majoritàriament a través del boca-orella, no es coneixen 
suficientment les xarxes socials, molt especialment les de Joventut. La informació 
del que es fa no arriba o arriba tard  

 Hi ha zones del riu i alguns boscos que es troben habitualment brutes (amb 
deixalla)  

 Els centres cívics no són valorats per un gran gruix de joves (no els coneixen) 
 No es fa Espai Obert ni  el projecte,  es demanda redefinició 

 Es perceben les obres de l’empresa Mango com a negatives per l’entorn natural 

 Els CAP no ofereixen serveis d’urgències a la nit 

 Manca coordinació i línia de treball entre el servei del  CAP i l’Ajuntament per 
temàtiques específiques: salut afectiva i sexual 

 No hi ha espais de consulta a professionals especialitzats a centres propers als i 
les joves: instituts o serveis de joventut 

 No hi ha suficient informació sobre temes d’alimentació 

 No hi ha espais de participació estable on els joves puguin proposar i decidir.  

 Equipaments juvenils: Es fa palesa la necessitats d’un equipament que aglutini la 
diversitat i perfils dels joves del municipi 

 Manca d’espais de trobada que puguin acollir a la diversitat dels i les  joves 

 Hi ha poca oferta d’activitats d’oci i culturals específica per a adolescents i joves i 
totes es concentren en la mateixa època de l’any 

 Els centres cívics i locals socials no estan pensats per acollir demandes o activitats 
juvenils 

 No existeix cap espai o zona d’oci “consumible” per a joves 

 Es té la percepció de que les entitats han d’estar més acompanyades i recolzades 
 

2.Treballem per àmbits sobre cohesió social.  
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Mobilitat:  

Propostes fòrum:  

1.Bus urbà en cap de setmana: enllaçar les expedicions del bus amb les expedicions que 

es fan a Granollers. Importància de fer expedicions el diumenge al matí per activitat de 

mercat municipal. 

2. Fer ús de busos més grans en horari de sortida i entrada dels instituts. 

3. Igualar preus del títol integrat amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

4. Fer un estudi de necessitats d’ús del Bus Exprés (manca d’expedicions al migdia) 

5. Arranjar i senyalitzar els camins accessibles per a bicis al municipi. 

6. No és viable fer carril bici a tot el municipi, però es pot unir Lliçà d’Amunt amb 

Granollers. 

 

Per a reflexió:  

 Són realitzables les propostes anteriors? Com es procedirà i quin calendari tindrien 
les propostes? 

 

Comunicació i participació: 

1. Redefinir i activar el porta d’entitats com a eina de difusió i coneixement de les entitats 

del municipi. 

2. Crear plataformes on-line per franges d’edat: focalitzar els interessos de cada franja. 

3. Crear un espai específic per a joves als espais de comunicació municipals per millorar la 

visualització de “l’activitat juvenil” al municipi. 

4. Millorar el calendari de l’Informa’t, fer més àgil la seva conformació per tal de no haver 

de treballar amb informació tan avançada en el temps. 

5. Crear un espai a les xarxes per votar virtualment: poder escollir opcions a diferents 

actes o temes d’interès juvenil. 

6. Treball conjunt dels joves, de les entitats i de l’Ajuntament per tal de crear una activitat-

xerrada que pugui donar a conèixer els canals de participació municipals i dels instituts, 

així com organismes i entitats interessants. 



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ D’AMUNT 2017-2021 

349 

 

7. Organitzar una fira d’entitats del poble per a promocionar el coneixement de les 

mateixes i crear un espai de relació. 

8. Crear un Consell de Joves com a òrgan de participació i de decisió. Es podrien treball 

temes com la participació dels joves als diferents equipaments del municipi (centres cívics)  

i es podria fer un seguiment de les actuacions del Pla Local de Joventut 2017-2021. 

9. Fer pressupostos participatius. 

Per a reflexió:  

 Són realitzables les propostes anteriors? Com es procedirà i quin calendari tindrien 
les propostes?  

 Altres formes de participació/informació efectives?  

 Com és la relació entre els barris i els joves dels barris? Com es relacionen els i les 
joves del municipi? Hi ha espais per fer-ho?  

 Com comptem amb els joves en els diferents espais de decisió? Els visualitzem?  

 S’ha convocat el Consell de Participació? És un canal efectiu? Cal mantenir-ho? 
Per què?  

 

Entorn i Salut 

1.Creació i publicació  d’un plànol de camins de Lliçà. 

2. Ampliació del pont del riu Tenes per fer-ho accessible a peu. 

3. Unir Lliçà d’Amunt amb Granollers amb un camí que es pugui fer a peu. 

4. Servei de consulta sobre sexualitat a l’institut i de forma on-line, a través de xarxes 

socials o de whatsapp. 

