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1. PRESENTACIÓ  

El Pla Local de Joventut de Santa Eulàlia de Ronçana 2012-2015 (D’ara endavant PLJ) és el resultat  d’onze 

mesos de treball intens de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en 

col·laboració amb els joves del municipi, altres departaments de l’Ajuntament i institucions supramunicipals 

com la Mancomunitat de la Vall del Tenes o el Consell Comarcal del Vallès Oriental. No volem oblidar la tasca 

d’acompanyament i formació que s’ha rebut per part de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 

Catalunya i l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona. 

Aquest procés ens ha servit per consensuar entre tots els agents implicats, sobretot del municipi, les línies 

estratègiques de treball pel que fa les polítiques de Joventut del municipi en els propers quatre anys. Abans 

de pensar l’estratègia és va fer un exercici per visualitzar i analitzar la situació actual de la joventut de Santa 

Eulàlia en el que la participació dels joves ha estat fonamental. 

Ha estat important l’exercici de mesurar bé les forces i els recursos, i l’exercici d’avaluar les polítiques 

realitzades anteriorment. Dels objectius plantejats a l’anterior Pla local podem dir que s’han assolit en gran 

part, tot i que un d’ells que era la posada en funcionament d’un equipament de joventut de referència ha 

estat impossible per la conjuntura econòmica actual.  

Tot i això destaquem la consolidació del procés de participació juvenil on els joves decideixen anualment com 

distribuir els recursos públics per accions joves de l’Ajuntament de Santa Eulàlia. Amb aquest procés en els 

últims sis anys s’han realitzat 67 accions. En els últims dos ha tingut un resultat d’impacte de més d’ 11.000 

persones, sumant els joves que han liderat les accions, els joves que han participat directament i el públic 

assistent a cada una de les activitats realitzades. Es evident l’ eficiència del projecte  si creuem les variables 

de recursos utilitzats i resultats aconseguits, tant a nivell de públic, com de qualitat democràtica del procés i 

cohesió social al municipi. 

A banda de l’èxit del procés de pressupostos participatius s’ha treballat intensament en els projectes i 

programes d’acompanyament i assessorament als joves del municipi  en matèria laboral, acadèmica o de 

salut, convertint el Punt Jove en un espai de referència i proper entre els joves del municipi, aquests 

programes en els propers anys han de reforçar-se i ser una aposta com a municipi que creu en les polítiques 

integrals de Joventut. 

Volem dur a terme una proposta de Pla que reflecteixi -en tots els passos del seu desenvolupament- quina 

estratègia i quina política hem de seguir quan parlem de joventut. Creiem que és molt important saber 

exactament què és el que estem oferint i què és el que realment necessiten els joves, però encara més,  quina 

coherència existeix entre el que proposem amb el que realment se’ns demana. 

El Pla local de Santa Eulàlia serà un pla transversal, un model d’organització amb la implicació de tots els 

serveis municipals que tinguin a  veure amb la vida dels joves, per tal de planificar actuacions coordinades i 

d’aprofitar els recursos existents al màxim, sempre amb l’objectiu final de donar un bon servei a la població 

juvenil de Santa Eulàlia. L’objectiu final és, doncs, aconseguir un pla integral, global, en el qual es treballi 

realment amb transversalitat. 

Per l’elaboració del PLJ 2012-2015 de Santa Eulàlia de Ronçana ens hem basat amb el Pla Nacional de 

Joventut de Catalunya 2012-2015 i els quatre principis rectors del Pla en quan a la metodologia a utilitzar : 

Participació,transformació,integralitat i qualitat.  

Sens dubte l’aspecte més complicat serà cohesionar la implicació dels diferents estaments, les diferents àrees 

del propi Ajuntament, les altres institucions i els propis joves. Tot això haurà resultat profitós quan haguem 
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aconseguit els següents propòsits: 

 Adequar les polítiques de joventut al context i necessitats dels habitants de Santa Eulàlia 

 Conèixer –el més exhaustivament possible- la realitat juvenil del municipi 

 Crear un Pla basat en l’estudi fet i en els interessos i necessitats detectades 

 Millorar les condicions estructurals que afecten als i les joves de Santa Eulàlia 

Valorem que, una vegada tinguem el Pla finalitzat i definit, aquest es caracteritzarà per: 

 Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans que tenen a veure amb els joves i adolescents 
del municipi 

 Establir un marc de referència clar que determini des de quina lectura de la joventut partim 

 Establir prioritats i proposar accions 

 Basar-se en un treball transversal i consensuat en equip 

 No deixar de banda l’autocrítica (pel que cal ser rigorosos amb el que plantegem) 

 Poder revisar, avaluar i valorar el seu desenvolupament 

El document s’estructurarà en dos grans apartats, el primer serà una diagnosi de la situació actual a Santa 

Eulàlia en quan als joves, on s’inclou l’ anàlisi de la realitat juvenil ,la visualització de les polítiques de 

joventut de Santa Eulàlia  i les conclusions extretes per orientar el disseny del nou PLJ 2012-2015. El segon 

apartat serà el disseny del Pla amb la missió, els objectius  i els eixos estratègics, els criteris metodològics,les 

línies d’actuació i el model d’avaluació del nou Pla. 

Finalment, amb aquesta planificació pretenem  situar-nos en l’espai de les oportunitats en el propers quatre 

anys, aconseguir engrescar el màxim d’agents del municipi, per generar respostes i eines per superar les 

problemàtiques que actualment estan castigant tan ferotgement el col·lectiu juvenil. 
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2. DIAGNOSI 
 

2.1 INTRODUCCIÓ  

Per a l’elaboració del Pla local de joventut de Santa Eulàlia 2012-2015 es imprescindible tenir un coneixement 

previ de la realitat juvenil i de les polítiques dirigides als joves al municipi, és a dir, saber quins son els 

dispositius,recursos i projectes dirigits als joves de Santa Eulàlia i quina és la situació dels joves del municipi, 

quines són les seves necessitats per tal de poder donar les respostes més adients. És en aquest marc en el 

que es desenvolupa aquesta diagnosi de la situació dels joves de Santa Eulàlia de Ronçana. 

En primer lloc però, s’ha fet un treball amb el regidor de joventut, els professionals de joventut del municipi i 

el grup motor de l’assemblea jove de Santa Eulàlia per fer una fotografia inicial de la situació juvenil i 

plantejar quina serà la prioritat com a servei per als propers quatre anys. Aquest exercici ha estat a partir de 

la avaluació de l’anterior Pla Local, i d’una lectura realista de l’actual escenari econòmic. 

Després de diverses reunions vem arribar a la conclusió que el plantejament del nou pla no tenia perquè 

deixar de banda una concepció integral de la joventut, i com Ajuntament s’apostaria per abordar les diferents 

necessitats dels joves, ja fos en polítiques d’emancipació o més afirmatives que ajudin a la cohesió social,amb 

l’intenció de reforçar i reinventar els projectes o dispositius en funcionament que responguin a la necessitat 

real dels joves de Santa Eulàlia. 

Tot i que l’intenció serà la proposta de programes seguint el mateix model d’eixos que l’anterior pla, desde la 

regidoria ens vem fer diverses preguntes que creiem fonamentals i que prioritzen tot allò que tingui a veure 

amb les polítiques d’accés al món del treball, a les polítiques educatives i a la participació dels joves al 

municipi. 

També vem creure important tenir en compte els reptes plantejats al Pla Nacional de Joventut de Catalunya 

2010-2020 i en la mesura del possible incorporar-los al Pla. 

Després de plantejar les prioritats, el següent exercici ha estat l’anàlisi de la realitat i les polítiques de 

Joventut que s’han fet al municipi. Aquest anàlisi s’ha fet creuant les dades qualitatives i quantitatives tant de 

la realitat juvenil de Santa Eulàlia com de les polítiques que s’estan fent actualment, que s’han recollit durant 

el procés i que és detallen a l’apartat 2.3 conjuntament i s’han organitzat en nou punts diferenciats segons les 

temàtiques.  Per acabar al final de cada punt s’ha fet una síntesis de les conclusions i orientacions per encarar 

més fàcilment el disseny del nou pla. 
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2.2 PROCÉS METODOLÒGIC 

La  metodologia que s’ha desenvolupat per l’elaboració de la diagnosi ha estat partir de les indicacions i 

orientacions de la guia facilitada per l’Agència Catalana de la Joventut. 

Els principals criteris que han definit la proposta de treball han estat: 

 El lideratge i el consens polític: Partir d’un lideratge ferm i un consens polític que recolzi el 

desenvolupament del procés. 

 

 Transformació: Incorporant al procés la voluntat de transformar de manera inclusiva, a partir de les 

polítiques que decidim i tenint en compte criteris com la diversitat de la població juvenil, la incidència 

dels factors estructurals de desigualtat en la població juvenil i la igualtat d’oportunitat entre la població 

juvenil. 

 

 La Qualitat: Generant coneixement,  desde l’anàlisi, vers la realitat de les persones joves, tenint en 

compte les especificitats del municipi. Prioritzant els temes d’anàlisi. Analitzant la realitat juvenil i les 

polítiques de joventut al mateix nivell. Utilitzant les tècniques més idònies per respondre a les 

preguntes que ens fem. Interpretant i obtenint conclusions del creuament de les dades obtingudes. 

Incorporant els agents que tenen a veure amb les polítiques de joventut desde bon principi per establir 

les bases del treball participatiu, transversal i interinstitucional.  

 

 Principi de integralitat: L’Àrea de joventut de l’Ajuntament ha de garantir la implicació i dinamització de 

les altres àrees municipals en matèria de joventut. Aquesta proposta de funcionament transversal ha 

estat consensuada i validada per les diferents àrees municipals.   

 

D’aquesta manera, s’intervindrà en diferents àmbits propis de la realitat de la vida dels joves del 

municipi, assegurant una intervenció força global i integral, amb tasques comunes i responsabilitats 

compartides. 

 

 El realisme: Dimensionar adequadament el procés de diagnòstic i el futur Pla a la realitat del municipi 

de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

 La participació activa: Comptar amb la participació activa dels diferents agents: polítics, tècnics, joves i 

altres agents socials del territori, en l’elaboració del Pla. 

El procés metodològic per la realització de l’anàlisi de la realitat juvenil s’ha desenvolupat en tres fases 

principals, dutes a terme entre el juliol de 2011 i el gener de 2012: 
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1ª Fase: Disseny del projecte,plantejament i priorització 

Aquesta primera fase tenia com objectiu principal la contextualització i el disseny metodològic del procés. Es 

tractava de dimensionar el procés a les voluntats i les possibilitats del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana 

per tal d’impulsar un treball realista i adaptat a les necessitats del territori. A la vegada és va fer un exercici 

com hem dit a d’introducció de priorització, on el protagonisme va recaure en els responsables del servei de 

Joventut (Regidor, tècnic i dinamitzador) i els joves membres del grup motor de l’Assemblea Jove.  

Una vegada definit aquest marc de treball, es va presentar el procés tant als responsables polítics com als 

responsables tècnics de l’ajuntament per tal de validar el procés i començar  a sumar complicitats. 

2ª Fase: Reflexió i anàlisi de la realitat juvenil  

Aquest segona fase comprenia el treball de camp pròpiament dit i consistia en:  

 L’anàlisi quantitatiu de la realitat juvenil. 

 La identificació del mapa de recursos i les polítiques de joventut del municipi. 

 L’anàlisi qualitatiu de la realitat jove a partir de les percepcions dels diferents agents: polítics, tècnics, 

joves de 12 a 30 anys i altres agents del territori. 

 

El procés d’anàlisi i diagnòstic ha comptat, per tant, amb un treball de contextualització previ a partir de 

l’anàlisi de dades secundàries
1
 i pel qual s’han fet servir diferents tècniques:  

 Recollida i explotació de dades secundàries: 

o Polítiques de joventut.  

o Recursos i equipaments amb presència juvenil. 

o Entitats i associacions. 

 Anàlisi socio-demogràfic de la població, realitzat a partir de dades obtingudes de fonts diverses. 

 210 Enquestes als alumnes de l’institut de la Vall del Tenes,de 3er i 4rt d’ESO, 1er i 2on de Batxillerat i 

alumnes del Grau mig que s’imparteix al Centre.  

Pel que fa a l’anàlisi qualitatiu s’han realitzat sessions de treball amb els següents col·lectius: 

 Responsables polítics del govern. 

 Tècnics i tècniques municipals. 

                                                           
1
 Les principals fonts d’informació han estat documents i dades facilitades per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 

l’Institut d’Estadística de Catalunya, el Departament d’educació de la Generalitat, el Departament de Treball i Indústria de la 

Generalitat, el Servei d’ocupació de la Vall del Tenes, la Secretaria de Joventut, l’Anuari Econòmic comarcal i el PASSIR de 

Granollers. 
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 Entrevistes amb professionals i agents socials. 

 Tallers de debat amb entitats. 

 Tallers de debat amb joves no associats. 

 Tallers de debat amb els alumnes dels diversos cursos de l’institut de secundària de la Vall del Tenes. 

3ª Fase: Definició de línies d’actuació a partir dels resultats obtinguts. 

El present informe és el resultat de tot aquest procés. Es tracta d’un document obert que creua i analitza les 

diferents informacions i que ha estat revisat pels principals agents.  

 

2.3 FOTOGRAFIA INICIAL, PLANTEJAMENT i PRIORITATS 

2.3.1 FOTOGRAFIA INICIAL 

L’ÀREA DE JOVENTUT DE SANTA EULÀLIA ESTÀ CONSTITUÏDA PER: 

Regidor de Joventut  Direcció de l’Àrea de Joventut 

 Seguiment, revisió i avaluació periòdica del PLJ 

 Gestió i control pressupostari 

 Supervisió i control de la prestació de serveis 

 Dinamitzador de la Taula intermunicipal de Joventut 

 Interlocució política amb altres àrees de l’Ajuntament 

 Interlocució política amb altres institucions supramunicipals 
  
Tècnic de Joventut  Responsable tècnic de l’aplicació del PLJ 

 Coordinador tècnic del PLJ 

 Revisió i avaluació del funcionament de l’Àrea 

 Responsable d’execució i desplegament de la majoria de programes 
del PLJ 

 Interlocució tècnica amb altres administracions en matèria de 
joventut 

 Interlocució tècnica amb altres àrees de l’Ajuntament 

 Interlocució formal amb associacions i col·lectius de joves 

 Negociació, Interlocució i valoració de prestacions externes de serveis 

 Execució d’activitats concretes 

 Tasques d’informador puntuals 
  
Dinamitzador Juvenil  Responsable de la programació i dinamització d’activitats i accions del 

PLJ 

 Tasques d’informador juvenil 

 Suport tècnic a programes del PLJ 

 Recerca, organització, tractament , documentació d’informació 

 Difusió informació juvenil 

 Execució d’activitats concretes 

 Gestió local del Punt Jove (atenció, registre, control accés, etc.) 

 Dinamització programa PIDCES 
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RECURSOS FÍSICS: 

 Punt Jove 
Local on s’ubica el Punt d’informació juvenil del municipi, a més de constituir-se com a oficina de 

treball de l’Àrea de Joventut. 

 Sant Simple 
Local municipal gestionat i utilitzat per l’Esplai i el Casal l’Arrencada. 

 Pavelló d’esports 
Es desenvolupen les accions esportives i d’oci (nocturn). 

 Centre Cívic La Fàbrica 
                Centre cívic on es realitzen accions puntuals concretes de l’Àrea. 

 Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja 
Biblioteca municipal, amb una sala polivalent, on s’hi realitzen accions puntuals de l’Àrea. 

 

RECURSOS ECONÒMICS 

El pressupost de l’any 2012 de l’Àrea de joventut representa un 1,07% del pressupost general de 

l’Ajuntament (69.938,67  euros de l’àrea de Joventut per 6.490.902,47 de l’Ajuntament).  

 

PRESSUPOST 2012 SERVEI JOVENTUT 

Retribucions Tècnic Joventut 24.681,02 € 

Retribucions  Dinamitzador Juvenil 2078,13 € 

Quotes Seg. Soc. Coordinador 8.196,72 € 

Quotes Seg. Soc. Dinamitzador 1.402,80 € 

Lloguer local Punt Jove 7.080 € 

69.938,67    
1,07%

6.490.902,47    
98,93%

Pressupost  Àrea de joventut 2012

Joventut Ajuntament
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Punt d’Informació Juvenil 8.000 € 

Departament de Joventut 13.500 € 

Subvencions Grups Activitats Juvenils 3.500 € 

Subministrament Punt Jove 1.500 € 

TOTAL Àrea de Joventut 2012 69.938,67 € 

 
 
 
MAPA JOVE 2012 

Aquest sociograma s’ha anat modificant desde l’anterior pla cada any, amb les actualitzacions corresponents. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Grup joves 

 (nascuts finals 

 70s i tot  els 80s) 

 

 

 

 

 

Grup de joves 

poc nombros 

 (alguns 

d’altres  

municipis) 

Bastoners 
TRINXAIRES 

Club Esportiu 
(Futbol) 

APINDEP 

Club 
Patinatge 

C.E. Bàsquet 

Grup teatre parròquia pastorets 

Casal 

 Parroquial 

Contacte 

puntual  

ASSEMBLEA JOVE 
Pressupostos participatius 

joventut 

Casal Popular 
l’Arrencada 

GRUPS DE MÚSICA 

Grup 
4rt ESO 

Darkenheit 

The crabb apples 

De cara 
 la pared Slim Bay  

Seals 

     

 

Biblioteca 

Grup nombrós de joves 

de diverses edats  

C.C La Fabrica 

Institut Vall del tenes 

Vall del Tenes 

Canal 7 

PUNT JOVE 

Local de 

joves  

joves 

San Simple 

/Arrencada Parròquia 

Pinedes 

Castellet 

Camp 

Futbol 

Pavelló 
LocalAPINDEP 

Escola 
Música 

DA CAPO 

Escola 
Música V.T. 

 
Equipament o 
espai 

Entitat o grup jove 
amb certa 
organització 

 grup de joves o grup de música  

 

Pl. Església 

 

La Fàbrica 

(pont) 

Pavelló 

La  Bimba Can 

mallorca 

“El Triangle” 

Punt de reunió o 
de trobada 

Can Bassa 

La font  

del rector 

Esplai 

BALL 

GITANES 

Grup 
teatre jove 

Grup 2on 
BATX. 

Grup 
1er BATX. 

Grup 
Skate 

Grup Bikers 

Futbol Sala 

Club Escacs 

   MAPA JOVE SANTA EULÀLIA 2012 

ESPAI XAFARRANXO 
FESTA MAJOR 

COLORS FESTA MAJOR 

AMAUTES 

CORAL 

Grup 
Blangoua 
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2.3.2 PLANTEJAMENT i PRIORITZACIÓ 
 
El Pla Local de Joventut 2012-2015 de Santa Eulàlia de Ronçana està basat, principalment, en el 

desenvolupament d’unes polítiques de joventut encaminades a tractar els aspectes bàsics i nuclears de la 

vida dels joves: 

 

 Està dirigit a les persones d’edats compreses entre els 14 als 30 anys. Som conscients que parlar de 

joventut no és parlar només d’una franja d’edat, però aquest interval (14-30) permet sectoritzar la 

població diana de les nostres polítiques, amb les seves diferències, característiques i necessitats. 

 

 Volem equilibrar positivament els aspectes nuclears en la vida dels joves 

(Educació,treball,habitatge,mobilitat..) amb altres també importants, però perifèrics (l’ oci...). 

 

 La cohesió de diferents recursos, serveis, institucions, departaments i d’altres elements que tinguin 

a veure amb la vida dels joves ha estat bàsica per a l’el·laboració del Pla i serà indispensable per a la 

implementació d’aquest 

 

 El calendari d’aplicació respon al període 2012-2015 (coincideix amb l’any de finalització de la 

legislatura). 

 

En aquesta primera fase de la diagnosi, Les preguntes que volíem respondre per a prioritzar polítiques en el 

nou pla van ser: 

1. Com podem millorar les polítiques d’accés al mon laboral? 

2. De quina manera podem fer una bona interlocució amb els joves? 

3. Com podem potenciar el Punt Jove per a que sigui útil als joves de Santa Eulàlia?  

4. Que podem per treballar la cohesió social i la participació dels joves a Santa Eulàlia? 

5. Com podem millorar en la mesura del que sigui possible l’espai públic i adequar-lo a necessitats 

juvenils? 

Aquestes preguntes és van generar després d’identificar situacions concretes i que creiem poden encaminar 

amb les respostes, d’una manera realista la nova planificació dels propers quatre anys.Tot i aquestes 

prioritats no volem deixar de fer-nos les següents preguntes sobre la realitat juvenil a Santa Eulàlia: 
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1. Quina és la situació en quan a la convivència entre els joves de Santa Eulàlia? Què és pot fer per 

millorar-la en el cas que hi hagin problemàtiques? 

2. Quin és el nivell d’instrucció dels joves de Santa Eulàlia? Que podem fer per millorar els dispositius 

educatius al municipi en quan a l’educació formal i no formal? 

3. Quina és la taxa d’atur juvenil al municipi? Les polítiques d’accés al món laboral a Santa Eulàlia són 

adequades? Que podem fer per millorar la ocupabilitat dels joves a Santa Eulàlia? 

4. Quina és la situació de l’habitatge a Santa Eulàlia? Els joves de Santa Eulàlia tenen oportunitats de 

trobar habitatge al municipi? 

5. Com és mouen els joves als municipi? Quines son les característiques de l’espai públic? Quines 

millores és poden realitzar amb els recursos existents? 

6. Quina informació tenim entorn els joves i la salut? Que podem fer per fer polítiques de promoció de 

la salut? 

7. Com s’informen els joves a Santa Eulàlia? Com participen? Com podem millorar els canals 

d’informació i la participació? 

8. A que destinen el temps els Joves al municipi? Com son les polítiques culturals i esportives? Que és 

pot fer per millorar-les? 
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2.4 ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL I DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

La informació que es presenta a continuació s’ha estructurat en els diferents àmbits temàtics objectes de 

l’anàlisi: el context territorial, el context social, l’educació i la llengua, el treball, l’habitatge, la mobilitat, la 

salut, la participació i informació,  el lleure, els esports i la cultura.  

En cadascun d’aquests apartats, s’analitza la situació dels joves en relació a l’àmbit temàtic en qüestió. Per a 

fer aquest anàlisi, s’han tingut en compte tres tipus d’informació que estan recollides en cada àmbit.  