Per a reflexió:  

 Són realitzables les propostes anteriors? Com es procedirà i quin calendari tindrien 
les propostes?  

 Hi ha opcions per comunicar una i altres barris de forma eficaç?  

 Hi ha llocs i espais oberts de trobada?  

 Com apropar els serveis de consulta als joves? 
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RECULL INFORMACIÓ I DADES GRUP DE TREBALL COHESIÓ SOCIAL I SALUT 

MOBILITAT 

PROPOSTA 

Bus urbà en cap de setmana: enllaçar les expedicions del bus amb les 

expedicions que es fan a Granollers. Importància de fer expedicions el 

diumenge al matí per activitat de mercat municipal. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

S’està estudiant la proposta de servei de bus el cap de setmana, sobretot 

horari de tarda, no de matí, que seria el cas del mercat. No hi ha calendari 

previst encara.  

QUI? Mobilitat 

ALTRES Pendent de confirmació sobre el servei.  

 

PROPOSTA Fer ús de busos més grans en horari de sortida i entrada dels instituts 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Des de mobilitat es comenta que es va retallar el servei de transports 

escolar que era subvencionat pel Consell Comarcal, i que, per tant, s’han 

perdut expedicions i que el transport urbà de Lliçà no pot assumir. Fer busos 

més gran no és viable perquè la resta del dia sobrarien moltes places. Posar 

més busos no es pot assumir econòmicament.   

QUI? Mobilitat i Educació 

ALTRES 
Cal veure la manera de tornar a recuperar el transport escolar que donava el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 

PROPOSTA 
Igualar preus del títol integrat amb el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Es parla de que existeix la T12, que és gratuïta i de la possibilitat de 

allargar-ho fins els 16 anys. Per tant, es creu innecessari.  

QUI? Mobilitat 

ALTRES  
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PROPOSTA 
Fer un estudi de necessitats d’ús del Bus Exprés (manca d’expedicions 

al migdia) 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

S’està estudiant fer més expedicions, però cal veure quina és la necessitat 

real, per tant cal recollir informació sobre els usuaris. Mobilitat passarà un 

qüestionari a Joventut perquè també ho pugui fer arribar als i les joves. No 

es té calendari establert, però s’està estiuant augmentar les expedicions. 

Aquest any ja s’han fet al mes d’Agost, que no s’havien fet mai, amb bona 

acollida.  

QUI? Mobilitat i Joventut 

ALTRES 
Caldria més coordinació amb la regidoria de joventut quan es vol recollir 

informació per tal d’implicar també als i les joves.  

 

PROPOSTA Arranjar i senyalitzar els camins accessibles per a bicis al municipi. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Hi ha una guia de Petits Recorreguts, els camins que allà surten són per fer 

a peu i també en bici. No hi ha senyalització més enllà dels PR. Hi hauria la 

possibilitat de senyalitzar alguns dels camins més transitats entre 

urbanitzacions i caldria determinar quins són. Es comenta que és difícil el 

tema de fer alguns dels camins amb bici per la holografia del terreny a Lliçà 

d’Amunt.  

QUI? Media Ambient, Mobilitat.  

ALTRES  

 

PROPOSTA 
No és viable fer carril bici a tot el municipi, però es pot unir Lliçà 

d’Amunt amb Granollers. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Es comenta que es va fer un estudi amb la Diputació per a portar a terme 

aquesta actuació i que no es va acabar fent. S’hauria de tornar a revisar 

l’estudi per tal de veure les possibilitat d’aquesta demanda.  

QUI? Mobilitat, Urbanisme.  

ALTRES  
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PROPOSTA Compatir Cotxe ( una proposta semblant a bla bla car, però local) 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 
 

QUI?  

ALTRES 

És una proposta tècnica que surt arrel del problema de mobilitat que hi ha 

entre els joves. Es proposa crear un espai de comunicació o un punt de 

trobada a diferents llocs repartits pel municipi on els joves puguin oferir el 

seu cotxe quan es desplacen pel municipi o bé a altres punts. Es creu, però, 

que aquesta proposta podria esdevenir pràctica per a joves majors d’edat i 

que seria complicat posar-ho en pràctica entre menors d’edat o, si més no, 

promocionar-ho.  

 

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 

PROPOSTA 
Redefinir i activar el porta d’entitats com a eina de difusió i 

coneixement de les entitats del municipi. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Es comenta que calen més RRHH per tal de dinamitzar aquesta pàgina i 

revifar-la. Cal que una persona pugui establir una coordinació amb les 

entitats, portar el dia a dia del portal, les incidències i també cal poder fer 

píndoles formatives per fer altres usos i derivar en un lloc realment interactiu 

i d’utilitat.  