En primer lloc, s’hi poden trobar les dades objectives i informacions obtingudes a partir de l’anàlisi socio-

demogràfic de la població de Santa Eulàlia de Ronçana. Aquestes dades provenen de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya, del padró municipal, del portal d’internet vallesjove del Consell Comarcal, del departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, del PASSIR,..i d’informacions facilitades pel propi ajuntament. 

Per facilitar la comprensió d’aquesta part s’incorporen algunes taules i gràfics que ajuden a entendre les idees 

que s’hi desenvolupen i es faciliten les referències de les taules i gràfics que s’adjunten en l’annex on es 

poden consultar l’origen de les dades.  

En segon lloc, es presenten els recursos i les polítiques municipals que impulsa l’ajuntament des dels 

diferents departaments entorn a cada àmbit temàtic. S’inclouen els plans, programes, equipaments o 

actuacions que o bé, s’adrecen específicament a joves, o be, tot i que s’adrecin a la població en general, 

també els afecta. És important conèixer aquesta informació a l’hora de pensar noves actuacions. 

Per últim, s’analitza la visió i la percepció que tenen els diferents agents entorn la situació dels joves, tot 

copsant tant les valoracions positives, com aquells aspectes que es considera que cal millorar. Aquesta part és 

fonamental perquè recull el coneixement i la percepció tant dels agents polítics i tècnics responsables del 

desenvolupament de les polítiques públiques que afecten als joves, com dels propis joves que aporten la seva 

visió i les seves necessitats entorn cada àmbit de treball. 

Al llarg de l’anàlisi s’ha tingut present el Pla Local de Joventut 2009-11, i s’ha intentat contrastar i vincular la 

informació que s’ha obtingut amb l’actual procés a la que es va obtenir aleshores. 

Al final de cadascun dels apartats s’apunten les línies d’actuació, en clau de proposta, que es considera que 

s’haurien d’impulsar en el futur Pla local de joventut i que sorgeixen del diagnòstic realitzat i de les reflexions 

dels diferents agents. Aquestes línies d’actuació seran el punt de partida per a fer el disseny. 
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2.4.1 CONTEXT TERRITORIAL 

LA COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL 

La comarca del Vallès Oriental consta de 43 municipis i es troba situada a 30 quilòmetres de Barcelona. La 

seva capital és Granollers, amb 56.456 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.  

Les característiques dels municipis que la componen també és molt diversa. Així, al Vallès Oriental hi ha 

municipis amb una població inferior als mil habitants i municipis amb una població que ronda o supera els 

50.000, també amb característiques socioeconòmiques molt diverses. No obstant això, la seva situació 

geogràfica li permet disposar d’una immillorable xarxa de comunicacions així com d’una gran varietat 

d’atractius turístics. 

En el conjunt de l’àmbit metropolità de Barcelona, el Vallès Oriental ocupa l’extrem nord-oriental de la Regió, 

en plena depressió prelitoral catalana. Donada la seva situació geogràficament estratègica, la travessen 

importants línies de comunicació del país. Té 851,9 km2 de superfície, la qual cosa la situa com la comarca 

més extensa de l’àmbit metropolità, i la cinquena en població, amb 350.566 habitants l’any 2004. 

El Vallès Oriental s’ha beneficiat del paper difusor de Barcelona i la saturació de la mateixa ciutat comtal. 

Aquests factors, juntament amb un desplaçament de la indústria a les comarques del seu entorn, han 

provocat que el Vallès Oriental experimenti un salt demogràfic brusc i una important transformació de la seva 

estructura productiva, caracteritzada per un pes reduït del sector primari, una forta industrialització i un 

procés de terciarització emergent. 

La comarca compta amb nombrosos espais naturals molt ben conservats i amb una varietat de paisatges de 

gran bellesa. Prova d’això són el Parc Natural del Montseny, catalogat per la UNESCO com a Reserva de la  

Biosfera, i el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la zona dels cingles de Bertí, o el Parc Rural de Gallecs.  

El Vallès Oriental compta amb un important patrimoni històric i artístic. Els jaciments prehistòrics a la Roca 

del Vallès, Aiguafreda, Vallgorguina i Vilalba Sasserra, les restes ibèriques a Llinars del Vallès, Sant Esteve de 

Palautordera, Sant Feliu de Codines i Sant Fost de Campsentelles, i les restes romanes a la Garriga i Llinars del 

Vallès, en són bons exemples. El romànic també té una destacable representació amb vint esglésies a tot el 

territori. Però parlar del Vallès Oriental és parlar de modernisme, que compta amb importants punts de 

referència, com l’Illa Raspall de la Garriga i altres enclavaments a Caldes de Montbui, l’Ametlla del Vallès, 

Cardedeu, Granollers, Figaró-Montmany i Santa Maria de Palautordera, que demostren la importància que 
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aquest moviment artístic va tenir a la comarca.  

El Vallès Oriental també és una comarca amb una gran oferta comercial, que va des del comerç més 

tradicional dels pobles més petits a la gran oferta comercial de les grans ciutats com Granollers, Mollet del 

Vallès, la Garriga, Sant Celoni o Cardedeu. Per completar qualsevol visita, el Vallès Oriental disposa d’una 

àmplia oferta gastronòmica, amb nombrosos restaurants, fondes i hotels que tenen una rica i variada oferta 

culinària, alguns dels quals són reconeguts en diverses guies turístiques de prestigi. 

Mapa 1: Situació geogràfica de la comarca del Vallès Oriental 

 

Font: Secretaria de Joventut. Estudi comarcal 

 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA I DADES D’INTERÈS DEL MUNICIPI 

Santa Eulàlia és un municipi de 14 Km 2 que es troba a l’extrem occidental de la comarca del Vallès Oriental, a 

la conca del riu Tenes, al curs mitjà d’aquest afluent del Besòs. 

Els turons, les valls i les petites planes són elements que caracteritzen la geografia.  

Santa Eulàlia disposa també d’altres accidents geogràfics relacionats amb indrets del poble: hi trobem timbes, 

fondalades profundes i estretes com les de Can Maset, Can Just o Sant Simple, hi trobem serres, planes; però 

sobretot a Santa Eulàlia hi podem trobar torrents, es poden comptar fins a deu torrents, entre d’altres el 

torrent del rector, el de l’Areny o el de Can Font. Tots ells porten les seves aigües al riu Tenes, que corre 

longitudinalment per la part oriental del poble. 

Santa Eulàlia no ha tingut mai un nucli urbà que permetés la seva localització, la seva silueta no es pot 

distingir des de lluny i no hi ha una única carretera que hi porti. Des d’antic la població ha viscut dispersa, 

escampada entre les planes, les serres i els torrents. Les velles masies aïllades recollien i protegien els homes i 
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les dones recollien i protegien els homes i les dones que hi vivien. Durant centenars d’anys, les persones es 

van identificar primer respecte la casa d’on eren fills, i després respecte la parròquia on hi celebraven els 

actes més importants de la seva vida.  

L’any 1958 es va iniciar un procés urbanitzador i transformador que encara avui continua. Si bé és cert que 

abans dels seixanta ja existien uns petits nuclis urbans, o si més no unes agrupacions de cases, que van 

permetre l’aparició dels barris tradicionals de Santa Eulàlia entorn del Rieral, la Sagrera, Sant Cristòfol, el 

Serra, la Serra, la Vall o el Bonaire, i si bé també és cert que les primeres cases residencials es van aixecar als 

anys trenta, quan algunes famílies barcelonines es van enamorar d’aquests paratges, la veritable 

transformació del municipi va esdevenir fa prop de quaranta anys. Durant un període d’eufòria econòmica i 

sense el més mínim control Santa Eulàlia va començar a esdevenir allò que avui és. Es va iniciar la construcció 

de torres i xalets a prop del riu Tenes i poc després van començar a aparèixer les primeres urbanitzacions, 

com Sant Isidre o Can Sabater. Tot i que a l’inici, les urbanitzacions no disposaven de la infraestructura 

necessària (sense asfalt als carrers, sense enllumenat públic o sense serveis de neteja), el ritme de 

transformació va ser trepidant. Algunes xifres ens poden ajudar a comprendre la magnitud dels canvis que 

s’estaven esdevenint: entre el 1.960 i el 1.970 es van arribar a vendre més de 2.000 parcel·les, i en poc temps, 

es van instal·lar més de 20 urbanitzacions al poble que cal recordar-ho , no arriba a tenir 14 Km2. 

VISIONS I PERCEPCIONS ENTORN EL CONTEXT TERRITORIAL 

 I LA CONFIGURACIÓ DEL MUNICIPI 

 

La dispersió urbanística del municipi és un característica essencial de Santa Eulàlia, que esdevé un aspecte 

transversal que afecta molts dels àmbits de la vida d’un jove (oci i lleure, estudis, treball,...). Santa Eulàlia no 

té un únic nucli urbà, i els seus habitants viuen distribuïts en diversos barris i nuclis de població, la qual cosa 

fa que hi hagi força dependència a l’ús del vehicle privat, moto o cotxe, tal i com ja s’apuntava al PLJ 2009-

11. 

Malgrat aquesta dispersió al territori, la majoria reconeix que hi ha un fort sentiment de pertinença, i tant 

joves com adults es senten orgullosos de viure a Santa Eulàlia. 

Hi ha coincidència també en destacar que l’espai natural que envolta el municipi és un entorn privilegiat, que 

permet gaudir d’espais com boscos, camins,...i practicar activitats com caminades, anar amb bici,.. 
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2.4.2 CONTEXT SOCIAL: JOVES,POBLACIÓ I CONVIVÈNCIA 

LA POBLACIÓ DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

Les dades d’evolució de la població dels darrers anys a Sta. Eulàlia de Ronçana mostren que el municipi ha 

tingut una evolució demogràfica creixent des de l’any 1981, quan comptava amb 2.346 habitants. El nombre 

d’habitants al municipi ha anat augmentat en diferent mesura entre 1981 i 2010 depenent de les situacions 

econòmiques, socials i polítiques que han anat esdevenint al llarg d’aquests anys, fins arribar a l’actualitat 

que compta amb una població total 6829 habitants. Les dades indiquen que l’increment anual brut ha estat 

positiu i sempre per sobre del comarcal a excepció del període de 1981 al 1986. Destaca el període de 1991 al 

1996 en que el municipi va tenir un ascens molt considerable de la població amb un increment anual brut del 

6,73%, molt per sobre del comarcal, que va ser del 1,72 %; aquest va ser el període amb un creixement 

demogràfic més elevat del municipi de les últimes dècades. Entre el 1996 i el 2001 va patir un descens de la 

població i és a partir del 2001 que el municipi ha tingut un augment considerable dels seus habitants. El 

creixement urbanístic, l’augment de les migracions externes i el trasllat de famílies provinents de la gran 

ciutat i de l’àrea metropolitana que troben al municipi habitatges amb millors condicions econòmiques que a 

la capital, han estat alguns dels principals motius que poden explicar aquest increment demogràfic del 

municipi en els darrers anys.  

Taula 1. Evolució demogràfica 

 

Any Homes Dones Total 

2010 3.407 3.422 6.829 

2009 3.426 3.376 6.802 

2008 3.350 3.319 6.669 

2007 3.239 3.219 6.458 

2006 3.062 3.049 6.111 

2005 2.933 2.881 5.814 

2004 2.780 2.688 5.468 

2003 2.606 2.569 5.175 

2002 2.522 2.466 4.988 

2001 2.407 2.343 4.750 

2000 2.291 2.245 4.536 

1999 2.192 2.173 4.365 

1998 2.110 2.068 4.178 

Font: Elaboració pròpia. Dades IDESCAT 

 



PLJ Santa Eulàlia de Ronçana 2012-2015 

 

18 
 

 

 

LA POBLACIÓ JOVE 

Un cop coneixem el context demogràfic del municipi a través de l’evolució i l’estructura de la seva població, 

ens centrarem en la població jove del municipi,que són els protagonistes d’aquest anàlisi i que situem en la 

franja d’edat d’entre els 15 i els 29 anys.   

Les dades d’evolució dels habitants joves al municipi i a la comarca indiquen que, tot i l’augment progressiu 

del nombre de joves en els darrers anys, la tendència de la proporció de joves respecte el total de la 

població ha estat a la baixa (d’aproximadament un 24% de joves el 1996 a quasi un 18% el 2010), tendència 

similar a la de la comarca i Catalunya.   

 

Gràfic 2: Evolució dels joves de 15 a 29 anys i proporció respecte el total de la població.  
Sta. Eulàlia de Ronçana 

 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants, Cens 2001, Estadística de Població 1996 

 

Si tornem a observar la piràmide d’edats de Sta. Eulàlia de Ronçana del 2010 es pot comprovar que aquesta 

es composa d’un centre ample que formen principalment els joves que pertanyen a la generació del baby 
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Font: Idescat i elaboració pròpia

Gràfic 1.Estructura per edat i sexe. Santa Eulàlia de Ronçana 2010
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boom i que actualment tenen d’entre 30 i 34 anys. Després d’aquest increment alt i sostingut del nombre de 

naixements durant aquells anys, la taxa de natalitat va començar a decréixer significativament. Per tant, tal i 

com indiquen la taula d’evolució dels joves l’any 2010, la franja d’edat amb menys nombre de joves és la de 

15 a 19 anys mentre que la franja de 25 a 29 anys és la que en té més per la seva proximitat al fenomen del 

baby boom. És a partir dels joves que tenen entre 15 i 19 anys, que comença a observar-se un altre augment 

progressiu de la natalitat i conseqüentment dels joves del municipi. Actualment la tendència de la piràmide 

ha variat respecte anys anteriors, ja que la base s’està eixamplant perquè el nombre de naixements està 

augmentant progressivament. Aquest augment està relacionat a un augment de la població jove en edat fèrtil 

que formen els joves que pertanyen a la generació del baby boom i a l’augment dels joves immigrants 

empadronats al municipi. 

 

Gràfic 3: Evolució de la població de 10 a 34 anys per franges d’edat quinquennals.  
Sta. Eulàlia de Ronçana 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants, Cens 2001, Estadística de Població 1996 

 

Un altra informació rellevant en relació a la població jove és la distribució d’aquesta segons el barri de 

residència. Si observem el següent gràfic, ens adonem que la major concentració es dóna als barris de la 

Sagrera i el Rieral.  

Gràfic 4: Percentatge de població jove del municipi segons barri de residència. 2003 

 

Font: Padró municipal 2003, a PLJ Santa Eulàlia 20012-2015, Ajuntament de Santa Eulàlia. 
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MOVIMENTS MIGRATORIS 

L’estadística de variacions residencials dóna informació a les altes i baixes (entrades/sortides) de població 

dins d’un mateix municipi. Aquesta informació està disponible per grups d’edat, i ens permet comprovar com, 

entre els diferents col·lectius de població, el comportament pel que fa a anar o marxar d’un municipi és 

diferent.   

Entre l’any 2006 i 2009 les entrades i sortides al municipi s’han mantingut força similars i sempre positives, 

fins i tot han augmentat lleugerament les entrades l’any 2009. Els joves de 15-34 anys són els que presenten 

un menor nombre de moviments, tot i que el saldo és en conjunt més positiu l’any 2006 que el 2009. Entre 

els joves de 15-34 anys es percep un saldo migratori negatiu entre les  entrades i sortides aquest darrer any, 

passant d’un saldo positiu de 89 l’any 2006 a un saldo negatiu de -20 l’any 2009. 

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

 

Any 2006 Any 2009 

  Immigrants Emigrants 

Saldo 

Migratori Immigrants Emigrants 

Saldo 

Migratori 

15-19 26 15 11 17 19 -2 

20-24 57 33 24 18 34 -16 

25-29 99 67 32 58 59 -1 

30-34 86 64 22 48 49 -1 

Total 

municipi 651 359 292 372 363 9 

Vallès 

Oriental 30.377 23.491 6.886 23.986 23.045 941 

Font: elaboració pròpia. Dades Idescat 

Pel que fa al moviment migratori, cal dir que a Santa Eulàlia de Ronçana no és un municipi amb un pes 

important de la població immigrant estrangera. D’acord a les dades recollides pel Pla d’Immigració i 

Ciutadania del Consell Comarcal del Vallès Oriental
2
, actualment, el percentatge de població estrangera al 

municipis del 5%. Bona part dels immigrants estrangers del municipi tenen més de 30 anys, però de fet, en 

termes relatius suposen al voltant del 2% del total de la població resident al municipi. 

Taula 3. Joves i població estrangera 

  

     

  
Població 

% total pobl. 

estrangera 
% pobl. Total 

 
Joves de 15-29 

96 28,32% 1,40% 

 
Joves de 15-34 

160 47,20% 2,34% 

 
Font. Elaboració pròpia en base a les dades recollides.  

 
pel Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

                                                           
2
 Dades de població a 31/XII/2009. Pla de Ciutadania i Immigració del Vallès Oriental. Any 2010 
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La majoria de joves estrangers del municipi provenen d’un país de Sudamèrica, principalment Bolívia i 

Equador. També destaca el col·lectiu de joves provinents de Marroc. 

ESTAT CIVIL DE LA POBLACIÓ 

L’enquesta demogràfica 2007 ens permet tenir una aproximació més actualitzada a la relació entre població i 

estat civil. Així, segons les principals dades que es desprenen d’aquesta, comprovem que l’any 2007 a la 

comarca predominava el conjunt de persones casades (46% del total) i d’estat civil solter (43% del total). Les 

persones vídues sumaven el 4% de la població i els divorciats i divorciades el 5%. Per sexes no es detecten 

grans diferències entre homes i dones, tot i que el percentatge de solters i casats és lleugerament més elevat 

entre els homes  (23% i 24% respectivament entre els homes, entre les dones els percentatges registrats són 

de del 21% pel que fa a les dones solteres i un 22% de casades). La resta, població vídua o divorciada,  el 

predomini, tot i que lleuger, és femení. 

Taula 4. Població segons estat civil i sexe al Vallès Oriental. Enquesta demogràfica 2007* 

       HOMES DONES TOTAL 

 Solters/eres 86.100 80.400 166.500 

 Casats/ades 90.800 84.700 175.400 

 Vidus/ues 5.700 10.900 16.600 

 Divorciats/ades, Separats/ades 8.900 12.200 21.100 

  

Font: Idescat i elaboració pròpia 

  Si comparem aquestes dades amb les del cens de l’any 2001 (el darrer disponible), observem com entre l’any 

2001 i l’any 2007 s’ha registrat un increment del nombre de persones solteres (per una generalització 

d’unions via parella de fet o sense la formalització del matrimoni) així com un creixement del percentatge de 

persones que han viscut com a mínim amb una parella (pel creixement de divorcis i separacions així com per 

una major proporció de persones vídues, principalment dones).  

Taula 5. Indicadors d'estructura de la població. Estat civil. Anys 2001-2007 

  

Cens 2001 

Enquesta  

Demogràfica 2007 

HOMES 

Solters 46% 45% 

Casats 49% 47% 

Vidus 2% 4% 

alguna vegada casat 3% 4% 

Total 100% 100% 

DONES 

Solteres 39% 43% 

Casades 49% 45% 

Vídues 8% 6% 

alguna vegada casada 4% 6% 

Total 100% 100% 

Font. Idescat 
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A nivell municipal disposem de dades més actualitzades respecte nombre de matrimonis celebrats per 

persones del municipi, segons edat i sexe. D’acord a aquestes dades, l’any 2010 a Santa Eulàlia de Ronçana  

es van celebrar un total de 62 casaments, tres quartes parts d’aquests entre joves de 15-34 anys. 

Taula 6. Matrimonis de la població jove, segons sexe 

  Homes Dones 

15-34 
21 22 

Total 
31 31 

Font: Idescat 

FECUNDITAT 

La dinàmica demogràfica recent afavoreix una evolució molt positiva de la natalitat. De fet, malgrat que  en 

els darrers anys s'endarrereix l’edat de tenir el primer fill, l’increment de la població ajuda a un augment del 

nombre de naixements, perquè creix també el conjunt de dones en edat reproductora. Per això, s’evidencia 

un creixement del nombre de fills per dona, dada que fins i tot ha manifestat un increment més acusat a 

partir de l’any 2000 (quan es situava en 1,55). Si comparem les dades més recents, entre l’any 2006 i 2008 

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

volum de dones en edat reproductora) ha passat de ser l’1,77 l’any 2006 a l’1,78 l’any 2008, al conjunt del 

Vallès Oriental. A Santa Eulàlia de Ronçana l’ISF s’ha reduït lleugerament, tot i es manté dels més alts de la 

comarca perquè ja ho era el 2006: així ha passat del 2,08 registrat aquell any al 2,00 de l’any 2008. 

L’estructura demogràfica del municipi és favorable a aquesta situació. 

 

RECURSOS I POLÍTIQUES MUNICIPALS PEL QUÈ FA LA COHESIÓ SOCIAL 

I A LA CONVIVÈNCIA 

 

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana treballa per la cohesió social i l’atenció a la diversitat a través de 

diferents programes, i amb la col·laboració de diferents àrees i serveis municipals. 

Pel què fa a actuacions per afavorir la integració i l’acollida de persones nouvingudes, el municipi compta 

amb les classes de català per immigrants organitzades per  la Regidoria de benestar social que es realitzen 

al Centre Cívic i Cultural La Fàbrica. Aquestes classes són gratuïtes per la gent nouvinguda al poble i van 

dirigides a persones de diverses edats i nivells: alfabetització, adults, infants i adolescents. 

Des Serveis Socials de l’Ajuntament s’impulsen alguns programes amb influència directa a la població jove. Un 

d’ells és el Programa d’atenció i intervenció en joves en situació de risc social/familiar, que té com a 

objectiu afavorir el benestar social dels joves i la societat en general, i potenciar la seva inserció laboral i 

social, i fa un seguiment dels joves i de les seves famílies. També s’impulsa des d’aquesta Regidoria, però 

coordinadament amb Joventut i la Policia Local, el Programa de Mesures Reparatòries,  amb l’objectiu 
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d’oferir a joves que han comès un fet no greu (pintades, destrosses mobiliari urbà, etc), una mesura 

educativa reparadora alternativa a la sanció econòmica, des d’una visió educativa de poder reparar un dany, 

en benefici a la comunitat. Finalment, impulsat també per Serveis Socials es compta amb el Programa Dona, 

a través del qual s’atén a les dones amb necessitats específiques (violència de gènere, necessitat atenció 

psicològics,..) i en els casos que és necessari es deriva a les usuàries al PADI (Punt d’Assessorament a Dones 

sobre Igualtat d'Oportunitats) situat a Lliçà d’Amunt i que ofereix els serveis d’atenció social, atenció 

psicològica, atenció jurídica i grup de suport terapèutic a dones amb dolor crònic. Dins del Programa Dona, 

cada any es celebra al municipi el Dia Internacional de la Dona, i s‘organitzen diverses activitats.  

Finalment, també cal tenir en compte tot el Programa de festes, organitzades des de la Regidoria de Festes, o 

des de d’algunes entitats amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament. Algunes de les activitats o actes 

festius més destacats del municipi, són: Cavalcada de Reis, St. Antoni i Benedicció del animals, Calçotada,  

Carnestoltes, Trinxada, Caramelles, Sant Jordi, St. Cristòfol, Aplec de St. Simple, la  Festa major d’estiu i la 

Festa Major d’hivern. 

 

VISIONS I PERCEPCIONS ENTORN LA CONVIVÈNCIA 

En general es considera que la convivència entre la gent del municipi és bona. Les activitats festives, com la 

Festa Major i d’altres vinculades a l’oci i el lleure són un moment de trobada i relació entre la població i 

afavoreixen el contacte i l’intercanvi entre grups i col·lectius diversos, enfortint les relacions 

intergeneracionals.   

A més de les celebracions i activitats festives, les entitats juvenils i les d’altres àmbits on hi participen joves, 

algunes activitats del C.C. La Fàbrica, i l’IES la Vall del Tenes són espais destacats de relació entre els grups i 

col·lectius de joves. A la vegada, els joves es reuneixen segons grups d’afinitat i estils, desmarcant-se uns vs 

altres,  a diferents espais o locals del municipi.  Alguns llocs de reunió dels joves del poble són: la plaça de 

l’Església o la plaça de l’Ajuntament, la plaça 11 de setembre, el Parc de Can Font, el Pavelló, Can Bassa, el 

bosquet de l’escola,...Tot i així, també hi ha alguns joves que creuen que és difícil relacionar-se amb altres 

joves del poble, ja que manquen espais de trobada informals i les activitats d’oci i lleure estan poc 

diversificades i centrades en un estil i tipologia concreta (Veure mapa jove punt 2.3.1, fotografia inicial). 

D’altra banda, s’apunta que en algunes d’aquestes localitzacions on es reuneixen alguns joves es produeixen 

de vegades conflictes de convivència entre joves i veïns, sovint pel tema del soroll de les motos o els 

monopatins. També s’assenyala que esporàdicament es produeix algun acte aïllat de vandalisme, 

especialment en les zones més apartades i amagades del trànsit de cotxes i veïns/es. 

També en algun dels grups de treball, s’assenyala la sensibilitat i acceptació que mostra la gent del poble 

amb el col·lectiu de joves amb discapacitat física o psíquica. Tot i així, es comenta que la relació entre els 
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joves de l’APINDEP i altres joves del poble és esporàdica i puntual, i es proposa potenciar-la. 

Finalment, en quant a l’acollida i les relacions amb la gent nouvinguda al municipi, es destaca que la 

percepció és que hi ha poca interrelació entre persones nouvingudes i persones que ja fa anys que estan a 

Santa Eulàlia. Hi ha qui considera que els grups són força tancats i amb dinàmiques molt establertes, i que 

això dificulta la integració de les persones que arriben de nou al municipi. Per altra banda també hi ha qui 

argumenta que Santa Eulàlia no és un poble més “tancat” que altres, sinó que depèn de amb qui et trobis i 

l’actitud i caràcter de les persones. Des de tots els nivells es valoren molt positivament les classes de català 

per immigrants que es realitzen a La Fàbrica, com un recurs que facilita la integració de les persones 

nouvingudes. Tot i així, es veu necessari continuar treballant en l’ àmbit de la cohesió i la integració, 

plantejant noves actuacions i programes. En aquesta línia sentit, es proposa la creació de les “parelles 

lingüístiques”, una experiència valorada molt positivament en altres municipis. 

 

LÍNIES D’ACTUACIÓ PROPOSADES 

 Donar suport a l’organització de festes i activitats obertes al municipi per afavorir la cohesió entre grups 

i col·lectius. Es concreta que aquest suport ha de ser divers, en forma de diners, suport social, gent per 

organitzar, etc. Per exemple, es reclama el dret a fer festes al mig del poble en dates assenyalades. Cal 

diversificar més la programació d’actes, afavorint la implicació de nova gent, ja que tendeixen a 

implicar-se sempre els mateixos.. Es remarca la idea de “cuidar” els col·lectius que organitzen 

activitats pel poble, així com potenciar que els propis joves també organitzin coses. 

 Promoure espais públics per a que els joves es puguin trobar, treballar el respecte, la bona convivència 

entre els joves i els veïns/es, i el civisme, evitant els actes de vandalisme d’algun grup. El foment de la 

bona convivència entre col·lectius que utilitzen l’espai públic es considera una de les línies prioritàries. 

Per aconseguir-ho cal una conscienciació mútua i potenciar el respecte en els diversos sentits. Per 

promoure el civisme es proposen campanyes de civisme participatives, i reflexionar sobre si calen 

també actuacions sancionadores o bé d’un altre tipus. 

 Afavorir la relació entre els diversos col·lectius de joves del municipi. Potenciar la figura del voluntariat 

entre els joves en accions i activitats dins del propi municipi. 

 Crear nous recursos per afavorir l’acollida i la integració de les persones nouvingudes. Donar continuïtat 

a les classes de català per immigrants i impulsar a nivell de municipi el programa del Voluntariat 

Lingüístic, que ja existeix a l’IES. 

 Promoure programes o accions d’intercanvi d’ajuda i temps entre la gent jove i la gent gran.  
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2.4.3 JOVES, MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC 

MOTIUS I PRINCIPALS DESTINS DE MOBILITAT DELS JOVES 

En aquest apartat volem identificar però quins són els principals motius pels quals els joves del municipi es 

desplacen a altres municipis i quins són aquests, si són de la comarca o no, etc. Les dades que presentem 

tenen en compte la mobilitat dels joves per motius educatius i per motius laborals. La primera taula indica 

quins són els 10 principals destins on els joves del municipi es desplacen per motius educatius. La gran part 

dels joves es desplacen per qüestió d’estudis (exceptuant el propi municipi) a Barcelona ciutat, el següent 

municipi de destí és Granollers i li segueix Caldes de Montbui.  Les dades evidencien que els joves del 

municipi es veuen obligats a desplaçar-se perquè la majoria d’instal·lacions educatives d’estudis superiors i 

universitaris estan situades en grans ciutats com són Barcelona i Granollers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 15. Deu primers municipis on es desplacen joves de 15- 29 anys  del municipi  motius educatius. 
2001 

Municipi d'origen Municipi destí Num. joves que s'hi desplaça 

Santa Eulàlia de 

Ronçana   Barcelona     83   

Santa Eulàlia de 

Ronçana   

Sta. Eulàlia de 

Ronçana     81   

Santa Eulàlia de 

Ronçana   Granollers   30  

Santa Eulàlia de 

Ronçana   Caldes de Montbui   10  

Santa Eulàlia de 

Ronçana   

Cerdanyola del 

Vallès     8  

Santa Eulàlia de 

Ronçana   Granollers   8  

Santa Eulàlia de 

Ronçana  

Franqueses del 

Vallès     5  

Santa Eulàlia de 

Ronçana   Mollet del Vallès   4  

Santa Eulàlia de 

Ronçana   Terrassa   4  

Santa Eulàlia de 

Ronçana   Garriga, la     3   

Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Cens 2001 
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La segona taula indica els 10 principals destins on els joves del municipi es desplacen per motius laborals. 

Eliminant el mateix municipi com a destí, les dades mostren que la majoria de joves del municipi es 

desplacen per motius laborals, en primer lloc, a Granollers i a Barcelona. També es desplacen a altres 

municipis de la mateixa comarca com en el cas dels destins per motius educatius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECURSOS I POLÍTIQUES MUNICIPALS ENTORN LA MOBILITAT 

Per fer aquests desplaçaments els joves de Santa Eulàlia compten amb el servei de transport públic 

d’autobús, amb parades a diversos punts del municipi. 

Línies d’autobús:  

1. Línia Bus Riells – Barcelona 

2. Línia Caldes – Sta. Eulàlia – Granollers 

3. Línia Castellterçol – Caldes – Granollers 

Desde l’any 2008 arran d’una proposta sorgida en el procés de l’elaboració participativa dels pressupostos de 

l’Àrea de Joventut ( Jove Participa!), durant dos dies de la Festa Major de Granollers, hi ha un servei 

d’autobús nocturn que connectarà Santa Eulàlia amb la capital de la comarca. 

Taula 16:Deu primers municipis on es desplacen als joves de 15 a 29 anys 

del municipi per motius laborals. 2001 

 Municipi d'origen Municipi destí N. joves que s'hi desplaça 

Santa Eulàlia de Ronçana  Santa Eulàlia de Ronçana  138  

Santa Eulàlia de Ronçana  Granollers  103  

Santa Eulàlia de Ronçana  Barcelona  61  

Santa Eulàlia de Ronçana  varis municipis  48  

Santa Eulàlia de Ronçana  Lliçà d'Amunt  30  

Santa Eulàlia de Ronçana  Bigues i Riells  26  

Santa Eulàlia de Ronçana  Caldes de Montbui  23  

Santa Eulàlia de Ronçana  Lliçà de Vall  21  

Santa Eulàlia de Ronçana  Ametlla del Vallès, l'  19  

Santa Eulàlia de Ronçana  Palau-solità i Plegamans  18  

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Cens 2001 

 



PLJ Santa Eulàlia de Ronçana 2012-2015 

 

27 
 

Finalment, en relació a la mobilitat i viatges per a joves, el Punt Jove ofereix informació sobre viatges 

d’intercanvi, d’estudis, de cooperació, etc. 

D’altra banda, el setembre de 2007, el municipi de Santa Eulàlia de Ronçana juntament amb els municipis de 

Bigues i Riells, Llicà d’Amunt, Lliçà de Vall i Parets del Vallès han signat un compromís per impulsar un bus 

exprés en el corredor de la Vall del Tenes, a proposta de l’associació per a la promoció del transport públic, 

per tal de connectar aquests municipis i oferir un mitjà de transport alternatiu al vehicle privat. 

Actualment la línia d’autobús interurbà s’ha vist afectada per raons pressupostàries, actualment s’està 

treballant per donar resposta a la nova situació que afecta a la mobilitat interna del municipi. 

 

 

VISIONS I PERCEPCIONS ENTORN LA MOBILITAT I L’ESPAI PÚBLIC 

La configuració urbanística del municipi,  força dispersa i disgregada i les dimensions d’aquest fan que la 

mobilitat es basi en els desplaçaments a motor, per accedir a determinats serveis i activitats. Com ja s’ha dit,  

la mobilitat és un dels temes clau pels joves del municipi, ja que afecta als àmbits als de les seves vides: 

feina, estudis, oci i lleure,..En aquest sentit caldrà pensar noves formules pel que respecte a la mobilitat 

interna al municipi a causa de la pèrdua del servei de  bus interurbà. 

En general, es valora que hi ha molts indrets de l’espai públic on els joves es poden reunir, com places, 

parcs, boscos,.. Vinculat a l’espai públic, es destaca que l’arranjament i millora de carrers, carreteres, places, 

la creació del passeig, etc. en els darrers anys ha facilitat la circulació a peu per dins del municipi, i ha fet els 

espais més accessibles.  No obstant, s’assenyala que encara caldria acabar de remodelar alguns punts per 

facilitar la circulació de persones i també dels vehicles. En aquest sentit, hi ha coincidència en assenyalar la 

necessitat d’arranjar les voreres i la carretera de l’entorn de l’IES, sobretot el trencall des de la carretera, ja 

que és un punt una mica conflictiu. També es proposa millorar en alguns punts la il·luminació, arreglar 

algunes voreres i asfaltar algunes carrers de les urbanitzacions (vegeu propostes de millora de l’espai públic, 

annex). 

També sorgeix la necessitat d’adequar espais per a la pràctica d’esports a l’aire lliure, desde l’any 2007, un 

grup de joves reivindiquen l’arranjament d’algun espai amb asfalt per a poder practicar l’ skate. Actualment el 

grup és força nombrós. 
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LÍNIES D’ACTUACIÓ PROPOSADES 

 

 Pensar la manera de com millorar la mobilitat interna al municipi. 

 Millorar el transport públic entre Santa Eulàlia i els municipis de la comarca: especialment la línia 

d’autobús de Granollers i connectar-los amb els del tren que va cap a Barcelona; potenciar la iniciativa 

del bus exprés del corredor de la Vall del Tenes; i garantir l’accessibilitat de tots els mitjans de transport 

públic. 

 Crear un servei de transport nocturn entre Santa Eulàlia i els municipis de l’entorn en dates assenyalades 

de festes majors.  

 Revisar i incrementar, si cal, els aparcaments per bicis.  

 Remodelar i millorar alguns punts de l’espai públic per facilitar la circulació de les persones i dels 

vehicles.  

 Promoure el respecte pels espais públics, així com augmentar la freqüència de recollida de les papereres 

de les places i/o posar-ne més, considerant que aquesta acció cal  acompanyar-la d’un treball de foment 

del civisme, per evitar que es faci un mal ús de les papereres i s’hi llencin bosses d’escombraries 

senceres. 

 Promoure compartir cotxe  per anar a treballar i/o estudiar fora del municipi, tot i que cal estudiar 

perquè no va funcionar aquesta acció quan ja fa un temps des del Servei de Joventut es va intentar 

tirar endavant. 

 Habilitar un espai públic per a la pràctica d’esports com l’Skate. 
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2.4.4 JOVES I EDUCACIÓ 

NIVELL D’INSTRUCCIÓ 

L’extensió de l’educació obligatòria en els estudis primaris i secundaris probablement ha estat la causa 

principal perquè en les últimes dècades s’hagi detectat un increment tant alt dels nivells educatius en una 

sola generació. Els joves han superat àmpliament els nivells d’instrucció dels seus pares i per tant, hi ha hagut 

un increment important del nivell d’instrucció entre aquest col·lectiu. Probablement aquesta també és la 

principal causa per la qual la majoria dels joves del municipi d’entre 15 i 29 anys han cursat aquest nivell 

educatiu el 2001. Que la proporció de joves en els dos primers nivells educatius (no sap llegir o escriure i 

sense estudis) sigui dels més baixos, és un bon indicador per al municipi, però cal destacar que 

aproximadament un 19% dels joves aquell mateix any, només tenen el primer grau completat. Per altra 

banda, el nombre de joves que han finalitzat el Batxillerat superior, quasi un 17%, indica que per a molts 

joves del municipi la formació post- obligatòria és molt important. (vegeu taula 7, annex) 

Comparant el nivell d’instrucció assolit pels joves de 25 a 29 anys del municipi, la comarca i Catalunya el 

2001, les proporcions són molt similars. Respecte al municipi les dades indiquen que aproximadament un 

40% dels joves d’aquesta edat només han finalitzat els estudis obligatoris o inferiors. La proporció, però, és 

menor que a la comarca. Per altra banda, aproximadament el doble de joves del municipi han finalitzat 

estudis universitaris en comparació amb la comarca. Si fem la comparació del nivell d’instrucció entre joves 

de 25 a 29 anys i la resta de la població de més de 30 anys de Sta. Eulàlia de Ronçana el 2001, el gràfic mostra 

que la proporció d’adults amb estudis obligatoris o inferiors finalitzats és major a la proporció dels joves de 

25 a 29 anys, ja que la majoria d’aquests joves es contemplen entre els nivells de població que han finalitzat 

estudis postobligatoris i universitaris. ( vegeu taula 8 i gràfic 5, annex) 

Si analitzem el nivell d’instrucció finalitzat al municipi segons si són homes o dones, les dades indiquen que és 

el grup de les dones el que predomina d’entre els joves de 25 a 29 anys que finalitzen estudis universitaris 

amb un 27% respecte el 22% dels homes. Pel que fa als estudis post obligatoris, les dades són similars a les 

anteriors, és a dir, hi predominen les dones, per tant, són més els homes els que finalitzen els seus estudis 

amb un nivell d’instrucció més baix, 45,12% d’homes respecte al 32, 29% de dones. (vegeu gràfic 6, annex) 

Pel que fa a l’evolució del nivell d’instrucció del municipi entre 1996 i 2001, les dades reflecteixen que l’any 

2001 han augmentat el nombre de joves de 25 a 29 anys analfabets o amb estudis obligatoris (39,07%) i han 

disminuït els que finalitzen només els estudis postobligatoris (36,36%) respecte els joves del 1996. Aquestes 

dades que es mantenen força elevades poden estar vinculades a l’increment dels joves immigrants estrangers 

que provenen d’altres països i parlen altres llengües que dificulta la seva comprensió a nivell escolar. Però, 

tot i que les dades anteriors continuïn sent elevades, els resultats són més positius perquè, tal i com s’ha 

comentat anteriorment,  en aquest període de temps han disminuït el nombre de joves del municipi d’entre 

25 i 29 anys que han acabat només els estudis secundaris no obligatoris front l’augment dels que han acabat 
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els estudis superiors el 2001, que ha estat un 5% més de joves que en el 1996. (vegeu gràfic 7, annex) 

ESCOLARITZACIÓ 

El tipus de formació que cursen els joves a l’ Institut d’Ensenyament Secundari ubicat al municipi, Institut Vall 

del Tenes, i els percentatges de matriculats permeten preveure alguns dels perfils professionals del futur. Cal 

tenir en compte que no tots els alumnes d’aquest IES són de Santa Eulàlia de Ronçana, també hi ha alguns 

alumnes de Bigues i Riells, Lliçà o fins i tot Granollers, però sí que una gran majoria d’ells viuen a Santa 

Eulàlia.  

Les dades dels alumnes matriculats a secundària a l’Institut Vall del Tenes durant el curs 2010- 2011 indiquen 

que dels 71 alumnes matriculats a l’últim curs de l’ESO, un 96 % van graduar-se.; el que indica un alt grau 

d’èxit en la trajectòria dels estudiants. 

 

Taula 9: Alumnes matriculats i alumnes que promocionen. 

 Institut Vall del Tenes. Curs 2010-2011 
 

 

Alumnes 

matriculats 

Alumnes que 

promocionen 

% Alumnes que 

promocionen 

Alumnes que 

repeteixen curs 

1r ESO 91 89 98% 2 

2n ESO 88 85 97% 3 

3r ESO 76 70 94% 6 

4t ESO 71 67 96% 4 

1r Batxillerat 54 43 84% 8 

2n Batxillerat 54 45 83% 9 

Font:  Institut Vall del Tenes 

Respecte als alumnes estrangers matriculats a l’ IES Vall del Tenes en el curs 2010-2011, la zona d’origen 

d’on provenen la majoria és Amèrica Central i del Sud i li segueixen els del Magrib i la resta d’Europa, dades 

molt diferents a cursos anteriors en què predominaven més clarament els joves provinents del Magrib. El 

nombre d’alumnes estrangers matriculats en aquests cursos ha estat amb tendència a disminuir lleument. 

De 20 joves estrangers matriculats el curs 2006 a 18  el curs 2011-2012 (Font. Institut Vall del Tenes) 

JOVES I LLENGUA 

Les dades indiquen que la proporció de  joves que entenen, saben parlar, llegir i escriure català al municipi 

el 2001 ha tendit a disminuir relativament poc respecte el 1996 i que aquests es concentren en les edats 

més grans. Les dades reflecteixen que hi ha hagut un augment entre el 1996 i el 2001 de joves que 

consideren que no entenen el català i que la majoria tenen entre 25 i 29 anys (del 0,5% el 1996 al 1% el 

2001). Cal considerar el possible impacte del fenomen de la immigració en les dades ja que el creixement del 
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nombre d’immigrants estrangers en els últims anys, fa que també augmentin el nombre de joves que tinguin 

un baix nivell de comprensió de la llengua catalana. Si comparem amb les dades de l’edat que tenen la 

majoria dels joves immigrants estrangers, veurem que coincideix amb la mateixa franja d’edat que els joves 

que no comprenen el català, aquests són els de 25 a 29 anys. ( vegeu taula 17 , annex) 

RECURSOS I POLÍTIQUES MUNICIPALS D’EDUCACIÓ 

 

Pel què fa a equipaments educatius, a Santa Eulàlia es disposa de dos Escoles Bressol Municipals, E.B.M. 

L’Alzina i E.B.M La Font del Rieral; dos CEIPs, el CEIP Ronçana i el CEIP Santa Eulàlia, al primer s’imparteix 

educació infantil i primària, i al segon de moment només hi ha classes de P-3 a 2n, però la previsió és fer-ne 

fins a 6è de primària; i de l’ institut d’ensenyament secundari públic la Vall del Tenes.  L’IES Vall del Tenes va 

començar a funcionar el curs1980/81, i des de llavors ha estat un centre de referència per tots els municipis 

de la zona, i acollia a alumnes de Santa Eulàlia, Bigues i Riells, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall,.. sobretot abans 

que aquests últims tinguessin IES als propis municipis. Actualment a l’IES Vall del Tenes els alumnes poden 

estudiar ESO, diverses modalitats de batxillerat (ciències de la naturalesa i la salut, tecnologia, i humanitats i 

ciències socials), i també des del curs 2007-08 el Cicle Formatiu de Grau Mig de Gestió Administrativa i 

Comerç. 

 Per altra banda, com a equipaments o serveis educatius no formals es compta amb l’Escola de Música la Vall 

del Tenes, que depèn de la Mancomunitat de la Vall del Tenes
3
 . Com a centre públic es plantegen tres 

objectius: l’educació musical;  la difusió per donar a conèixer l’escola i projectar-la, a través de sortides i 

intercanvis que a més motiven els alumnes; i la creació. Aquest últim és un dels principals objectius que volen 

impulsar a mig termini. La finalitat és esdevenir un centre d’ensenyaments artístics, que ensenyi i que rebi art 

a nivell musical, teatral, de dansa, etc. Per això hi ha la intenció de treballar amb els IES, amb l’Ajuntament i 

amb grups locals. Amb la mancomunació de l’Escola es dona servei a diferents municipis i es planteja 

l’oportunitat d’innovar en metodologies de treball. Amb tot això, també es vol crear la marca Vall del Tenes a 

nivell creatiu.  