QUI? Participació Ciutadana i Comunicació.  

ALTRES 

Es va posar en marxa però no hi va haver suficient participació de les 

entitats, caldria compromís de les mateixes i també un dinamitzador o 

dinamitzadora que portés el portal.  

 

PROPOSTA 
Crear plataformes on-line per franges d’edat: focalitzar els interessos 

de cada franja. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

La proposta no s’acaba d’entendre, es comenta que Joventut ja té una 

pàgina web i que allà es penja informació d’interès pels i les joves, per tant, 

no es creu necessari ni s’acaba de veure la utilitat de la mateixa.  

QUI?  

ALTRES  
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PROPOSTA 

Crear un espai específic per a joves als espais de comunicació 

municipals per millorar la visualització de “l’activitat juvenil” al 

municipi. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Fer una pàgina de contingut jove a l’Informa’t es veu complicat tal i com està 

pensat i maquetat, però sí es proposa crear un símbol que marqui aquelles 

notícies i activitats d’interès pels i les joves del municipi. Es podria engegar 

al 2016.  

QUI? Comunicació 

ALTRES  

 

PROPOSTA 
Millorar el calendari de l’Informa’t, fer més àgil la seva conformació per 

tal de no haver de treballar amb informació tan avançada en el temps. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

No és viable. El calendari de l’Informa’t ja és molt ajustat. És un calendari 

mensual i cal comptar els temps per maquetar el butlletí i per fer-ho arribar a 

les cases a temps.  

QUI?  

ALTRES 

Es pregunta si no estaria bé tornar a fer butlletins cada 15 dies com feia 

anys s’havia fet, amb menys informació però més àgil. No es creu possible, 

s’aposta per aquesta línia i es remarca que també existeix la informació que 

arriba a través de les xarxes socials i dels espais web.  

 

PROPOSTA 

Crear un espai a les xarxes per votar virtualment: poder escollir 

opcions a diferents actes o temes d’interès juvenil. 

 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

És viable i ja existeix una plataforma per això. Cal dinamització per part de 

les regidories per tal de poder fer consultes de més temes, que les 

regidories exposin a opinió pública més qüestions de les que actualment 

s’exposen. .  

QUI? Totes les regidories i Comunicació.  

ALTRES  
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PROPOSTA 

Treball conjunt dels joves, de les entitats i de l’Ajuntament per tal de 

crear una activitat-xerrada que pugui donar a conèixer els canals de 

participació municipals i dels instituts, així com organismes i entitats 

interessants. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Es comenten que existeixen xerrades que es fan a través del PAE, però es 

reu que es podria fer una jornada sencera dedicada a la participació, on hi 

participessin joves que hi participen i també altres ponents que poguessin 

explicar eines, canals i recursos a nivell municipal pels i les joves. Es creu 

que es pot programar a finals de 2017 o bé al 2018 i veure si el format 

agrada i pot esdevenir en altres jornades d’aquesta tipologia.  

QUI? Participació Ciutadana i Joventut.  

ALTRES  

 

PROPOSTA 
Organitzar una fira d’entitats del poble per a promocionar el 

coneixement de les mateixes i crear un espai de relació. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Sí es viable. Cal la implicació de les entitats en la organització de la mateixa. 

Es podria posar al calendari 2018, ja que cal un treball previ amb les entitats 

per definir quin és l’objectiu i com hauria de ser aquesta fira. Potser es 

podria començar a treballar al 2017.  

QUI? 
Participació Ciutadana, Esports, Cultura, Joventut, Serveis Socials, 

Educació. (Liderat per participació ciutadana)  

ALTRES  

 

PROPOSTA 

Crear un Consell de Joves com a òrgan de participació i de decisió. Es 

podrien treball temes com la participació dels joves als diferents 

equipaments del municipi (centres cívics)  i es podria fer un seguiment 

de les actuacions del Pla Local de Joventut 2017-2021. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Sí, és viable. Cal el compromís dels i les joves. Es fa palès, però, que la 

resta de consells del poble no han acabat de funcionar, ja que la majoria de 

cops calen centres d’interès per tal de reunir, en aquest cas, els i les joves, 

per que no es perdi el sentit del que es fa. El calendari dependrà de si hi ha 

joves que estiguin interessats i compromesos.  
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QUI? Joventut i Participació Ciutadana.  

ALTRES 
Es comenta que hi haurà l’assemblea jove dels pressupostos participatius 

com a eina participativa que incideix en la programació d’activitats al poble.  