 

Santa Eulàlia compta amb una altra escola d’ensenyament musical, en aquest cas d’iniciativa privada, és 

l’Escola de Música Da Capo. I com a equipament educatiu-cultural cal tenir en compte també la Biblioteca- 

casa de Cultura Joan Ruiz i Calonge. 

 

Tal i com es defineix al Pla Local de Joventut anterior, des de l’Ajuntament de Santa Eulàlia s’estableixen 

algunes altres actuacions i programes en l’àmbit de l’ensenyament, la intervenció socio-educativa i la 

formació: 

                                                           
3
 La Mancomunitat de la Vall del Tenes està formada pels ajuntaments de Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de 

Ronçana i Bigues i Riells. 
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En primer lloc el Servei d’Orientació Acadèmica del Punt Jove, a través del qual es facilita informació als joves 

sobre els diferents àmbits d’ensenyament i itineraris formatius.  

També les Sales d’estudi, en funcionament des de fa 6 o 7 anys, ubicades ara a la Biblioteca, on els infants i 

joves poden anar a estudiar després de l’horari lectiu. Les sales d’estudi tenen com a objectiu crear espais i 

oferir un professor de reforç per als estudiants. 

Amb relació als cursos de formació per a joves, cal destacar els cursos formatius per joves amb finalitat 

laboral, com el curs de socorrisme aquàtic o de cangurs, i l’organització de cursos de Formació en el lleure, 

de monitors i directors, organitzats conjuntament amb els altres Serveis de Joventut de la vall del Tenes.  

Per altra banda, des de l’Ajuntament es dóna suport econòmic i logístic als viatges culturals de l’IES (4t ESO i 

2n Batxillerat), i s’organitzen xerrades i tallers educatius a l’IES. 

 

VISIONS I PERCEPCIONS ENTORN L’EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

 

En general, es valora positivament l’oferta formativa reglada al municipi i es destaca la possibilitat de 

completar els estudis obligatoris a Santa Eulàlia, en el sentit que hi ha oferta des d’Escola Bressol fins a 

secundària. Aquesta s’imparteix a l’IES la Vall del Tenes, el qual  ofereix els estudis d’ESO, batxillerat i des del 

curs 2007-08 també el CFGM de Gestió Administrativa i Comerç. 

Respecte a l’IES, tothom coincideix en destacar-lo com un punt de cohesió i de relació entre els joves del 

municipi, i també amb alguns joves de pobles veïns que enriqueixen i aporten diversitat a la població jove del 

centre educatiu. A més, els diversos agents valoren de manera positiva la seva implicació amb la comunitat i 

la seva col·laboració amb els diversos serveis. 

Tot i la possibilitat de completar els estudis obligatoris al propi municipi, hi ha coincidència en assenyalar la 

manca de recursos específics pels adolescents i joves que no continuen el batxillerat després de l’ESO, així 

com d’aquells alumnes que no acaben l’ESO. Respecte a la primera, tot i valorar-se molt positivament l’inici 

del Cicle Formatiu de Grau Mig de Gestió Administrativa i Comerç impartit a l’IES, es considera que caldria 

estudiar la possibilitat d’ampliar l’oferta de cicles formatius a l’IES del municipi, o si més no, a la zona. Per 

altra banda, en quant a les sortides educatives per aquells joves que no acaben la ESO, es veu necessari oferir 

des del municipi algun Programa de Qualificació Professional Inicial  (PQPI) o altres programes i itineraris 

formatius.  

D’altra banda, es fa la proposta d’apropar al municipi l’oferta educativa d’una Escola d’Adults, que podria 

donar resposta a la demanda formativa de joves que han abandonat els estudis, però també cobrir algunes 

necessitats educatives d’altres col·lectius. 

A més, des de diverses visions s’assenyala que a Santa Eulàlia manca oferta de formació artística, ja sigui una 
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formació com el batxillerat artístic o  altre tipus de formació no reglada...com cursos i tallers de pintura, 

dibuix, escultura,...La proposta d’impartir el batxillerat artístic ja sorgia en els grups de discussió per a 

l’elaboració del PLJ anterior.  

Respecte a l’oferta de cursos, tallers i altres activitats de formació no reglada hi ha diversitat d’opinions: 

mentre alguns la consideren força bona, altres destaquen que és insuficient en alguns àmbits, i poc adaptada 

a les necessitats i gustos dels joves. Sí que hi ha, però, força consens en valorar positivament la bona oferta 

d’educació en el lleure al poble, i l’educació musical. Respecte aquesta però, es destaca que l’inconvenient 

és que per finalitzar els estudis calgui desplaçar-se a Lliçà. Respecte als cursos d’idiomes és valora molt 

positivament l’oferta que hi ha actualment a la Fàbrica.  Finalment, també cal tenir en compte, com a 

activitats extra-escolars, de formació o bé d’oci i lleure, tota la programació de cursos i tallers de La Fàbrica, i 

alguns que s’organitzen des del Punt Jove. Respecte la programació de la C.C. La Fàbrica, s’apunta que 

majoritàriament no va destinada específicament al públic juvenil, sinó que està més pensada per a infants, 

adults i gent gran, tot i que hi ha alguns tallers amb un percentatge elevat de joves .  

 

LÍNIES D’ACTUACIÓ PROPOSADES 

 Crear recursos específics pels adolescents i joves que no acaben l’ESO, al municipi o a l’entorn més proper 

(com PQPI o altres itineraris formatius).  

 Ampliar l’oferta de cicles formatius a l’IES Vall del Tenes, tenint en compte l’oferta formativa de la zona.  

Es considera important potenciar la vessant professional, que l’oferta estigui vinculada a les necessitats 

de la indústria i el comerç de la zona, i també que hi hagi cicles de grau superior i no només de grau mig. 

 Promoure l’oferta de formació artística al municipi, estudiant la possibilitat d’ofertar el batxillerat artístic 

a l’IES Vall del Tenes o bé altres cursos o tallers. Potenciar la formació en noves tecnologies. 

 Crear una Aula o Escola d’Adults al propi municipi, oferint també classes i cursos en horari de tardes o 

nocturn. Hi ha diversitat d’opinions entorn aquesta proposta: hi ha qui no ho considera priortitari, 

perquè es percep poca demanda al poble; i en canvi hi ha qui sí que troba que podria ser interessant, i 

sobretot es podria oferir formació per a nouvinguts. Entre aquests, es diu que es podria estudiar 

d’oferir aquest servei de manera mancomunada o en col·laboració amb altres municipis, i/o aprofitar 

algun equipament educatiu existent, escoles o IES, en horari de tardes i vespres. 

 Adaptar l’oferta de cursos, tallers i altres activitats de formació no reglada a les necessitats i interès dels 

joves del municipi.  Estudiar les necessitats dels joves formació d’idiomes, per el tal de poder orientar, si 

cal l’oferta de cursos d’idiomes de La Fàbrica.  

 Habilitar una sala d’estudis amb horaris ampliats a vespres i nits en època d’exàmens, per facilitar que 

els joves tinguin un espai adaptat per l’estudi.  
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2.4.5 JOVES,CULTURA, ESPORTS I LLEURE 

El lleure dels joves està relacionat amb les opcions per a realitzar activitats fora de l’horari escolar o laboral. 

Per això, es recullen el conjunt d’equipaments i programes que els joves poden utilitzar, relacionats amb els 

esports, la cultura i el lleure. 

CULTURA 

A nivell cultural, les polítiques municipals es centren en les següents línies bàsiques d’actuació: Donar suport 

a les entitats culturals del poble i a grups o persones en l’àmbit de la cultura; potenciar la Comissió de 

Cultura, tenir una programació estable d’actes culturals, la gestió del C.C la Fàbrica i de la Biblioteca-casa de 

Cultura Joan Ruiz i Calonja.  

Amb el PLJ anterior es van establir uns objectius específics per treballar el foment de la cultura amb els joves 

del municipi. Aquests objectius es concretaven en: 

 Dinamitzar programació d’activitats artístiques i culturals per joves (cursos i tallers) 

 Facilitar espais i infraestructures per a realitzar Graffitis (mural de Graffitis , Festa Major 2011) 

 Plantejar campanya d’activitats per a joves a l’estiu ( Estiu Jove) 

 Promocionar i replantejar l’ús de la biblioteca per a joves (Projecte nova casa de cultura- 

Biblioteca)  

Com ja s’ha dit, al llarg de l’any, al municipi es celebren diverses festes i diades, d’entre les que es destaquen:  

la cavalcada de Reis, Sant Antoni, una calçotada, el carnestoltes, la Trinxada ( festa de Bastoners),  Aplec de 

sant Simple, Caramelles, FestaMajor d’Estiu i festa Major d’hivern, Nit de músics, Festa Artesana,... 

Pel que fa als equipaments, es disposa del Centre Cívic i Cultural  La Fàbrica, que des de fa 11 anys que va 

inaugurar ofereix una programació durant tot l’any de cursos i tallers per a tota la ciutadania, a més 

d’organitzar exposicions, cedir espais a les entitats, celebració de festes,...L’edifici comparteix espai amb el 

Casal d’Avis, i també té un bar. Per altra banda, Santa Eulàlia compta també amb la Bibilioteca-casa de cultura 

Joan Ruiz i Calonja, inaugurada durant l’any 2011 i el Casal Parroquial, que té un espai amb escenari adequat 

per fer-hi teatre o altres activitats semblants. 

ESPORTS 

Les polítiques municipals a nivell esportiu en relació als joves que es van plantejar a partir del PLJ 2009-11,  i 

amb les quals s’ha estat treballant des d’aleshores, es centren en tres grans eixos: 

 Fomentar la pràctica d’Esports Joves, a través de: 

o Conèixer el cens d’equips i associacions esportives 

o Informar de l’oferta esportiva del municipi. 

o Valorar l’ampliació de disciplines esportives. 
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o Ampliar l’oferta d’equips femenins 

 Organitzar tornejos esportius o col·laborar en l’organització d’aquests. 

  Potenciar l’ús i el coneixement dels equipaments esportius municipals Pinedes Castellet. 

 

Pel què fa als equipaments esportius, els habitants de Santa Eulàlia poden gaudir de: 

 El Camp de Futbol, el qual des de l’any 2006 té gespa artificial.  

 El poliesportiu, que és un pavelló esportiu polivalent, per a la pràctica de futbol sala, bàsquet,... 

 Instal·lacions Municipals Pinedes Castellet. Les noves instal·lacions van ser inaugurades el juliol de 

2006. Es van rehabilitar per complir la normativa de la Generalitat i per modernitzar-les. 

Bàsicament, el projecte de rehabilitació va consistir en la renovació dels gots de les piscines, la 

construcció de platges a l’entorn, la substitució del sistema de depuració i piscina desbordant, i la 

col·locació de gespa.  A més, les instal·lacions inclouen un servei de Gimnàs, amb classes de steps, 

aeròbic i tonificació.  

 

A més dels equipaments també es destaquen diferents programes com l’esport escolar, l’organització de 

tornejos i la realització d’algunes sortides a la neu, com a accions escollides al Jove Participa.  

OCI I LLEURE 

A nivell d’oci i lleure, el municipi compta amb els programes juvenils dinamitzats des del Servei de Joventut- 

Punt Jove. Destaquen els programes centrats en el Suport a l’associacionisme (Local per a joves, Suport a 

entitats juvenils, Festa major Jove,...) i el Foment de la Participació (procés d’elaboració dels pressupostos 

participatius de Joventut “Jove Participaa Santa Eulàlia!”, Assemblea Jove,..). Arrel del procés de Jove 

Participa! el Servei de Joventut conjuntament amb les comissions de joves s’encarreguen de tirar endavant 

les actuacions plantejades. Entre les quals aquest any 2012 se’n plantegen algunes relacionades amb l’oci i el 

lleure. 

VISIONS I PERCEPCIONS ENTORN EL LLEURE, L’ESPORT I LA CULTURA 

Un dels temes més destacats quan s’analitza la realitat juvenil a Santa Eulàlia són les opcions d’oci i lleure, ja 

que es tracta d’un dels àmbits fonamental en la vida d’un jove. Analitzar l’oci i lleure al municipi implica 

detectar quines són les oportunitats i les mancances entorn les activitats esportives, culturals o lúdiques a les 

que els joves poden accedir. En general, aquest àmbit genera força acord entre tots els participants, vegem 

doncs, quins són els temes més destacats. 

En general, es destaca que l’oferta d’oci i lleure al municipi és molt limitada, entre setmana passa 

bàsicament per la pràctica esportiva, la realització d’algun curs o taller o consisteix en reunir-se amb els 

amics, ja sigui en places, parcs o a casa d’algú. Als caps de setmana, de manera puntual, es realitzen algunes 
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celebracions, concerts, caminades, dinars, passi de pel·lícules,... Tot i que molts joves, tret d’aquestes dates 

puntuals, acostumen a sortir del municipi.  

En l’àmbit esportiu es destaca que l’oferta per practicar esports és força bona, tot i que està poc 

diversificada, com s’apuntva ja en el PLJ anterior i ja des d’infants la pràctica esportiva es centra molt en el 

futbol i el patinatge.  

S’ assenyala que cal promoure l’esport més enllà dels 16-17 anys, ja que la majoria de joves abandonen 

l’esport en aquestes edats, i des del nivell tècnic es detecta una mancança de recursos tècnics per poder 

plantejar més actuacions en aquest àmbit. 

En quant als equipaments esportius, es valora que hi ha una saturació de les instal·lacions, especialment del  

pavelló d’esports; la qual cosa de vegades obliga als equips a entrenar molt tard perquè la resta d’horaris 

estan ocupats. 

Per donar resposta a la necessitat d’espais per a la pràctica esportiva lliure, de joves aficionats que s’ajunten 

per jugar un partit de bàsquet o futbol es proposa l’obertura dels patis de les escoles en l’horari no lectiu. En 

aquest sentit caldria trobar un sistema adequat per a permetre aquest ús amb certa regulació de 

l’equipament (demanar pista i deixar un DNI,...) 

D’altra banda, tot i valorar-se positivament les instal·lacions municipals de Pinedes Castellet, el seu gimnàs i la 

piscina, es reconeix que hi ha molta gent que no en fa ús perquè no les coneix. Així doncs, es proposa fer-ne 

més difusió i potenciar aquest equipament.  

Des de les entitats i els joves es veu molt positivament el ressorgiment de l’equip de futbol femení, que es va 

crear arran d’una proposta dels pressupostos participatius de Joventut, i s’ha anat consolidant. També es 

proposa continuar treballant per organitzar tornejos de diversos esports. 

Finalment, vinculat amb els esports, es manifesta que l’espai natural del municipi ofereix un entorn 

privilegiat per a practicar alguns esports, així com altres activitats de lleure. 

Més enllà de l’àmbit esportiu, com s’ha dit, la mancança més assenyalada per tothom és l’oferta de lleure, tot 

i que s’assenyala que cal tenir en compte que les necessitats i inquietuds dels joves en aquest àmbit varien 

molt segons les seves edats.  No hi ha oferta privada d’oci nocturn, i s’identifiquen dues possibles 

conseqüències d’aquest fet. En primer lloc, que alguns joves s’organitzin i autogestionin el seu lleure, 

organitzant festes, concerts,...sobretot en dates assenyalades com ara cap d’any, carnestoltes, etc. El 

nombre d’aquestes es considera que ha augmentat en els darrers temps. En aquesta línia, des del nivell 

tècnic es proposa donar suport i potenciar la programació d’activitats d’oci nocturn atractives pels joves, 

comptant amb la seva implicació,  com discoteca o d’espais musical pels adolescents i joves. En segon lloc,  

provoca que molts joves, es desplacin a d’altres municipis, com Granollers, Lliçà, Barcelona, Mataró, 

Sabadell,.. 



PLJ Santa Eulàlia de Ronçana 2012-2015 

 

37 
 

Tot i que tothom reconeix la capacitat de mobilització i dinamització dels grups i entitats de joves que 

organitzen activitats de lleure al poble, hi ha alguns joves que no es senten identificats amb la tipologia 

d’activitats que s’organitzen i prefereixen marxar del poble. En primer lloc, perquè coneixen poc als joves 

“implicats”  que organitzen les activitats i no saben com accedir-hi, per altra banda, perquè prefereixen sortir 

del poble per conèixer més gent. 

Els joves troben a faltar punts de trobada informals, com bars, pubs,... que tanquin una mica tard. I és que 

la manca d’oci i activitats lúdiques també està relacionada amb la manca d’espais de trobada i sobretot amb 

la manca d’un equipament en condicions. Es proposa condicionar millor la il·luminació i el so de la sala 

polivalent del C.C. la Fàbrica per fer-hi concerts. En general tothom coincideix en valorar molt positivament 

el Centre Cívic i Cultural La Fàbrica i  l’oferta de cursos, tallers, cicles de concerts, exposicions, etc.,  tot i que 

es reconeix que els joves hi participen de manera puntual, ja que l’oferta no és específica per joves, i molts 

cops no coincideix amb els seus gustos i necessitats. 

Vinculat també a l’oferta cultural, alguns joves proposen augmentar la programació teatral, portant algunes 

obres de teatre amb renom, i rehabilitant l’espai del Casal Parroquial. Tanmateix també s’apunta que cal fer 

més difusió d’aquesta oferta i obrir l’espai a nou públic. 

Respecte a la biblioteca hi ha acord en valorar-la molt positivament i de intentar pensar projectes conjunts 

adreçats al públic jove. 
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LÍNIES D’ACTUACIÓ PROPOSADES 

 

 Disposar d’un equipament o espai de referència i trobada per joves, promovent així la seva 

dinamització i implicació amb el poble. Es proposa que aquest nou equipament compti amb una sala 

polivalent adequada per fer-hi concerts, un bar, bucs d’assaig,.. Aquesta es considera una actuació molt 

prioritària i que pot repercutir positivament en molts dels altres objectius plantejats. 

 

 Promoure l’esport juvenil, oferint mes activitats esportives durant l’any (com tornejos esportius), i 

ampliant el ventall d’esports (actualment molt centrat en el futbol i el patinatge). Per ampliar el ventall 

d’esports prèviament seria bo realitzar una enquesta o estudi de prioritats. 

 

 Rehabilitar el pavelló d’esports.  

 

 Facilitar l’obertura dels patis dels centres educatius en horari no lectiu per a la pràctica esportiva. Hi ha 

qui considera que aquesta actuació pot portar problemes, ja que un cop es va intentar i es van produir 

actes vandàlics, però majoritàriament es veu aquesta actuació amb molt bons ulls. 

 

 Donar a conèixer i potenciar l’equipament esportiu de Pinedes Castellet. 

 

 Potenciar i diversificar l’oferta d’activitats d’oci nocturn atractives pels joves, així com els espais de 

trobada informals, durant tot l’any. Per a poder crear més activitats d’oci nocturn pels joves es necessita 

la implicació de més gent, joves que normalment no participen en l’organització, i també més implicació i 

decisió per part de l’ajuntament.  

 

 Condicionar millor la il·luminació i el so de la sala polivalent de La Fàbrica per poder fer-hi concerts, 

mentre no es construeix el nou equipament.  

 

 Potenciar el teatre entre els joves.. 

 

 Treballar conjuntament amb les responsables del C.C la Fàbrica i la Biblioteca per crear programes 

conjunts adreçats als joves del municipi. 

 

 Promoure més participació en escollir les activitats de la Festa Major.  
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2.4.6 JOVES I TREBALL 

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

treball. En concret, les dades d’atur han registrat forts increments generalitzats a tota la comarca i per tots els 

grups d’edat. En el període 2007-2010 tots els municipis del Vallès Oriental han obtingut resultats negatius en 

l’àmbit del mercat de treball.  

 El càlcul de la població activa estimada
[1]

 ens permet disposar, cada any, de dades relatives al volum de la 

població en edat de treballar que hi ha a la comarca i als municipis que la composen. Aquesta estimació ens 

permet disposar de xifres que s’acosten més a la situació actual i superar el desfasament de les dades oficials, 

derivades del Cens del 2001.  

Taula 11. Població Activa Local Estimada. Santa Eulàlia de Ronçana 2010 

Edat Homes Dones Total 

16-19 37 30 67 

20-24 107 112 219 

25-29 184 191 375 

30-34 307 279 586 

35-39 333 259 592 

40-44 281 230 511 

45-49 240 200 440 

50-54 189 163 352 

55-59 171 105 276 

60-64 75 51 126 

TOTAL  1.924 1.620 3.544 

 

 

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

 

D’acord a aquest càlcul,  la Població Activa Local Estimada (PALE) l’any 2010 al municipi de Santa Eulàlia de 

Ronçana suma un total de 3.544 persones. Això suposa una reducció de la PALE del 0,40%, mentre que a la 

comarca del Vallès Oriental ha augmentat un 0,55%, arribant a 213.589 persones. Aquesta reducció de la 

població activa s’explica a una lleugera pèrdua de població jove (de 20 a 30 anys, sobretot). 

 

La PALE dels grups d’edats més joves suma un total de 1. 247 persones amb edats entre els 16 i els 34 anys, 

on destaca el grup d’edat entre 30 i 34 anys. Així, els joves representen el 35,19%  del total de la població 

activa estimada. 

                                                           
[1]

 Elaboració de la Xarxa d’Observatoris de la Diputació de Barcelona, a partir de les dades del padró municipal (web INE), i 

l’Enquesta de Població Activa de la província de Barcelona (Hermes en base a microdades de l’INE).  
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Pel que fa a l’atur, si analitzem l’any 2010 en el seu conjunt, podem dir que ha viscut un elevat augment 

respecte l’any 2007. No obstant, cal dir que l’any 2010 ha registrat un millor comportament que l’any 2009, 

especialment els darrers mesos de l’any on la tendència era de reducció lenta de l’atur. L’inici de l’any 2011 

ha registrat augments continuats en el nombre d’aturats (igual que a Catalunya i al conjunt de la regió 

metropolitana).  

 

El municipi de Santa Eulàlia de Ronçana l’any 2007 registrava 188 persones a l’atur, de les quals 73 eren joves 

entre 16 i 34 anys. L’any 2010 aquesta xifra augmenta fins a 457 persones a l’atur, on 168 persones formen 

part del col·lectiu jove. Entre 2007 i 2010 l’atur registrat entre persones joves ha augmentat en 95 joves. La 

taxa d’atur al municipi l’any 2010 es situa en 12,90%, afectant més al grup femení, amb una taxa del 16, 30%, 

que el masculí (10,03%).  