 

PROPOSTA Fer pressupostos participatius. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

És viable i ja s’ha posat en marxa. El calendari és octubre i novembre per 

presentació de propostes, desembre per a la votació i any 2017 per a 

l’execució.  

QUI? Joventut 

ALTRES  

 

ENTORN I SALUT 

PROPOSTA Creació i publicació  d’un plànol de camins de Lliçà 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

És viable i existeix un plànol de rutes saludables que s’ha publicat 

recentment.  

QUI? Comunicació, Esports, Media Ambient.  

ALTRES  

 

PROPOSTA Ampliació del pont del riu Tenes per fer-ho accessible a peu. 

ÉS VIABLE? 

CALENDARI/ FASES 

Es va fer un estudi de la Diputació i cal revisar l’estudi per veure si és, 

efectivament, viable i assumible. Enllaça amb la proposta i estudi de 

connectar Lliçà d’Amunt i Granollers a peu, traçant un camí als marges de la 

carretera.  

QUI? Obres i Serveis. 

ALTRES  
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11. Trobada tècnica: dissenyem el pla 

d’actuacions 

TROBADA TÈCNICA: DISSENY PROJECTES I ACTUACIONS 

Dia: 4 de Novembre a les 10h 

Lloc: Espai Jove El Galliner 

Convocatòria:  

- Cristina Gutiérrez, tècnica de comunicació  

- Montse Graví, tècnica de comunicació 

- Blai Aparici, tècnic de mobilitat  

- Eva Muñoz, tècnica de cultura 

- Ferran Vidal, tècnic d’esports 

- Xavier Junqueras, tècnic de salut i medi ambient 

- Míriam Ferré, tècnica d’educació 

- Mari Suárez, tècnica de serveis socials   

- Toni Rubio, educador projecte “Creix” 

- Raquel Flores, tècnica del projecte  “Millorem l’Ocupació” 

- Núria Vidal,  de l’INS Lliçà 

- Ester Perpinyà, coordinadora pedagògica INS Lliçà 

- Muntsa Palomera, coordinadora pedagògica INS Hipàtia d’Alexandria 

- Anna Boira, tècnica del SEOVT 

- Lluís Solà, tècnic de participació 

- Manel Fernàndez, tècnic de promoció econòmica 

- David Sanitjas, educador del PPD (Programa de Prevenció de Drogodependències de 

la Vall del Tenes) 

QUÈ FAREM? 

5. Repassarem el calendari i el treball fet fins al moment, la metodologia i els resultats.  

6. Visualitzarem els eixos principals del pla, els seus programes i els projectes i 

actuacions que hem recollit en el disseny del proper pla.  

7. Treballarem els projectes centrant l’atenció en:  

 

d) Agents implicats 

e) Recursos 

f) Temporització 
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8. Material de suport amb el que comptem:  

d) Buidatge dels grups de treball sobre les propostes fetes al fòrum jove.  

e) Esquema eixos, programes, projectes i/o actuacions.  

f) Fitxa de projecte/actuació 

 

COM HO FAREM? 

4. Treballarem sobre l’esquema de projectes. Cada regidoria o servei present haurà de 

marcar a cada un dels projectes i/o actuacions quin paper ha de tenir, la seva regidoria 

o servei:  

c) Lidera el projecte 

d) Participa al projecte  

5. Un cop delimitat el paper de cada regidoria o servei, caldrà que el servei de referència 

o que lidera cada projecte ompli les dades de la fitxa de projecte.  

6. Al final de la sessió, els participants de cada projecte podran fer les seves aportacions 

a la fitxa.  

Assisteixen:  

- Cristina Gutiérrez, tècnica de comunicació  

- Montse Graví, tècnica de comunicació 

- Blai Aparici, tècnic de mobilitat  

- Eva Muñoz, tècnica de cultura 

- Xavier Junqueras, tècnic de salut i medi ambient 

- Toni Rubio, educador projecte “Creix” 

- Raquel Flores, tècnica del projecte  “Millorem l’Ocupació” 

- Núria Vidal,  de l’INS Lliçà 

- Muntsa Palomera, coordinadora pedagògica INS Hipàtia d’Alexandria 

- Anna Boira, tècnica del SEOVT 

- Lluís Solà, tècnic de participació 

- David Sanitjas, educador del PPD (Programa de Prevenció de Drogodependències de 

la Vall del Tenes) 

 

S’excusen:  

- Ferran Vidal, tècnic d’esports 

- Míriam Ferré, tècnica d’educació 

- Mari Suárez, tècnica de serveis socials   

- Manel Fernàndez, tècnic de promoció econòmica 
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- David Sanitjas, educador del PPD (Programa de Prevenció de Drogodependències de 

la Vall del Tenes) 

- Anna Casanovas, directora Escola de Música 
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