Taula 12.Atur registrat per edats i taxa d’atur. Any 2010 

  Atur registrat  Taxa atur  

  Homes  Dones Total  Homes  Dones Total  

Menors de 20 anys 7 3 10 18.92% 10.00% 14.93% 

De 20 a 24 anys 16 14 30 14.95% 12.50% 13.70% 

De 25 a 29 anys 25 31 56 13.59% 16.23% 14.93% 

De 30 a 34 anys 27 45 72 8.79% 16.13% 12.29% 

De 35 a 39 anys 27 37 64 8.11% 14.29% 10.81% 

De 40 a 44 anys 23 34 58 8.19% 14.78% 11.15% 

De 45 a 49 anys 20 28 49 8.33% 14.00% 10.91% 

De 50 a 54 anys 15 30 45 7.94% 18.40% 12.78% 

De 55 a 59 anys 18 31 49 10.53% 29.52% 17.75% 

Majors de 59 anys 13 13 26 17.33% 25.49% 20.63% 

TOTAL 191 266 457 10.03% 16.30% 12.90% 

 

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

 

A la taula anterior podem observar les taxes d’atur registrades per grups d’edat. Veiem que, en conjunt, els 

joves registren unes taxes d’atur més altes que la resta de grups d’edat, només amb l’excepció dels de 30 a 34 

anys, els quals registren una taxa d’atur menys elevada (12,29%). Si ho comparem amb les taxes dels grups 

d’edat més joves, veiem com la taxa d’atur entre els anys 2010 i 2007 ha augmentat considerablement en el 

conjunt dels grups d’edat. Els homes menors de 20 anys tenen més dificultats per incorporar-se al mercat de 

treball i segueixen sent el grup juvenil amb una taxa d’atur més elevada, de fet destaca que registren una taxa 

d’atur del 18,92%. També destaquen les taxes d’atur elevades de les dones de 25  a 29 anys (16,23%) i de 30 a 

34 anys (16,13%). 
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Taula 13.Taxa d’atur registrat per sexe. Any 2007 i 2010 

 

2010 2007 

 

Homes  Dones Total  Homes  Dones Total  

< de 20  18,92% 10,00% 14,93% 2.56% 5.71% 4.05% 

20 a 24 14,95% 12,50% 13,70% 5.11% 6.35% 5.70% 

25 a 29 13,59% 16,23% 14,93% 3.96% 7.94% 5.90% 

30 a 34 8,79% 16,13% 12,29% 1.96% 8.37% 4.92% 

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

Per altra banda, les dones joves menors de 24 anys registren unes taxes d’atur més baixes  si les comparem 

amb les dels homes. Aquest fenomen es podria veure explicat pel fet que les noies allarguen el seu període 

formatiu, mentre que els nois abandonen més prematurament els seus estudis per intentar incorporar-se 

més d’hora, al mercat de treball. No obstant, com observàvem anteriorment, a partir dels 25 anys les dones 

són les que registren unes taxes d’atur més altes. 

 

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

 

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

com la contractació indefinida registrada han disminuït  en un total de 268 contractes respecte a les xifres de 

2007 (177 contractes temporals menys i 91 contractes indefinits menys). La contractació entre els joves de 16 

a 29 anys s’ha reduït un 35% (un total de 175 contractes menys).  Aquest descens de la contractació s’ha 

donat també en l’àmbit català i metropolità, i són fruit de la conjuntura econòmica actual. 
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Taula 12.Contractació per edat. Any 2007 i 2010  

Edat 2007 2010 Variació %Variació 

Menors de 20 anys 112 34 -78 -7.08% 

De 20 a 24 anys 199 151 -48 -4.36% 

De 25 a 29 anys 187 138 -49 -4.45% 

De 30 a 44 anys 475 383 -92 -8.35% 

Majors de 45 anys 129 128 -1 -0.09% 

TOTAL 1.102 834 -268 -24.32% 

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

 

Pel que fa a la contractació per grups d’edat, són els joves els que pateixen una major temporalitat. Entre el 

grup de menors de 20 anys és on es registra una menor temporalitat, tot i mantenir-se molt elevada. A partir 

dels 30 anys la temporalitat es redueix significativament.  La majoria de contractes indefinits els trobem entre 

els majors de 45 anys. Si analitzem els contractes segons la seva modalitat, s’observa que predominen els 

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

 

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

 

En la contractació per ETT també s’ha viscut una reducció generalitzada dels contractes entre l’any 2007 i 

2010. Tot i aquesta reducció els joves entre 16 i 29 anys mantenen un pes molt rellevant en el conjunt de 

contractes formalitzats per ETT. Així, dels 152 contractes un total de 70 contractes són dels grups d’edat més 

joves.   
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Taula 13.Contractació per ETT. Any 2010 

Edat 2007 2010 Variació %Variació 

Menors de 20 anys 25 4 -21 -7.32% 

De 20 a 24 anys 55 33 -22 -7.67% 

De 25 a 29 anys 55 33 -22 -7.67% 

De 30 a 44 anys 140 64 -76 -26.48% 

Majors de 45 anys 12 18 6 2.09% 

TOTAL 287 152 -135 -47.04% 

 

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

En resum, la situació recent del mercat de treball de Santa Eulàlia de Ronçana indica que la crisi econòmica ha 

augmentat considerablement la taxa d’atur, dificultant encara més l’entrada al mercat de treball dels joves,   

esdevenint un col·lectiu amb més dificultats d’accés que els grups d’edat d’adults. El grup de joves amb més 

problemes per entrar al mercat de treball han passat a ser els menors de 20 anys (afectant més als homes 

joves que a les dones) i els de 25 a 29 (afectant més a les dones que als homes).  També cal destacar que 

entre els joves existeix una major taxa de temporalitat en les contractacions. Tenint en compte que els 

contractes temporals que més es signen són els d’obra o servei i els eventuals per circumstàncies de la 

producció, no es estrany el fet que la rotació en la contractació també sigui molt més elevada en els joves, és 

a dir, que un mateix jove pugui tenir dues o més possibilitats que una persona adulta de disposar d’un 

contracte temporal dins del mateix any. 

 

Context socioeconòmic 

Pel que fa a l’activitat econòmica, el Vallès Oriental suposa pràcticament el 5% del PIB català  i destaca 

l’important pes del sector serveis (representa més de la meitat del PIB comarcal total) i la indústria, que 

representa vora el 35% del PIB comarcal total.  

Concretament, les darrers dades del PIB per comarques indiquen que el sector amb més pes econòmic en el 

conjunt del PIB vallesà és, com dèiem, el sector serveis amb un 54,7%, molt per sota del cas de Catalunya que 

es situava en el 70,4%. En canvi, a la comarca hi ha un major predomini del sector industrial, que suposa el  

35,4%, mentre que al conjunt català aquest sector es situava en un 20,1%. L’agricultura mostra un pes més 

elevat a Catalunya que a la comarca, tot i que el seu paper és el més testimonial en les dades.  

Taula 14. Pes de cada sector dins del PIB comarcal en % 
  

  

 

Primari Indústria Construcció  Serveis  

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

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

Font: Anuari Caixa Catalunya (2009) 
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Recursos i polítiques municipals en l’àmbit econòmic i d’ocupació 

Santa Eulàlia compta amb diferents recursos i serveis adreçats a donar suport a la recerca de feina i a 

fomentar l’ocupació. Alguns del programes o serveis estan gestionats directament per l’Ajuntament del 

municipi, i d’altres són un servei mancomunat, gestionat mitjançant la Mancomunitat de la Vall del Tenes. 

Alguns d’aquests programes estan orientats a tota la població i altres són específics pel col·lectiu jove:  

- Programes i cursos de formació orientats al treball. 

      Cal destacar els cursos de formació ocupacional organitzats des de la Mancomunitat de la Vall del Tenes i 

l’OTG Granollers- Perifèria, els cursos de formació jove organitzats a través del Punt Jove i el Programa 

SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives). Aquest últim és un programa de formació 

ocupacional subvencionat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social 

Europeu, i gestionat a través de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, des de fa més de 18 

anys. L’objectiu d’aquest programa de formació ocupacional és formar a persones aturades en el camp de 

l’administració i gestió. La metodologia d’aquest curs es basa en la simulació i l’aprenentatge i això el 

converteix en un programa de formació molt pràctic i que el diferencia d’altres cursos de formació 

ocupacional. Amb aquests anys en funcionament, més de 900 alumnes de la comarca han passat pel 

programa per adquirir coneixements administratius i facilitar el seu procés d’inserció en el món laboral. 

- Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT).  

      Bona part de les polítiques municipals d’ocupació es vehiculen a través del Servei d’Ocupació de la Vall del 

Tenes (SEOVT) que depèn de la Mancomunitat de la Vall del Tenes. La seu està ubicada a Lliçà d’Amunt, 

però dóna servei als 4 municipis de la Mancomunitat, entre ells, Santa Eulàlia de Ronçana. L’horari i lloc 

d’atenció al públic a Santa Eulàlia de Ronçana és tots els dimecres al matí. 

      La seva principal finalitat és afavorir la inserció laboral, i per això treballa amb la ciutadania i també amb 

els empresaris de la zona. Els objectius són oferir informació, assessorament i seguiment en la recerca 

activa de feina; oferir una formació ocupacional i informació sobre la realitat del mercat de treball. 

Actualment el SEOVT té diversos programes o actuacions: 

o Assessorament laboral. 

o Informació i formació ocupacional. 

o Ofertes de feina. 

o Club de la Feina. 

 

      Es poden diferenciar diferents tipus d’usuaris joves del SOVT: joves que estan estudiant i busquen una 

feina a mitja jornada o per les tardes, joves de mes de 16 anys que deixen d’estudiar i busquen la seva 

primera feina i joves més grans que busquen feina. 
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       Durant els anys 2010 i 2011 és va crear una assessoria laboral per joves, en el que participaven els quatre 

municipis de la Mancomunitat, coordinats per el SEOVT, i que treballava directament amb l’oficina jove 

del Vallès oriental i amb el suport del Consell comarcal. L’assessoria és desplaçava cada quinze dies als 

municipis en horari de tarda, i al mateix equipament juvenil. Tot i la bona acollida del servei per part dels 

joves, a principis d’any es va haver de prescindir del servei per motius de pressupost. Actualment s’està 

redissenyant la manera de com el SEOVT dona resposta a la nova situació. 

 

- La xarxa TETVO (Transició Escola- Treball del Vallès Oriental).  

      Està formada per diferents municipis del Vallès Oriental, i el seu objectiu principal és vetllar per millorar 

els processos d’inserció sociolaboral de les persones joves d’aquesta comarca. En la xarxa hi participen 

tècnics i professionals dels ajuntaments de la comarca, i també de la Mancomuitat de la Vall del Tenes.  En 

el marc d’aquesta xarxa s’han fet alguns materials per unificar els discursos com: “Orientar què fer 

després de la ESO? Quins recursos hi ha?”  i un CD editat amb diferents materials d’orientació. També es 

realitzen xerrades informatives d’orientació socio-laboral, a partir de quart d’ESO, a petició dels IES i es 

realitzen jornades de treball pels tècnics de la xarxa.  

 

      Des de la Xarxa es planteja continuar treballant per aconseguir l’adhesió de noves entitats a la Xarxa, com 

els IES, els Centres de Recursos Pedagògics, els Equips d’Atenció Pedagògica, les Patronals, la Generalitat, 

la Diputació de Barcelona,..i també per donar a conèixer la Xarxa TET i acostar-a al món empresarial per 

facilitar les pràctiques a les empreses dels joves de la comarca. Es vol impulsar una recerca de més 

empreses per a la col·laboració amb els projectes innovadors o existents dels ajuntaments. 

 

- Borsa de treballs esporàdics i informals. 

      Aquesta borsa de treball té com a objectiu oferir als joves algunes feines remunerades, per períodes 

concrets o de manera puntual (classes de repàs, cangurs, monitors,..). Es va crear arran d’una proposta en 

el marc del procés participatiu per a l’elaboració dels pressupostos de joventut, d’anys anteriors. 

- Programa de dinamització del Polígon Can Magre i de l’Associació Ronçana Comerç Actiu en tasques 

d’inserció dels joves.  

      L’objectiu d’aquest programa és crear un vincle entre les empreses/comerç i els joves per detectar les 

necessitats ocupacionals i de formació entre uns i altres. A través d’aquest programa els estudiants del 

Cicle Formatiu Gestió Administrativa i Comerç realitzen 240 hores de pràctiques en Comerç i en 

Administració anualment. Aquest programa va adreçat als joves a partir de 17 anys, estudiants del CFGM 

de la Vall del Tenes, d’algun curs de Formació Ocupacional o bé en situació d’aturats. 
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Visions i percepcions entorn el treball i l’ocupació 

 

L’accés a la feina és un dels elements essencials per a l’emancipació dels joves, i un dels temes més 

preocupants actualment. Una primera idea que sorgeix en aquest àmbit és que hi ha poques ofertes laborals i 

que la capacitat d’auto-contenció és baixa, és a dir que l’oferta de feina que genera el municipi és més baixa 

que la demanda potencial, per la qual cosa molts joves han de treballar fora.   

La percepció és que en general és molt difícil trobar feina, i si és troba les condicions laborals dels joves són 

força precàries. Les condicions laborals dels joves varien segons estudis, aspiracions laborals, projecció de la 

carrera professional, etc. Els propis joves destaquen dues de les tipologies més comunes entre aquest 

col·lectiu, en relació al món laboral: en primer lloc, els joves universitaris en condicions de “mileuristes” que 

intenten trobar feines vinculades als seus estudis.  

També des de la visió político-tècnica s’assenyala que hi ha un desajust entre les expectatives que tenen els 

joves pel què fa als llocs de feina i l’oferta que troben.  

Sobretot des del nivell tècnic es detecta una manca d’oferta de formació ocupacional, no només al municipi 

sinó també a tota la comarca. Es considera clau millorar la formació dels joves per poder accedir a millors 

condicions i ofertes laborals, per això es proposa potenciar i augmentar l’oferta de formació ocupacional i 

continuar treballant per enfortir la vinculació entre formació i món de l’empresa. En aquesta línia, es destaca 

com a positiu el programa del SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives), ja que vincula 

estretament formació i pràctiques laborals, però s’apunten dues propostes de millora: fer-ne més difusió 

entre els joves, i ampliar l’horari a les tardes. 

Força joves coneixen el Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes, i alguns l’han utilitzat per buscar 

una feina, es considera que caldria ampliar-lo per donar atenció en un horari més extens, ja que actualment 

les tècniques del SEOVT només poden atendre a Santa Eulàlia un mati a la setmana. Per altra banda també es 

proposa incrementar l’ús de les noves tecnologies, com internet i el correu electrònic, ja que són canals de 

comunicació més ràpids i molt utilitzats entre el col·lectius de joves. En aquesta línia, també des el nivell 

tècnic s’apunta la necessitat d’adaptar els serveis d’assessorament i informació laborals a les necessitats 

específiques del col·lectiu jove, treballant temes com: la primera entrevista de feina, com fer un CV, tipologia 

de contractes, drets i deures del treballador,...  

Des de la visió política i tècnica s’apunta la necessitat d’impulsar més accions de suport i ajuts a negocis o 

projectes de joves emprenedors. Es valora la possibilitat de reservar un espai al municipi per micro-

empreses. 

Per altra banda,  des de la visió dels tècnics s’assenyala que cal treballar conjuntament amb  els diversos 

departaments de l’ajuntament i també amb la resta d’administracions que estan intervenint en aquest 
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àmbit. 

Finalment, es valora positivament la campanya de “Ronçana, comerç actiu”, i es proposen altres actuacions 

per tal de donar a conèixer els comerços i potenciar l’activitat comercial del poble. 

 

Línies d’actuació proposades 

 

 Potenciar i augmentar l’oferta de formació ocupacional, amb una visió de zona i comarca, i continuar 

treballant per enfortir la vinculació entre formació i empresa. Fer més difusió entre els joves del 

programa SEFED i estudiar la possibilitat d’ampliar-lo en horari de tardes. 

 

 Dotar de més recursos i potenciar el servei del SOVT per al foment de l’ocupació dels joves, fent-lo més 

present al municipi. Incorporar altres millores com: ampliar els horaris de la borsa de treball, 

intensificar l’ús de les noves tecnologies, adaptar els serveis d’assessorament, orientació i gestió 

d’ofertes laborals a les necessitats específiques del col·lectiu de joves, impulsar un estudi de 

prospecció per detectar les necessitats que s’adaptin a l’actual mercat de treball, dissenyar un pla de 

formació 2012-2015 adient, fomentar la formació dels treballadors en el sector empresarial i 

actualitzar el cens d’empreses dels municipis de la Vall del Tenes.   

 

 Donar continuïtat i potenciar la borsa de treballs esporàdics i informals del Punt Jove. 

 

 Impulsar més accions de suport a projectes i negocis de joves emprenedors. Sobretot el què cal és un 

assessorament i orientació. Com que el municipi no pot garantir un servei específic d’assessorament a 

joves emprenedors, es proposa que des del SEOVT i des del Punt Jove es pugui fer un primer 

assessorament als joves, i derivar-los després a altres punts específics  de la comarca (ex: Masia de 

Tres Torres, Granollers,...). Buscar la manera d’oferir beneficis fiscals des l’Ajuntament i informar de les 

subvencions de la Generalitat de Catalunya. 

 

 Promoure l’activitat comercial del poble, potenciant el programa “Ronçana, comerç actiu” i altres 

actuacions,  i en col·laboració amb el SEOVT ( establint convenis,...). 

 Donar publicitat de les ofertes de treball de la zona a la web municipal, revistes locals (Ronçana) i 

Canal SET.  

 Promoure que les empreses que contracti l’Ajuntament contractin  a la vegada personal del municipi.  
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2.4.7 JOVES HABITATGE I EMANCIPACIÓ 

Les dificultats en el mercat de treball i l’augment dels preus de l’habitatge han provocat un fort retard en 

l’emancipació dels joves. Si se li suma que la societat va canviant contínuament, que ha augmentat 

l’esperança de vida, disminueix la natalitat, augmenten els nuclis familiars monoparentals, i, per tant, que hi 

ha canvis demogràfics que han fet incrementar la demanda d’habitatge, que hi ha una manca de polítiques 

d’habitatge i d’escassa producció d’habitatge social, el resultat és que aquesta demanda es fa més forta.  

Si tot això s’aplica al col·lectiu jove, als seus recursos econòmics, a la inestabilitat laboral en que es troben i 

les dificultats per obtenir avals per accedir a un habitatge, entre altres dificultats, fa que se’ls consideri com 

un dels col·lectius més discriminats per accedir a l’habitatge i si accedeixen, molts han de retardar l’edat per 

emancipar-se. Aquest és probablement el motiu principal perquè les dades estadístiques referents a 

l’habitatge ampliïn la franja d’edat a 34 anys i, en canvi, no contemplin als joves de 15 a 19 anys.  

Les dades següents indiquen que al 2001 la proporció de joves de 20 a 34 anys emancipats i no emancipats al 

municipi, la comarca i a Catalunya van ser molt similars, destacant que el municipi és l’àmbit amb més joves 

no emancipats i que viuen a la llar d’origen (53%). La tendència entre 1996 i 2001 al municipi ha estat d’un 

cert increment entre els joves emancipats. D’aquests, s’han mantingut els que viuen en parella, mentre que la 

resta de situacions d’emancipació juvenil han augmentat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’observa també que la majoria dels joves emancipats es concentren en la franja d’edat de 30 i 34 anys 

(76,61%), fet que corrobora que els joves retarden la seva emancipació, mentre que la resta, sobretot els 

joves de 20 a 24 anys del municipi encara no s’ha pogut emancipar (85%) (vegeu taula 23 i gràfic 29 annex). 

 

Gràfic 10: Població de 20 a 34 anys segons si està emancipada.  2001 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Cens 2001 i Estadística de la Població 1996 
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Règim de tinença de l’habitatge 

El gràfic següent ens descriu el règim de tinença dels joves emancipats per grups d’edat. El règim 

predominant entre els joves del municipi que ja estan emancipats és el de ser propietaris del seu propi 

habitatge. L’alt preu de l’habitatge és una de les explicacions que ha fet que en els darrers anys més joves 

hagin d’optar per llogar l’habitatge. Al municipi les dades indiquen que són els joves de 20 a 24 anys els que 

més han optat pel règim de lloguer, segons dades de 2001 (quasi un 12% del total de joves d’aquesta edat 

emancipats). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS I POLÍTIQUES MUNICIPALS ENTORN L’HABITATGE 

En matèria d’habitatge, l’última acció que s’ha fet desde l’Ajuntament va ser l’any 2006 amb la construcció de 

14 vivendes d’habitage social d’obra nova per a joves. 

Per altra banda, tal i com s’establia al PLJ 2009-2011, una de les actuacions en funcionament és 

l’Infohabitatge, que té com a objectiu facilitar informació d’accés a l’habitatge per joves, a través del Punt 

Jove i la pàgina web.  Val a dir, però que el nombre de joves que s’han dirigit al Punt Jove per informar-se 

sobre qüestions vinculades a l’habitatge jove ha estat pràcticament insignificant. 

VISIONS I PERCEPCIONS ENTORN L’EMANCIPACIÓ I L’HABITATGE 

 

Des del punt de vista tècnic i polític hi ha acord en assenyalar les dificultats per accedir a un habitatge ja 

sigui de compra o de lloguer i s’apunta que la tipologia predominant d’habitatges a Santa Eulàlia, les cases o 

torres unifamiliars, dificulta que els joves puguin trobar pisos de lloguer a bon preu. Els joves també 

Gràfic 11: Població de 20 a 34 anys segons si està emancipada per grups d’edat.  

 Sta. Eulàlia de Ronçana. 2001 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Cens 2001 
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coincideixen en aquesta percepció i assenyalen que l’accés a l’habitatge, juntament amb les dificultats 

derivades de la mobilitat i l’accés a trobar una feina, són un dels principals problemes de la gent jove del 

poble. De fet, tot i la voluntat de quedar-se a viure al poble, alguns comenten que ho veuen força complicat i 

molts joves opten per marxar del municipi, o bé per allargar l’edat d’emancipació. 

Es veu la necessitat d’impulsar polítiques públiques d’accés a l’habitatge, i hi ha qui apunta que cal una 

planificació i una prospecció de les necessitats en aquest tema. Es plantegen diverses actuacions per millorar 

l’accés a l’habitatge dels joves. Una d’elles és la creació de més habitatge social de lloguer i de compra. Des 

del nivell polític i tècnic es valora que actualment hi ha poc sòl públic per poder desenvolupar habitatge 

protegit tot i que en el planejament hi ha sol urbanitzable o sòl urbà que quan es desenvolupi implicarà una 

cessió que es podrà aprofitar per desenvolupar noves promocions.  

També es proposa la creació d’una borsa d’habitatge de lloguer, i que des de l’Ajuntament es pugui fer 

d’intermediari i donar garanties als propietaris per incentivar a posar els seus pisos al mercat de lloguer, tot i 

que es plantegen alguns dubtes ja que es comenta que en general hi ha poca consciència de lloguer, i que la 

principal dificultat es troba en la poca oferta en el mercat d’habitatge de lloguer. 

En aquest sentit, els joves es pregunten de quina altra manera es podria intervenir per tal d’incentivar al 

lloguer el gran nombre de pisos buits que s’ha observat que hi ha pel municipi. Finalment, també es 

planteja fomentar l’habitatge compartit, ja que entre alguns joves es veu com una bona opció per a poder 

emancipar-se, així com ampliar i dotar de més contingut l’assessorament als joves sobre qüestions 

d’habitatge (Infohabitatge). 

LÍNIES D’ACTUACIÓ PROPOSADES 

 

 Realitzar un estudi i prospecció en matèria d’habitatge per detectar les principals necessitats al 

municipi. Aquest estudi es podria tenir en el moment en que es faci el POUM. 

 

 Impulsar diverses actuacions per millorar l’accés dels joves a l’habitatge: 

o Crear habitatge social de lloguer i de compra per joves, construint preferentment pisos amb bones 

condicions i equipats, més que una tipologia d’habitatges com cases. Obligar que a tota 

requalificació de terreny hi hagi una reserva de sòl per habitatge jove.  

o Incentivar el lloguer de pisos i vivendes, a través de la creació d’una borsa d’habitatge, o bé mitjançant 

alguna fórmula per motivar els propietaris a posar a lloguer els pisos buits, i intentar garantir que 

els preus del lloguer siguin accessibles. 

o Fomentar l’habitatge compartit.  

o Potenciar i dotar de més contingut l’assessorament als joves en matèria d’habitatge (Infohabitatge).  
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2.4.8 JOVES I SALUT 

Tot atenent el què els especialistes indiquen com a element identificador de la salut dels joves, “des del punt 

de vista biològic, l’etapa que va dels 15 als 29 anys és la que presenta una situació potencial de salut més alta. 

Un cop superats els perills de la infància, la joventut és el període de més solidesa des del punt de vista físic.
4
 

En l’àmbit de salut és difícil obtenir dades directes de l’estat de salut del col·lectiu jove del municipi. Per 

aquest motiu, en algun cas utilitzarem dades referides als joves a nivell de tota la comarca o Catalunya, 

suposant que no hi ha cap factor específic que afecti la salut dels joves de Santa Eulàlia. 

MORTALITAT I CAUSES DE MORTALITAT DELS JOVES 

La taula de defuncions segons sexe i edat al municipi al 2010 indica que durant aquest any no hi va haver cap 

defunció al municipi d’entre la població de 15 a 29 anys. (vegeu taula 17, annex)De totes maneres, per 

intentar fer-nos una idea aproximada de les principals causes de mort de la població jove, hem representat a 

la taula que segueix les principals causes de mort de la població jove a nivell de tot Catalunya, a  l’any 2003. 

 

Taula 18: Primeres causes de defunció per grup d’edat i sexe segons els 20 grans grups de malalties de 

la CM-10. Catalunya 2003. 

Grups 

d’edat 

Dones Homes 

Causes Taxa* Causes Taxa* 

 

15-24 

  

  

Causes externes de morbilitat i 

mortalitat 

12 Causes externes de morbilitat 

i mortalitat 

51,2 

Tumors 3,9 Tumors 6,4 

Malaltes del sistema nerviós 2,4 Malaltes del sistema nerviós 3 

 

25-34 

  

  

Causes externes de morbilitat i 

mortalitat 

9,2 Causes externes de morbilitat 

i mortalitat 

42,6 

Tumors 8,7 Tumors 7,4 

Malalties del sistema nerviós 2,5 Malalties del sistema 

circulatori 

6,9 

*Taxa:  per cada 100.000 habitants 

Font: Primeres causes de defunció per grups d’edat i per sexe segons els 20 gran grups de malalties de la CM-10 de l’ Anàlisi de la 

mortalitat a Catalunya, any 2003. Registre de Mortalitat de Catalunya, Servei d’Informació i Estudis. 

 

                                                           
4Serracant, P. (2001): Viure al dia.  Condicions d’existència, comportaments i actituds dels joves catalans. Col. Estudis núm. 6. 
Cap. 5. Observatori Català de la Joventut. Secretaria General de Joventut. Generalitat de Catalunya, p.83. 
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Així doncs, observant les causes de mortalitat juvenil a nivell de Catalunya, ens adonem que les causes 

externes són la primera causa de mort en el sexe masculí i femení, en les edats joves. Entenem per causes 

de mortalitat externes aquelles sobrevingudes, com accidents de trànsit, suïcidis,..La segona causa de mort 

tan masculina com femenina són els tumors i la tercera són les malalties relacionades amb el sistema nerviós 

en les dones i homes en l’edat de 15 a 24 anys i les malalties relacionades amb el sistema circulatori en els 

homes d’edat de 25 a 34 anys. 

SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA  

El gràfic que segueix mostra el nombre de fills nascuts vius i l’edat de les mares de Santa Eulàlia de Ronçana, 

l’any 2001 i l’any 2006. El què sembla indicar és que l`edat de les mares en aquests 5 anys ha augmentat, i el 

2006 es registren menys mares joves que hagin tingut un fill. Mentre a l’any 2001, la mare més jove tenia 17 

anys, a l’any 2006 la mare més jove tenia una edat de 23 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taula següent mostra l’edat de les dones que tenen fills, i que s’han fet les primeres visites del control de 

l’embaràs a algun dels CAPs de les àrees bàsiques de salut que s’indica. Els habitants de Santa Eulàlia de 

Ronçana pertanyen a l’ABS Vall del Tenes, juntament amb els 4 municipis de la Mancomunitat. 

 

 

 

Gràfic 11: Nombre de fills nascuts vius segons edat de la mare. Sta. Eulàlia de Ronçana 2001 i 2006  

 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya: estadística de la població 
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Taula 19: Control embaràs: primeres visites per grups d’edat PASSIR. Any 2007 
 

 17 o menys 18-24 anys 25-37 anys 38 o més 

Total primeres 

visites 

ABS Nre. % Nre. % Nre. % Nre. %  

Caldes de Montbui 1 0,47 27 12,56 164 76,28 23 10,70 215 

Cardedeu 3 0,87 39 11,27 272 78,61 32 9,25 346 

La Garriga 2 0,88 21 9,29 173 76,55 30 13,27 226 

Montornès-

Montmeló 1 0,28 37 10,19 309 85,12 16 4,41 363 

Sant Celoni 3 0,82 60 16,48 277 76,10 24 6,59 364 

Vall del Tenes 0  7 2,27 279 90,58 22 7,14 308 

Pre- ABS La Roca 0  9 9,89 75 82,42 7 7,69 91 

Granollers 1- Oest 5 1,52 71 21,65 238 72,56 14 4,27 328 

Granollers 2- Nord 0  52 12,47 352 84,41 13 3,12 417 

Granollers 4- Sud 0  18 13,04 102 73,91 18 13,04 138 

Granollers CAP Vallès 

Oriental 5 1,53 68 20,86 231 70,86 22 6,75 326 

Total 20 0,64 409 13,10 2472 79,18 221 7,08 3122 

 

Font: PASSIR Granollers 

 

 

Com es pot observar, no hi ha cap dona de menys de 18 anys que s’hagi fet una primera visita del control de  

l’embaràs a l’ABS Vall del Tenes. Per sota de la mitjana d’altres ABS de la comarca, un 2,27% de les dones que 

s’han realitzat el control d’embaràs a l’ABS Vall del Tenes tenien entre 18 i 24 anys, mentre que una gran 

majoria,  el 90,58% de les dones comptaven amb una edat entre 25 i 37 anys, i un 7,14 %amb 38 anys o més.  

Tot i que aquestes dades no confirmen que no hi hagi embarassos en aquestes edats no comptabilitzats ( 

sanitat privada), sí que poden servir de referència, sobretot en contrast amb altres municipis i ABS. 

Un altre tipus d’informació disponible és el motiu de les visites realitzades a les noies menors de 24 anys, pel 

PASSIR ( Programa d’Atenció a la salut sexual i reproductiva), als diversos ABS: 
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Taula 20: Visites realitzades en cada ABS, pel PASSIR ( llevadora o ginecòleg),  
a noies de 24 anys o menys durant el 2007 

 

 

Activitat preventiva  Patologia 

 

Històries 

obertes 

Visites 

successives 

Revisions 

periòdiques/ 

cribarge de 

Cèrvix 

Visita nou 

procés 

Visites  

successives 

Caldes de 

Montbui 75 114 130 64 49 68 

Cardedeu 49 109 55 79 30 61 

La Garriga 57 61 42 35 9 33 

Montornès-

Montmeló 60 28 15 13 13 14 

Sant Celoni 51 21 184 116 74 17 

Vall del Tenes 54 22 43 19 4 46 

Pre- ABS La Roca 17   12 1   5 

Granollers 1- 

Oest 87 60 60 18 36 253 

Granollers 2- 

Nord 16 34 4 27 159 69 

Granollers 4- Sud 3 15 22 5 19 29 

Granollers CAP 

Vallès Oriental 259 1088 981 592 490 1725 

Font: PASSIR Granollers 

 

Per altra banda, a les taules i gràfics següents es mostren algunes dades relatives a les consultes de joves a la 

Tarda Jove, del CAP Vallès Oriental que, tot i estar ubicat físicament a Granollers els dijous a la tarda de 18 a 

21h, atén també a població jove (en principi menors de 25 anys) de la resta d’ABS de la comarca. 
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Gràfic 12: Motius de Consulta de la TARDA JOVE Granollers. PASSIR Granollers. Any 2007 

 

Font: PASSIR Granollers 

 

 

Gràfic 13: Edat de les joves visitades a la Tarda Jove. PASSIR Granollers. Any 2007 

 

Font: PASSIR Granollers 

 

A partir de les visites de la Tarda Jove realitzades el 2007, s’han analitzat algunes altres  informacions. Entre 

aquestes, destacar l’edat promig del primer coit en les noies joves visitades, que es situa en l’edat de 16,6 i el 

promig d’edat de la primera consulta a un professional d’atenció a la dona, que es situa en l’edat de 16, 83. 

(vegeu taula 22, annex). Respecte als principals mètodes contraceptius utilitzats destacar  el de barrera ( 43%) 

i l’hormonal (29%). ( vegeu taula 21 i gràfic 14, annex) 
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RECURSOS I POLÍTIQUES MUNICIPALS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT 

Tot i la manca de dades, es disposa de força informació des dels diferents serveis i recursos que treballen 

aquest àmbit en el municipi.  Els diferents programes amb els que es compta són: 

 Tarda Jove. Aquest servei organitzat i gestionat des del PASSIR Granollers permet a joves visitar-se i 

consultar ginecòlegs i llevadores en els temes relacionats amb l’afectivitat, sexualitat i salut reproductiva 

(relacions de parella, retràs en la menstruació,..). L’horari d’atenció és cada dijous de 18h a 21h al CAP 

Vallès Oriental, i tot i que dins d’aquest programa es fan algunes visites programades, també s’atén a 

joves que no hagin demanat hora prèvia. De totes maneres també la llevadora de l’ABS Vall del Tenes 

atén als joves que ho vulguin en característiques semblants a les d’aquest programa. 

 Programa de Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes (PPD), els principals objectius d’aquest són: 

- Coordinació amb el servei de Joventut en campanyes i accions dirigides als joves en l’ àmbit de la 

prevenció de drogues i VIH. 

- Campanyes comunitàries de Prevenció de drogues  

- Servei personalitzat d’ assessorament  

Algunes de les actuacions concretes que s’impulsen des del PPD són: 

- Tallers adreçats als joves del IES Vall del Tenes, que tenen com a finalitat oferir als joves eines personals 

per afrontar situacions de risc entorn les drogues o altres situacions que posin en perill la  salut, desde una 

perspectiva crítica, partint de la responsabilitat dels joves i la seva implicació amb les seves vides. 

- Campanya reducció de danys en l’ oci nocturn, amb l’objectiu de realitzar accions directes en espais d’ oci 

nocturn per tal de conscienciar del perill de veure alcohol  o prendre altres substàncies  amb riscos  

associats a la conducció. 

- Campanya per el dia mundial de lluita contra el SIDA.  

- Espai d’ assessorament i consultes del PPD, amb l’obejctiu d’oferir un espai d’assessorament i informació 

als joves i famílies de manera propera i  confidencial. 

A més algunes altres recollides al PLJ 2009-2011 vinculades a les politiques de promoció de la salut i 

col·laborant amb el PPD són: 

- Panells informatius 

- Sancions cànnabis 

- Guia pares i mares 

- Servei d’informació sobre drogues 

- Xerrades de la llevadora de l’ABS Vall del Tenes als alumnes de 3r ESO de l’IES de la Vall del Tenes, per tal 

d’oferir informació en temes de sexualitat i infecció de malalties de transmissió sexual. 
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VISIONS I PERCEPCIONS ENTORN LA SALUT 

 

Des de la visió tècnica es té la percepció que les principals problemàtiques dels joves en relació a la salut 

tenen a veure amb el consum de drogues, la manca d’hàbits saludables i la manca d’informació sexual 

precisa i contrastada, un altre tema important i on s’identifiquen problemàtiques és la relació que estan 

establint actualment els joves amb les “pantalles”. 

Tot i que des del Programa de Prevenció de Drogodependències (PPD) no es percep una situació d’alarma en 

casos d’addiccions, sí que s’apunta que el consum de haixix ha augmentat i s’inicia cada vegada en edats més 

joves. Aquesta visió coincideix amb la d’altres tècnics i polítics, i també es constata, a nivell de tota la societat 

en general, una forta relació entre lleure – consum d’alcohol, tabac i altres substàncies. 

En aquest sentit, des del nivell tècnic es considera molt important assegurar una bona informació i formació 

dels joves en relació als temes de drogues, alcohol, tabac, sexualitat,..i en general tot allò que afecta la 

prevenció de la seva salut. L’opinió dels joves en aquest tema és diversa: mentre alguns asseguren que ja 

tenen prou informació sobre els temes que afecten la seva salut, altres reclamen més informació 

especialitzada. Els professionals vinculats a la salut creuen que el què manca és més informació específica, 

contrastada i que trenqui alguns mites i creences que tenen els joves, per evitar algunes conductes de risc 

que es produeixen entre aquest col·lectius. 

Hi ha un fort acord en destacar positivament el PPD, i que hi hagi un tècnic referent en aquest temes. No 

obstant, com ja s’apuntava a l’anterior Pla Local de Joventut, també s’assenyala que, més enllà dels temes de 

drogodependències, caldria potenciar un programa global de salut jove, incloent temes vinculats amb els 

hàbits saludables, la salut sexual,... 

L’ IES es veu com un espai idoni per fer activitats relacionades amb la promoció de la salut dels joves. En 

quant a salut sexual i reproductiva, s’hauria de donar a conèixer més el servei de Tarda Jove, que ofereix 

atenció de ginecòlegs i llevadores als joves tots els dijous a la tarda a Granollers. Els joves de Santa Eulàlia 

poden visitar-se  també en condicions semblants a les d’aquest programa a l’ABS de la Vall del Tenes, tot i 

que la percepció de les professionals vinculades a aquest servei és que els joves prefereixen visitar-se a 

Granollers, ja que al CAP de Lliçà o del propi municipi es troben més controlats. Vinculat als temes afectivo-

sexuals, D’altra banda, com aspecte positiu es detecta una millora pel que fa a la confiança entre pares i 

joves-adolescents ja que des dels serveis es comenta que moltes vegades els joves venen acompanyats de la 

mare. També es detecten diferents respostes davant les xerrades que es realitzen a l’IES: pel que fa a l’edat, 

els alumnes de batxillerat estan molt més interessats que els de la ESO, i pel que fa al gènere, les noies 

mostren més interès, preocupació i serietat que els nois.D’altra banda, els tècnics destaquen que l’entorn 

natural del municipi ofereix la possibilitat de practicar diversos esports a l’aire lliure, un hàbit molt saludable 

per la salut.  
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LÍNIES D’ACTUACIÓ PROPOSADES 

 Impulsar un programa global de Salut Jove al municipi, que englobi diversos temes, com la sexualitat, 

els hàbits alimentaris, addiccions,..Millorar la prevenció i la informació dels joves entorn la seva salut. 

Ampliar i diversificar les xerrades que es realitzen a l’IES la Vall del Tenes. 

 Potenciar el Programa de Prevenció de Drogues (PPD).  

 Promoure els hàbits saludables vinculats a l’entorn natural i l’esport.  

 Promoure la formació de joves i infants en primers auxilis a les escoles de primària i als centres de 

secundària.  
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2.4.9 JOVES, INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 

CANALS D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 

Amb relació als canals d’informació i consulta del municipi es disposa del Registre i Servei d’Atenció al públic, 

la pàgina web municipal, el correu electrònic, la televisió local Canal SET, el butlletí municipal, la publicació 

de l’Anuari Local, la Revista Ronçana, i també d’algunes cartelleres i pancartes distribuïdes pel municipi. 

Per altra banda, de manera més específica per joves es disposa de: la pàgina web santaka.cat; de canal 

youtube (www.youtube/santakajove), facebook (Santakajove), twitter (Santakajove)el correu electrònic i la 

llista de distribució del Servei de Joventut; cartells i pancartes, entre els quals cal destacar una cartellera 

habilitada a l’IES; i díptics amb l’agenda d’activitats, l’oferta de cursos i tallers i altra informació d’interès. 

 EQUIPAMENTS O ESPAIS JUVENILS 

Pel què fa als equipaments juvenils el municipi compta amb un Punt d'Informació Juvenil. El Punt Jove de 

Santa Eulàlia de Ronçana va obrir per primer cop l’abril de 2003, i des de llavors ha estat el referent municipal 

de les polítiques d’informació i dinamització cap als joves del municipi. Disposa d’una programació estable de 

cursos, tallers, i activitats per a joves durant tot l’any i paral·lelament ofereix serveis especialitzats en l’àmbit 

juvenil. Els principals eixos amb els que treballa són l’assessorament en els estudis, la transició escola 

treball, l’associacionisme, recerca d’informació, la salut, l’oci i la participació. 

 

Al Pla Local de Joventut anterior 2009-2011, es va apuntar la necessitat de replantejar els usos i els serveis del 

PIJ i obrir un procés de reflexió entorn als objectius i funció al municipi. Així doncs, amb aquest nou 

enfocament els principals usos del Punt Jove han estat: el servei de connexió gratuïta a internet, l’accés i la 

recerca d’informació, assessories especialitzades i la dinamització i creació d’activitats. 

A banda del Punt Jove, un espai on és reuneixen específicament el col·lectiu jove es a l’espai de San simple, 

que actualment està cedit a l’Esplai i al Casal L’Arrencada. 

ASSOCIACIONISME 

Santa Eulàlia compta amb una gran diversitat i riquesa d’entitats i col·lectius organitzats. Al municipi es 

comptabilitzen unes 42 entitats (sense comptar les veïnals), que  es poden identificar en grans grups, segons 

l’àmbit temàtic en el qual treballen: culturals, professionals, esportives, solidaritat i desenvolupament, 

participació ciutadana, medi ambient i veïnals. D’entre aquestes, hi ha entitats formades bàsicament per 

joves com el Casal Popular l’Arrencada, l’Esplai Santa Eulàlia, el grup de bastoners “Trinxaires”. I hi ha 

entitats, que tot i no estar formades exclusivament per joves, compten amb bona presència d’aquests. Entre 

aquestes, cal destacar: els Ruteros , algunes de caire esportiu (Club Esportiu Santa Eulàlia, Club d’Escacs 

Ronçana, Club Pati Santa Eulàlia, Club Escola de Bàsquet Ronçana, Club Ciclista Vall del Tenes, ...), l’APINDEP 

http://www.youtube/santakajove
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(Associació de pares per la integració de nens discapacitats a l’escola pública),etc. 

A més, també s’identifiquen alguns grups o col·lectius de joves que no estan registrats com a entitats del 

municipi, ja sigui perquè són d’un altre àmbit territorial, perquè són col·lectius organitzats però formalment 

no registrats, o bé perquè estan en procés de constituir-se formalment. Es el cas del grup de joves que van fer 

el projecte Caminem x Blangoua, en el marc de l’agermanament amb la població camerunesa. Aquest 

projecte pretén donar continuïtat a l’experiència viscuda per aquests joves a Camerun, a través de treballar la 

solidaritat a Santa Eulàlia desde diferents perspectives.  

A partir del procés d’elaboració participativa dels pressupostos de joventut, s’ha creat l’Assemblea Jove de 

Santa Eulàlia. Aquest òrgan de representació dels joves de Santa Eulàlia està composat pels joves que es 

comprometen en el procés participatiu que es realitza anualment, i hi ha una representació de la diversitat de 

col·lectius de Santa Eulàlia i també una representació de l’equip de Joventut de l’Ajuntament, que són els 

encarregats de convocar les reunions. Tanmateix, s’estableix que es podrà incorporar més gent a l’assemblea 

per a treballar temes concrets. 

El mapa jove actualitzat al 2012 el trobem a la fotografia inicial al punt 2.3.1. 

  

PARTICIPACIÓ EN LES POLÍTIQUES MUNICIPALS 

Des del Servei de Joventut ja és el seté any que s’ha impulsat el projecte Jove participa a Santa Eulàlia!, per a 

l’elaboració participativa dels pressupostos de l’Àrea de Joventut. Aquest projecte té com a objectiu 

principal fomentar la implicació i participació dels joves del municipi i s’emmarca dins l’eix de participació 

democràtica dels joves, una de les principals línies de treball amb els joves, que s’apuntaven al Pla Local de 

Joventut anterior 2009-11.  

Les principals voluntats del procés són: 

 Donar protagonisme, autonomia i corresponsabilitat al col·lectiu jove motivat en a definició de les 

propostes, i a contribuir al debat per a la definició dels criteris de priorització  de les propostes. 

 Desenvolupar noves formes de participació a partir del respecte i el reconeixement. 

 Implicació d’actors clau de la realitat juvenil  del municipi, convidant-los a col·laborar fomentant el treball 

comunitari. 

 Transparència dels resultats i accés a la informació. 

 

Com a punts forts, es destaca: 

 La motivació per part de l’Ajuntament per apostar per noves formes de fer i relacionar-se amb la 

ciutadania. 
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 La bona relació entre les entitats culturals i de lleure del municipi i la voluntat d’enfortir el teixit associatiu 

jove. 

 La creació de l’Assamblea Jove. 

 El canvi en la participació dels joves al municipi, provocat per la primera edició de Jove, participa a Santa 

Eulàlia!. 

 

I com a reptes, es planteja: 

 La dispersió territorial, que contribueix a la dispersió dels punts de trobada i de referència. 

 Arribar a  nous joves que habitualment no es relacionen amb l’Ajuntament, trobant nous canals i establint 

diversos nivells de participació. 

 El marge del pressupost que es debatrà participativament no permet formular propostes davant les 

preocupacions que motiven a la participació de sectors més amplis del col·lectiu joves ( com: propostes 

d’equipaments, habitatge i promoció econòmica,...) 

 

Fruit d’aquest procés els joves, en un exercici de democràcia directe, es decideix com es gasta una part dels 

diners de la partida de Joventut del pressupost municipal. Com podem veure al gràfic número 14 s’han 

realitzat un total de 67 accions en les edicions del 2006 al 2011. A l’edició del 2012 hi ha 14 accions escollides. 

És important veure l’evolució del procés en quan al nivell de participació en aquest anys (Gràfic nº15). Si 

valoréssim per qualitat democràtica es clarificador l’increment de joves que actualment s’impliquen en el 

procés liderant les accions, a diferència dels primers anys. Igualment també és significatiu, el numero de joves 

que participen a l’assemblea de decisió. Un altre punt destacable és que s’ha aconseguit que l’assemblea sigui 

plural, per la tipologia de joves que assisteixen i també molt diversificada pel que fa a les edats, assisteixen 

joves de 13 a 30 anys. 

Pel que fa a l’impacte dels últims dos anys ( taula número 20), podem veure que més d’11.000 persones han 

participat d’alguna manera (Ja sigui com participants actius o espectadors) de les accions sorgides del procés, 

el que significa un nivell d’eficiència, eficàcia i qualitat molt destacable. 
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Gràfic núm.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Servei Joventut Santa Eulàlia de Ronçana 

Gràfic num.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Servei Joventut Santa Eulàlia de Ronçana 

Taula núm. 18 

QUADRE QUANTITATIU ACCIONS 2010 
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 ACCIÓ Participants actius Públic total 

1 Torneig futbol Nadal 42 200 242 

2 Jornades Robo.tik 9 35 44 

3 Esquiada jove 46 -- 46 

4 Bus nocturn 402 -- 402 

5 Tallers joves 30 -- 30 

6 Nit de Genis (3 dies) 8 350 358 

7 Suport del grup de teatre 8 65 73 

8 Musical 4rt ESO 50 750 800 

9 Concert fabrica x Blangoua 12 420 432 

10 Olimpíades rurals de la Vall del 
Tenes 

40 800 840 

11 3 h Derbi Variant 200 1500 1700 

12 Baixada de Carretons 60 350 410 

  

TOTAL 
  

 907 
 

4470 
 

5377 

Font: Servei Joventut Santa Eulàlia de Ronçana 

Taula núm.19. QUADRE QUANTITATIU ACCIONS 2011 

 ACCIÓ Participants actius Públic total 

1 Torneig Futbol Nadal 42 250 292 

2 Jornades Robo.Tik II Torneig Call of 
Duty 

23 70 93 

3 Esquiada Jove 56 -- 56 

4 Tallers Joves 32 -- 32 

5 Nit de Genis (2on Batx) 52 525 577 

6 Nit del Terror/Divendres de Sang 25 312 337 

7 Macro Lip Dub 200 -- 200 

8 12 hores de ball -- -- -- 

9 Concurs Cutremetratges 4 60 64 

10 Programa Jove Canal Set 15 -- 15 

11 Pel·licula PUZZLE 4rt ESO 32 850 882 

12 Bus Nocturn FM Granollers 586 --- 586 

13 Soundaulàlia Concert Manel 15 1000 1015 

14 3 hores Derbi Variant 200 1700 1900 

15 Nit Daltònica Festa Major --- ----- ----- 

16 Equipament informàtic Punt Jove ---- ---- ----- 

  

TOTAL 
 

1282 
 

4767 
 

6049 

Font: Servei Joventut Santa Eulàlia de Ronçana 

Taula núm. 20QUADRE 

QUANTITATIU 2010-2011 

 PARTICIPANTS ACTIUS PÚBLIC TOTALS 

2010 907 4470 5377 

2011 1282 4767 6049 

TOTAL 2189 9237 11.426 

Font: Servei Joventut Santa Eulàlia de Ronçana 
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VISIONS I PERCEPCIONS ENTORN LA PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ 

 

En general, es valoren positivament els canals d’informació i comunicació existents a Santa Eulàlia. Tot i 

que és molt important l’esforç permanent de posar-se al dia en tant a la comunicació amb els joves a través 

de les xarxes socials. Els joves assenyalen que s’informen sobretot a través del boca a boca d’amics i 

coneguts,a través del facebook, de whatsapp  amb els cartells i pancartes, a través de l’IES, els fulletons que 

es reparteixen a diversos punts, la  pàgina web Santaka i la llista de distribució del Punt Jove. Hi ha qui apunta 

que es podria crear una ràdio per internet, a través de la qual alguns joves es podrien implicar més amb el 

poble. La sensació és que qui vol assabentar-se del què passa i es fa al poble, ho té relativament fàcil. 

Canal SET  també és un canal d’informació ben valorat, tant per joves com per altres agents. Tot i que es 

comenta que no arriba en alguns habitatges del municipi, i que es repeteix molt la programació. Des del nivell 

tècnic s’assenyala que tenir una televisió local és un gran potencial, i que s’hauria d’aprofitar aquest recurs 

per implicar i enfortir la col·laboració amb els joves del poble. 

El Punt Jove és un espai de referència per molts joves i entitats del municipi, sobretot perquè és un pont de 

relació dels joves amb l’Ajuntament, i a través del Punt, els joves s’informen de diversos temes. El fet que el 

tècnic de joventut vagi a l’IES, ajuda a donar a conèixer el servei, i establir contacte entre l’equip de joventut i 

els joves del municipi. És molt important renovar l’equip informàtic al Punt Jove, ja que actualment no hi ha 

cap ordinador disponible per als joves. 

Finalment, també en quant a informació, els tècnics assenyalen la necessitat d’establir una major coordinació 

entre les àrees i serveis de l’Ajuntament, compartint la informació en relació als diversos projectes i 

accions.  

Respecte a la implicació dels joves en entitats i col·lectius organitzats, es té la percepció que han augmentat 

les entitats i col·lectius juvenils, i que el teixit social participa activament en l’organització d’actes i activitats 

del municipi, per exemple en la Festa Major o altres festes i celebracions. Hi ha qui apunta que la manca 

d’oferta d’oci privat ha potenciat la creació d’entitats i grups per produir activitats.  

Segons la visió d’alguns joves, la única manera de què participin més joves, és que els col·lectius o entitats es 

donin més a conèixer i s’obrin a noves propostes, ja que en la mesura que es diversifiquin les activitats i 

actes que s’organitzen, més joves voldran participar-hi. Tot i així, també es planteja que la implicació en 

activitats i actes requereix un esforç per organitzar-los, i no tothom té el temps o la motivació necessàries per 

dedicar-s’hi voluntàriament. Vinculat a aquest punt, des d’alguns grups de joves i entitats, es demana 

incrementar la col·laboració i suport municipal a l’hora d’organitzar activitats i actes. No es planteja un canvi 

de model, i que els joves es converteixin en mers consumidors de serveis i activitats, sinó que es proposa més 

suport a nivell tècnic, per evitar que els joves s’acabin “cremant”.  
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Des de les entitats es reconeix que hi ha força col·laboració entre elles, sobretot en activitats o actes 

puntuals, però es troba a faltar certa coordinació més estable durant tot l’any, tot i que caldria pensar en la 

manera, ja que sembla que les reunions presencials no són una bona alternativa. 

Des del nivell tècnic s’assenyala que costa implicar els joves en projectes que no els afecten directament. En 

aquest sentit es comenta que s’hauria de treballar perquè més joves participin en projectes del municipi i en 

la definició de les polítiques públiques d’aquest, com la comissió de cultura, de festes o bé en altres espais o 

moments de participació de la ciutadania. 

El projecte “Jove Participa!”, per a l’elaboració participativa dels pressupostos de joventut, el qual aquest ja 

és el seté any que es realitza, es considera una experiència molt positiva, en  tant que crea cultura 

participativa, responsabilitza els propis joves i també fomenta la interrelació de diversos col·lectius i edats. A 

més, es destaca com un fet positiu la diversificació i renovació de l’Assemblea de Joves. Finalment, 

s’assenyala que un equipament o espai de trobada de diversos joves, facilitaria la dinamització del col·lectiu 

i motivaria els joves a participar i a implicar-se més al poble.   
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LÍNIES D’ACTUACIÓ PROPOSADES 

 

 Potenciar el procés de pressupostos participatius Jove Participa a Santa Eulàlia! Promoure la reflexió 

per a la millora contínua del procés. Revisar el sistema de votacions de propostes. Garantir la continuïtat 

de  les accions escollides cada any. Treballar per aconseguir un augment de participació de joves de 18 a 

35 anys, ja que actualment està molt centrada en els joves de l’IES. 

 

 Reinventar el Punt Jove amb una imatge més atractiva i actualitzada a les noves demandes dels joves. 

Millorar els canals de comunicació a la xarxa com facebook, twitter o el canal youtube. 

 

 Enfortir la col·laboració dels joves amb CANAL SET, aprofitant el potencial de tenir una TV local. Estudiar 

la manera de fer arribar la senyal de Canal 7 a tots els habitatges del poble.  

 

 Donar a conèixer les entitats i col·lectius existents, promoure la incorporació de nous joves al teixit 

associatiu facilitant el relleu generacional i potenciar la creació de nous col·lectius. D’aquesta manera 

es diversificarà també l’oferta d’activitats que aquests organitzen.  

 

 Donar suport al grup de joves que realitzen el projecte de solidaritat Caminem x Blangoua, en el marc 

de l’agermanament amb la població camerunesa. 

 

 Donar més suport tècnic i logístic als grups de joves i a les entitats que organitzen activitats. 

 

 Impulsar una coordinació estable entre totes les entitats del municipi, buscant una manera per evitar 

que impliqui molt temps i desgast i sempre siguin els mateixos. Per altra banda, es proposa que cada 

entitat tingui un tècnic de referència en la seva relació amb l’ajuntament. 

 

 Potenciar la implicació de joves en la definició de les polítiques públiques i en projectes del municipi, 

com la comissió de cultura, de festes o en altres espais de participació ciutadana. 

 

 Promoure una major coordinació i intercanvi d’informació entre les àrees i serveis de l’Ajuntament, per 

a poder plantejar millors actuacions. 
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2.5 SINTESI I ORIENTACIONS  

A continuació presentem un quadre resum  on s’inclou per cada tema, les necessitats i problemàtiques detectades i les orientacions que ens guiaran de cara al disseny del 

Pla Local. L’ordre que seguirem ja està orientat segons la nova estructura en que és plantejaran els eixos,programes i accions concretes, i que segueixen la lògica dels reptes 

plantejats al Pla Nacional de Catalunya. 

EIX NECESSITATS I PROBLEMÀTIQUES 
 

ORIENTACIONS PROGRAMES 

 

EI
X

 I.
 P

O
LÍ

TI
Q

U
ES

 E
D

U
C

A
TI

V
E

S 

 

 manca de recursos específics pels adolescents i 
joves que no continuen el batxillerat després de 
l’ESO o no l’acaben (L’ESO). 
 

 manca oferta de formació artística. 
 

 Manca formació professional –cicles de formació 
professional de grau mig- al municipi i a la 
Mancomunitat. 

 

 Respecte a l’oferta de cursos i altres activitats de 
formació no reglada hi ha diversitat d’opinions: 
mentre alguns la consideren força bona, altres 
destaquen que és insuficient en alguns àmbits, i 
poc adaptada a les necessitats  dels joves. 

 
 

 força consens en valorar positivament la bona 
oferta d’educació en el lleure al poble, i 
l’educació musical. 

 

 És valoren positivament els programes que és 
realitzen a l’institut, pel que fa a l’orientació 
acadèmica. 

 

 

 Crear recursos específics pels adolescents i joves que no acaben l’ESO, 

al municipi o a l’entorn més proper (com PQPI o altres itineraris 

formatius).  

 

 Valorar conjuntament els processos de viabilitat i creació de formació 

professional en l’àmbit de la Mancomunitat.  

 

 Fer difusió de les sortides acadèmiques i professionals de la comarca, 

potenciar l’assessoria acadèmica del Punt Jove. 

 

 Adaptar l’oferta de cursos, tallers i altres activitats de formació no 

reglada a les necessitats i interès dels joves del municipi.   

 

 Promoure l’oferta de formació artística al municipi. 

 Continuar amb els cursos de formació en el lleure 

 Continuar amb els programes de col·laboració amb l’Institut pel que fa a 

l’orientació acadèmica. 

 Continuar amb els projectes transversals i la coordinació  amb serveis 

socials per millorar els dispositius dirigits als joves amb més dificultats. 

 
 

 
 

1. ENSENYAMENT I 
POLÍTIQUES 

D’INTERVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA 

 
 

 
 

2. PROGRAMES 
D’ACOMPANYAMENT 

 
 

3. EDUCACIÓ NO 
FORMAL 
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EIX NECESSITATS I PROBLEMÀTIQUES 
 

ORIENTACIONS PROGRAMES 

 

EI
X

 II
. P
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C
C
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A

L 

 

 

 la capacitat d’auto-contenció és baixa, és a dir 
que l’oferta de feina que genera el municipi és 
més baixa que la demanda potencial, per la qual 
cosa molts joves han de treballar fora.   
 

 La percepció és que en general és molt complicat 
trobar feina i si és troba les condicions laborals 
dels joves són força precàries.  

 

 manca d’oferta de formació ocupacional 
 

 necessitat d’impulsar més accions de suport i 
ajuts a negocis o projectes de joves emprenedors 

 

 Necessitat de treballar conjuntament amb  els 
diversos departaments de l’ajuntament i també 
amb la resta d’administracions que estan 
intervenint en aquest àmbit per ser més 
eficients. 
 

 Proposta de donar a conèixer els comerços i 
potenciar l’activitat comercial del poble. 

 
 
 
 Potenciar i augmentar l’oferta de formació ocupacional, amb una visió 

de zona i comarca, i continuar treballant per enfortir la vinculació 

entre formació i empresa. Fer més difusió entre els joves del programa 

SEFED. 

 

 Dotar de més recursos i potenciar el servei del SOVT per al foment de 

l’ocupació dels joves, fent-lo més present al municipi. 

 
 Treballar conjuntament amb l’oficina jove del Vallès Oriental i apropar 

els seus recursos al Punt Jove (Taulell d’ofertes...) 

 
 Impulsar més accions de suport a projectes i negocis de joves 

emprenedors. Sobretot el què cal és un assessorament i orientació. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ACCÉS AL MÓN 
LABORAL 
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EIX NECESSITATS I PROBLEMÀTIQUES 
 

ORIENTACIONS PROGRAMES 

 

EI
X

 II
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 dificultats per accedir a un habitatge ja sigui de 
compra o de lloguer. 
 

 l’accés a l’habitatge, juntament amb les 
dificultats derivades de la mobilitat i l’accés a 
trobar una feina, són un dels principals 
problemes de la gent jove del poble. 

 

 Es veu la necessitat d’impulsar polítiques 
públiques d’accés a l’habitatge, i hi ha qui apunta 
que cal una planificació i una prospecció de les 
necessitats en aquest tema. 

 

 incentivar al lloguer el gran nombre de pisos 
buits que s’ha observat que hi ha pel municipi. 

 

 ampliar i dotar de més contingut l’assessorament 
als joves sobre qüestions d’habitatge 
(Infohabitatge). 

 
 
 

 
 
 
 

 Realitzar un estudi i prospecció en matèria d’habitatge per 
detectar les principals necessitats al municipi. Aquest estudi es 
podria tenir en el moment en que es faci el POUM. 
 
 

 Construcció de vivendes de lloguer de protecció oficial per a joves. 
 
 

 Potenciar i dotar de més contingut l’assessorament als joves en 
matèria d’habitatge (Infohabitatge). 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.ACCÉS A 
L’HABITATGE 
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 percepció que les principals problemàtiques dels joves 

en relació a la salut tenen a veure amb el consum de 
drogues, la manca d’hàbits saludables i la manca 
d’informació sexual precisa i contrastada, un altre 
tema important és la relació que estan amb les 
“pantalles”. 

 Tot i que des del Programa de Prevenció de 
Drogodependències (PPD) no es percep una situació 
d’alarma en casos d’addiccions, sí que s’apunta que el 
consum de haixix ha augmentat i s’inicia cada vegada 
en edats més joves. 

 una forta relació entre lleure – consum d’alcohol, 
tabac i altres substàncies. 

 es considera molt important assegurar una bona 
informació i formació dels joves en relació als temes 
de drogues, alcohol, tabac, sexualitat,..i en general tot 
allò que afecta la prevenció de la seva salut. 

 Hi ha un fort acord en destacar positivament el PPD i 
caldria potenciar un programa global de salut jove. 

 L’ IES es veu com un espai idoni per fer activitats 
relacionades amb la promoció de la salut dels joves. 

 

 
 Impulsar un programa global de Salut Jove al municipi, que englobi 

diversos temes, com la sexualitat, els hàbits alimentaris, 
addiccions,..Millorar la prevenció i la informació dels joves entorn la 
seva salut. Ampliar i diversificar les xerrades que es realitzen a l’IES la 
Vall del Tenes. 
 

 Potenciar el Programa de Prevenció de Drogues (PPD).  
 

 
 Promoure els hàbits saludables vinculats a l’entorn natural i l’esport.  
 
 
 

 
 
 

6. PROMOCIÓ 
D’HÀBITS 

SALUDABLES 
 
 
 

 
 
 
 

7.PROGRAMA 
PREVENCIÓ DE 

DROGUES DE LA VALL 
DEL TENES 
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 és molt important l’esforç permanent de posar-
se al dia en TIC i xarxes socials. 
 

 El Punt Jove és un espai de referència per molts 
joves i entitats del municipi, és fa imprescindible  
renovar l’equip informàtic. 

 

 en quant a informació, s’ assenyala la necessitat 
d’establir una major coordinació entre les àrees i 
serveis de l’Ajuntament, compartint la 
informació en relació als diversos projectes i 
accions.  

 

 es demana incrementar la col·laboració i suport 
municipal a l’hora d’organitzar activitats i actes 
per part de les entitats. 
 

 Des de les entitats es reconeix que hi ha força 
col·laboració entre elles, sobretot en activitats o 
actes puntuals, però es troba a faltar certa 
coordinació més estable durant tot l’any. 

 

 S’apunta que és important treballar perquè més 
joves participin en projectes del municipi i en la 
definició de les polítiques públiques d’aquest, 
com la comissió de cultura, de festes o bé en 
altres espais o moments de participació de la 
ciutadania. 

 
 Potenciar el procés de pressupostos participatius Jove Participa a Santa 

Eulàlia! Promoure la reflexió per a la millora contínua del procés. 
Revisar el sistema de votacions de propostes. Garantir la continuïtat de  
les accions escollides cada any. Treballar per aconseguir un augment 
de participació de joves de 18 a 35 anys, ja que actualment està molt 
centrada en els joves de l’Institut i consolidar el funcionament de 
l’assemblea jove com a grup motor. 
 

 Donar a conèixer les entitats i col·lectius existents, promoure la 
incorporació de nous joves al teixit associatiu facilitant el relleu 
generacional i potenciar la creació de nous col·lectius. D’aquesta 
manera es diversificarà també l’oferta d’activitats que aquests 
organitzen.  
 

 Donar suport al grup de joves que realitzen el projecte de solidaritat 
Caminem x Blangoua, en el marc de l’agermanament amb la població 
camerunesa. 

 
 Enfortir la col·laboració dels joves amb CANAL SET, aprofitant el 

potencial de tenir una TV local.  
 
 

 Reinventar el Punt Jove amb una imatge més atractiva i actualitzada a 
les noves demandes dels joves. Millorar els canals de comunicació a la 
xarxa com facebook, twitter o el canal youtube. 

 

 
 
 
 
 
 

8.PARTICIPACIÓ 
 
 
 
 

 
 
 
 

9.ASSOCIACIONISME 
 

EIX NECESSITATS I PROBLEMÀTIQUES 
 

ORIENTACIONS PROGRAMES 
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 El projecte “Jove Participa!”, per a l’elaboració 
participativa dels pressupostos de joventut,  es 
considera una experiència molt positiva, en  tant 
que crea cultura participativa, responsabilitza els 
propis joves i també fomenta la interrelació de 
diversos col·lectius i edats. A més, es destaca 
com un fet positiu la diversificació i renovació de 
l’Assemblea de Joves.  
 

 S’assenyala que un equipament o espai de 
trobada de diversos joves, facilitaria la 
dinamització del col·lectiu i motivaria els joves a 
participar i a implicar-se més al poble.   
 

 
 
 
 

10. INFORMACIÓ i 
COMUNICACIÓ 
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 l’oferta d’oci i lleure al municipi és molt limitada 
 

 l’oferta per practicar esports és força bona, tot i 
que està poc diversificada 

 

 cal promoure l’esport més enllà dels 16-17 anys, 
ja que la majoria de joves abandonen l’esport en 
aquestes edats. 

 

 saturació de les instal·lacions, especialment del  
pavelló d’esports; 

 

 Necessitat de fer programes conjunts amb el CC 
la Fàbrica i la Biblioteca per millorar l’oferta 
cultural per joves al municipi. 

 

 Els joves troben a faltar punts de trobada 
informals, com bars, pubs,... que tanquin una 
mica tard. I és que la manca d’oci i activitats 
lúdiques també està relacionada amb la manca 
d’espais de trobada i sobretot amb la manca 
d’un equipament en condicions. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Potenciar i diversificar l’oferta d’activitats d’oci nocturn atractives pels 

joves, així com els espais de trobada informals. 
 

 Estudiar la disponibilitat d’un equipament o espai de referència i 
trobada per joves. 

 
 Promoure l’esport juvenil, oferint mes activitats esportives durant 

l’any i més diversificades(com tornejos esportius...). 
 

 Treballar conjuntament amb les responsables del C.C la Fàbrica i la 
Biblioteca per crear programes conjunts adreçats als joves del 
municipi. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

11. CULTURA I LLEURE 
 
 
 

 
 
 
 

12. FOMENT DE 
L’ESPORT 
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 La dispersió territorial és viu com un problema i 
la dependència del transport és molt important. 

 

 Malgrat aquesta dispersió al territori, la majoria 
reconeix que hi ha un fort sentiment de 
pertinença, i tant joves com adults es senten 
orgullosos de viure a Santa Eulàlia. 

 

 coincidència també en destacar que l’espai 
natural que envolta el municipi és un entorn 
privilegiat. 

 

 necessitat d’adequar espais per a la pràctica 
d’esports a l’aire lliure. (ex. Skate) 
 

 hi ha coincidència en assenyalar la necessitat 
d’arranjar les voreres i la carretera de l’entorn de 
l’IES. 
 

 Ocasionalment hi ha conflictes de convivència 
entre joves i veïns i algun acte aïllat de 
vandalisme, tot i que no és alarmant.  

 

 poca interrelació entre persones nouvingudes i 
persones que ja fa anys que estan a Santa Eulàlia  
 

 

 Estudiar la manera de com millorar la mobilitat interna dels 
joves en la situació actual. 
 

 Oferir serveis de mobilitat en moments concrets.  
 

 Tornar a estudiar la possibilitat de potenciar un servei de 
compartir cotxe per a desplaçaments (universitat...) 

 
 

 
 
 
 
 

13.MOBILITAT 

 
 
 
 

 Habilitar un espai adequat per a la pràctica d’esports al carrer. 
 

 Arreglar els accessos a l’Institut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14.ESPAI 
PÚBLIC 
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3. MISSIÓ, EIXOS ESTRATÈGICS I OBJECTIUS   

La missió de l’Àrea de joventut serà tota aquella tasca encaminada a seguir tres línies bàsiques de 

treball: 

1. Detectar problemàtiques i necessitats que tenen a veure amb la joventut (no només amb els 

joves mateixos, sinó també als tècnics i adults de referència).  

2. Orientar estratègicament polítiques transformadores a partir de les necessitats detectades, 

potenciant la transversalitat dins l’Ajuntament.  

3. Fomentar el treball directe amb joves per garantir la continuïtat dels processos de 

participació i fomentar els elements bàsics per al desenvolupament d’aquesta etapa de la 

vida. 

Per a la realització del Pla utilitzarem Els eixos estratègics en relació a la diagnosi realitzada i 

incorporant en la mesura del  possible els reptes plantejats al Pla Nacional de Catalunya 2010-

2020(PNJC): 

4. EIX I. Polítiques Educatives (Repte 1. PNJC 2010-2020) 
5. EIX II. Polítiques d’accés al món laboral (Repte 2. PNJC 2010-2010) 
6. EIX III. Polítiques d’accés a l’habitatge (Repte 3. PNJC 2010-2020) 
7. EIX IV. Polítiques de promoció de la salut (Repte 4 PNJC 2010-2020) 
8.  EIX V. Polítiques de participació i informació juvenil (Repte 5 i 7  PNJC 2010-2020) 
9. EIX VI. Polítiques culturals d’ esports i lleure (Repte 6. PNJC 2010-2020) 
10. EIX VII. Cohesió social i Equilibri Territorial (Repte 7 PNJC 2010-2020) 

 

Els objectius estratègics que (per)segueix el Pla seran aquests: 

1. Ajudar a les persones joves a poder viure plenament aquesta etapa de la vida i alhora que 

puguin fer el pas cap a la vida adulta. 

2. Potenciar l’autonomia juvenil i potenciar la formació integral de la persona 

3. Fomentar la participació juvenil, aprofitant els mecanismes existents i si s’ escau creant-ne de 

nous. 

4. Garantir l’accés a la informació amb igualtat d’oportunitats  

5. Donar suport a joves que, ja sigui per qüestions socials, econòmiques, d’origen, de gènere... 

tinguin dificultats d’integració i desenvolupament sociocultural.  

6. Fer participar a totes les administracions i col·lectius d’aquest pla per tal de donar una millor 

cobertura de totes les necessitats 

7. Estudiar -amb deteniment- les necessitats i problemàtiques detectades en l’Anàlisi de la 

Realitat del propi Pla.  
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Els objectius específics del Pla seran aquests: 

Quant a les polítiques educatives: 

1. Saber la situació de la formació Professional i de les necessitats del municipi en aquesta 

matèria. 

2. Actualitzar i difondre l’ assessoria acadèmica  per facilitar informació  i acompanyament sobre 

els diferents  itineraris formatius als joves del municipi. 

3. Consolidar el  treball estable en relació amb l’ Institut de la Vall del Tenes. 

4. Ampliar i millorar els espais d’estudi i de reforç escolar per a estudiants de Santa Eulàlia 

5. Potenciar el coneixement i ús del SEFED entre els joves del municipi . 

6. Donar suport  als viatges d’estudis de l’Institut. 

7. Coordinar-se amb benestar social per intervenir educativament amb joves. 

8. Engegar treball de mesures reparatòries amb joves. 

9. Facilitar  l’ integració de persones joves nouvingudes. 

10. Proposar accions formatives per a joves  desde l’ educació no formal. 

11. Consolidar el grup de teatre jove del municipi. 

12. Continuar amb la proposta formativa de cursos en el lleure. 

Quant a les polítiques d’accés al món laboral: 

13. Potenciar l’ assessoria entre la població juvenil Adaptar  el funcionament del SOVT a les 

necessitats de la població juvenil millorar els canals de difusió de les ofertes. 

14. Promocionar els cursos de formació ocupacional que es duen a terme a la Mancomunitat. 

15. Facilitar l’ accés a espais  assessorament per projectes d’ auto ocupació. 

16. Millorar la borsa d’activitats remunerades esporàdiques. 

 Quant a les polítiques d’accés a l’habitatge: 

17. conèixer les principals necessitats del municipi en matèria d’ habitatge. 

18. Facilitar informació d’accés a l’habitatge. 

 Quant a les polítiques de promoció de la salut: 

19. Realitzar sessions a l’ IES sobre Sexualitat i hàbits d’ alimentació saludables. 

20. Potenciar  informació  temes  Sexualitat i malalties de transmissió sexual entre els joves de 

Santa Eulàlia. 

21. Plantejar sessions  prevenció  drogues a l’Institut. 

22. Col·laborar en el programa “Sancions” del PPD de la Vall del Tenes. 

23. Col·laboració en campanyes puntuals i realitzar accions  de prevenció en festes del municipi. 

24. Potenciar el Servei d’informació sobre drogues de la Vall del Tenes. 

25. Difusió  material preventiu sobre drogues adreçat a pares i mares d’adolescents. 

26. Promoure unes jornades entorn les TIC i l’ educació i el software lliure i l’ oci. 

 Quant a les polítiques de participació i informació: 

27. Establir millores metodològiques de participació per a l’elaboració dels pressupostos de l’Àrea 

de joventut 

28. Millorar el funcionament de l’assemblea jove 

29. Facilitar recursos a les entitats juvenils del municipi i potenciar-ne de noves. 
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30. Continuar amb accions relacionades amb l’ agermanament  amb Blangoua del grup de joves 

que van realitzar el projecte . 

31. Suport entitats per  consolidar l’ espai Xafarranxo. 

32. Promocionar  els serveis del PIJ, aconseguir que sigui un lloc de referència. 

 Quant a les polítiques de cultura, lleure i esports: 

33. Dinamitzar programació d’activitats culturals i artístiques per a joves. 

34. Promoure accions on els joves de Santa Eulàlia participin creant a través de mitjans 

audiovisuals. 

35. Oferir  esdeveniments  organitzats per el grup de teatre que serveixi com a oci nocturn 

alternatiu. 

36. Realització d’ un producte original i creatiu elaborat per alumnes de 4rt ESO. 

37. Realització d’ un acte multitudinari, organitzat pels mateixos joves del municipi. 

38. Promoure la música en directe a Santa Eulàlia. 

39. Creació d’un espai de relació per a menors de 18 anys, organitzat per els mateixos joves de 

Santa Eulàlia. 

40. Organitzar una activitats relacionada amb els videojocs, on els joves siguin els protagonistes en 

l’organització. 

41. Donar suport a la creació audivisual Jove a Santa Eulàlia. 

42. Difondre la cultura musical. 

43. Potenciar els torneigs esportius organitzats per els mateixos joves. 

44. Millorar la oferta esportiva. 

45. Potenciar  la pràctica a l’aire lliure del PING PONG. 

46. Diversificar l’oferta esportiva. 

 Quant a la cohesió social i l’equilibri territorial: 

47. Disminuir  els  riscos relacionats amb l’oci nocturn i la mobilitat. 

48. Articular projectes imaginatius, que millorin la mobilitat i siguin sostenibles. 

49. Millorar l’espai públic  i donar-li una funció social. 

50. Conèixer  les possibilitats de solució a una demanda i necessitat històrica dels joves de Santa 

Eulàlia (casal de joves.) 

51. Dignificar l’espai públic i  accessos rodats. 

 

Els objectius operatius que (per)segueix el Pla seran aquests: 

Quant a les polítiques educatives: 

1. Elaborar un informe durant el 2012, realitzat en col·laboració amb la regidoria d’educació. 

2. Aconseguir sistematitzar el recull de dades de persones ateses, tipologia de consultes de 

l’assessoria acadèmica del Punt Jove. 

3. Presència de dos cops al mes a l’institut, realitzar cinc accions anuals en col·laboració amb els 

diferents agents educatius. 

4. Aconseguir l’espai adequat com a aula d’estudi, que hi hagin un mínim de 30 estudiants que la 

utilitzin. 

5. Inscripció al SEFED de dos joves de Santa Eulàlia. 

6. Donar suport als viatges de 4rt ESO i 2on Batxillerat 

7. Una reunió mensual de coordinació amb l’educadora social  i agents que intervinguin en casos 

de Serveis Socials. 
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8. Donar suport a dos mesures reparatòries de Joves de Santa Eulàlia. 

9.     Informar del servei als joves nouvinguts que vinguin al Punt Jove o tinguin contacte amb el           

   servei de Joventut. 

10. Realitzar dos tallers formatius anuals amb un mínim de 8 alumnes cada un. 

11. Aconseguir que 8 joves de Santa Eulàlia participin activament del grup de teatre jove. 

12. Realitzar un curs de monitors de lleure conjuntament amb els servei de joventut de la 

mancomunitat, i que participin al menys 5 joves de Santa Eulàlia. 

      Quant a les polítiques d’accés al món laboral: 

13.  Aconseguir que 60 joves utilitzin l’assessoria laboral anualment. 

14.  Aconseguir que cinc joves de Santa Eulàlia participin dels cursos de Formació ocupacional del 

SEOVT. 

15. Derivar cinc joves de Santa Eulàlia a serveis d’assessorament d’emprenedoria. 

16. Actualitzar la borsa de treball esporàdic, i atendre la demanda de 20 joves de Santa Eulàlia. 

 Quant a les polítiques d’accés a l’habitatge: 

17. Realitzar estudi sobre la situació de l’habitatge conjuntament amb la regidoria d’habitatge. 

18. Atendre a cinc persones a través de la assessoria. 

 Quant a les polítiques de promoció de la salut: 

19. Organitzar 4 xerrades de 1er a 4rt ESO, relacionades amb la sexualitat i els hàbits alimentaris. 
20. Campanya informativa sobre sexualitat i malalties transmissió sexual, amb un impacte sobre 

500 persones. 

21. .Realitzar 15 intervencions a les classes entorn la prevenció de drogues. 
22. Col·laborar amb la mesura alternativa amb dos joves de Santa Eulàlia 
23. Coorganitzar quatre intervencions comunitàries anuals amb el Programa de Prevenció de 

Drogues (PPD). 
24. Campanya de difusió del PPD, amb un impacte sobre 500 persones, i derivació de 5 consultes. 
25. Distribuir material d’informació sobre drogues a 50 famílies de Santa Eulàlia. 
26. Organitzar jornades de reflexió sobre l’ús de les TIC, amb un públic de 50 persones. 

 Quant a les polítiques de participació i informació: 

27. Introduir un nou canal online d’arribada de propostes al procés de participació de pressupostos 

participatius, que arribin 5 propostes per aquest nou canal. 

28. Sistematitzar les reunions del grup motor de l’assemblea jove. 

29. Arribar als 100 participants a l’assemblea jove, i que totes les propostes tinguin un lideratge 

clar per part d’algun jove. 

30. Creació d’una entitat juvenil nova al municipi i donar suport tècnic a les ja creades. 

31. Realitzar dos accions anuals relacionades amb el projecte jove d’agermanament amb Blangoua. 

32. Donar suport a les entitats que formen part del xafarranxo, en l’organització de l’espai, a nivell 

d’infraestructura i programació. 

33. Aconseguir que el nou punt jove la TAKA, tingui una mitjana de 10 persones usuàries per dia i 

aconseguir tres ordinadors d’autoconsulta en bon estat. 

 Quant a les polítiques de cultura, lleure i esports: 

34. Organitzar dos tallers artístics anuals amb un mínim de 8 participants. 

35. Que en el concurs de cutremetratges hi hagin 10 curts participants, i 60 persones el dia del 

visionat. 
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36. Organització d’una acció d’oci nocturn alternatiu per part de 8 joves i que tingui un impacte de 

públic de 200 persones. 

37. Realització d’una pel·lícula per part dels alumnes de 4rt ESO, que participi un 50 % dels alumnes 

dels dos cursos, que al passi de la pel·lícula hi assisteixin 200 persones. 

38. Realitzar un LIPDUB amb la participació de més de 300 persones. 

39. Organitzar un concert popular en col·laboració amb entitats juvenils del municipi amb 300 

persones de públic. 

40. Organitzar dos dies de Discojove light, que liderin l’organització joves de 16 anys, i que 

participin de l’acte 150 joves. 

41. Realitzar torneigs de videojocs, organitzats per els mateixos joves, i amb més de 60 persones 

participant. 

42. El passi de quatre programes realitzat per joves a la televisió local de Santa Eulàlia. 

43. Organitzar quatre sessions anuals relacionades amb la difusió de la cultura musical en 

col·laboració amb la biblioteca municipal i un grup de joves, que a les sessions hi participin deu 

joves. 

44. Organització d’un torneig de futbol sala per part d’un grup de joves, amb la participació de 10 

equips. 

45. Una sortida a la neu amb la participació de 40 joves. 

46. Instal·lació de la taula de ping pong, i campanya de difusió del nou mobiliari. 

47. Suport a l’organització d’un acte relacionat amb el motor, amb la participació de 20 equips de 

Santa Eulàlia. 

 Quant a la cohesió social i l’equilibri territorial: 

48. Que 300 joves de Santa Eulàlia utilitzin l’autobús nocturn durant la FM de Granollers. 

49. Tenir acabat el projecte de compartir cotxe durant l’any 2012. 

50. Interlocució amb el grup de joves demandants de l’Skatepark i colideratge amb la regidoria 

d’esport i obres per a la realització l’any 2013. 

51. Informe tècnic realitzat l’any 2012 sobre les diferents possibilitats d’un espai destinat als joves 

de Santa Eulàlia. 

52. Interlocució amb la regidoria d’obres i serveis per l’adequació dels accessos de l’institut l’any 

2013. 
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4. CRITERIS METODOLÒGICS DEL PLA 

Els principis bàsics que marcaran la filosofia del Pla Local en el seu disseny , i de tota intervenció i servei 

que sorgeixi d’aquest, seran els següents:  

A. PRINCIPI DE QUALITAT: 

 

 Decidint i prioritzant les problemàtiques rellevants sobre les que podem actuar desde una 

lògica de proximitat i d’acord amb les competències que tenim a nivell municipal.  

 

 Definint quins canvis volem aconseguir a través dels objectius que plantegem, fent un 

plantejament adequat i realista. Fent una definició mesurable i avaluable dels objectius 

estratègics, definint d’una manera clara, coherent i realista els objectius que perseguim. 

 

 Definint quines son les actuacions que desenvoluparem per assolir els objectius i els 

resultats desitjats. Caldrà definir, acotar i organitzar els recursos, fent un plantejament 

adequat, realista, avaluable, innovador, creatiu, definint la població diana, desde la 

proximitat i pensant el sistema d’avaluació de les polítiques plantejades. 

 

B. PARTICIPACIÓ JOVE:  

 

Implicant activament a aquells a qui ens dirigim i amb els que treballem. És el tema clau de tot el pla 

local. Es basarà per ser: 

Proper: doncs pretenem ser referents propers i fàcilment accessibles 

D’utilitat: a fi de respondre a les vertaderes necessitats de la població juvenil pròpies de cada àmbit i de 

cadascú 

Respectuós: amb les decisions, situacions i plantejaments de cadascú 

Entitats i/o grups informals 

juvenils 

 

- Assemblea Jove 

- L’Esplai 

- Trinxaires 

- Caminem x Blangoua 

- Casal l’Arrencada 

- APINDEP 

 

Grups joves no organitzats 

 

- Joves IES Vall del Tenes 

- Participants en entitats esportives 

-  

Joves a títol individual 

 

- Joves que han participat en les assemblees joves. 
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C. TRANSFORMACIÓ 

Orientant les polítiques a reduir les situacions de desigualtat que han estat identificades, tenint en 

compte  els criteris de:  

 La diversitat de la població juvenil 

 La incidència dels factors estructurals de desigualtat en la població juvenil 

 La igualtat d’oportunitats entre la població juvenil 

 

D. INTEGRALITAT: 

L’Àrea de joventut de l’Ajuntament ha de garantir la implicació i dinamització de les altres àrees 

municipals en matèria de joventut. Aquesta proposta de funcionament transversal ha estat consensuada 

i validada per les diferents àrees municipals.   

D’aquesta manera, s’intervindrà en diferents àmbits propis de la realitat de la vida dels joves del 

municipi, assegurant una intervenció força global i integral, amb tasques comunes i responsabilitats 

compartides. 

Òbviament, des de l’Àrea, es lideren un part important i troncal dels programes i accions que configuren 

la política de joventut del municipi. Però, per altra banda, accions que són cabdals per a l’Àrea s’han 

iniciat perquè les lideri un altre Regidoria.  

Aplicarem el principi de reciprocitat: de la mateixa manera que l’Àrea de Joventut proposarà implicar-se 

en determinades accions d’altres regidories que fins ara no feia, es demanarà la participació d’aquestes 

en programes o accions que tenen a veure amb matèria de joventut. 

S’aplicaran diferents nivells de transversalitat:  

Nivell 1. Assessorament 

Nivell 2. Disseny conjunt de les intervencions 

Nivell 3. Aportació de recursos d’infrastructura 

Nivell 4. aportació de recursos humans 

Nivell 5. Aportació de recursos econòmics 

Nivell 6. Cooperació total 

Destaquem l’implicació directe de les Àrees d’Acció Social i Ensenyament que cooperen directament 

amb l’Àrea de Joventut. S’estableixen diferents òrgans de treball: 
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Interinstitucionalitat: Actors que contribueixen o han contribuït en el procés:   

Per part de l’Àrea de Joventut 

 

 Regidora de l’Àrea de Joventut 

 Tècnic de l’Àrea de Joventut 

 Dinamitzadora Punt  Jove 

 

Per part dels serveis públics i 

equipaments del territori 

 

 IES Vall del Tenes 

 Servei Ocupació Laboral de la Vall del Tenes 

 Mancomunitat de la Vall del Tenes 

 SEFED (Simulació d’empreses amb finalitats educatives) 

 Programa de prevenció de drogues de la Vall del Tenes 

 Canal SET 

 Referent Serveis Socials 

 Centre Cívic Cultural La Fàbrica 

 La resta d’Àrees de l’Ajuntament 

 

Institucions supramunicipals  

 

 Secretaria General de Joventut 

 Diputació de Barcelona 
 Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

 

 

 

 

Comissió de treball 
Regidora de Joventut 
Tècnic de Joventut 
Dinamitzador Juvenil 
Periodicitat de reunió: setmanal 

  

Comissió de coordinació 

Regidor de Joventut 

Tècnic de Joventut 

Dinamitzador Juvenil 

Insertora laboral 

Cap de policia 

Educadora Social 

Treballadora social 

Responsable PPD 

Responsables polítics de cada àrea  

Periodicitat :un o dos cops l’any 

Grups de treball 

Tècnic de Joventut 

Dinamitzador Juvenil 

Tècnics i referents municipals d’àrees 

específiques. 

Periodicitat de reunió:  

Segons acció a desenvolupar 
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5. LÍNIES D’ACTUACIÓ i PROGRAMES 

A continuació es detallen les accions acordades que es duran a terme respecte els joves del municipi en 

la vigència del nou Pla Local de joventut 2012-2015. Per decidir les actuacions s’ ha comptat amb la 

participació del grup de joves assistent al Fòrum Jove realitzat al mes de febrer de 2012, els tècnics 

municipals, agents socials del municipi i el consens del equip de govern de Santa Eulàlia de Ronçana. 

Les accions decidides tracten d’ equilibrar els aspectes bàsics i nuclears que afecten a la vida del joves de 

Santa Eulàlia i els aspectes més perifèrics. Ens hem basat en els criteris i principis de Participació, 

transformació, integralitat i qualitat  proposats per la Direcció General de Joventut :  

Els objectius i reptes per els propers anys com s’ ha comentat a l’ introducció segueixen per l’ 

aprofundiment en el procés de participació en el pressupost del servei de Joventut, la millora dels 

serveis i els projectes educatius i de formació, una política d’ accés a l’ habitatge activa, el reforçament 

de les polítiques d’ accés al món laboral, i la reformulació del Punt Jove i els seus serveis. 

 El disseny del document és basa en una divisió dels programes i les accions  segons els eixos plantejats a 

la diagnosis i tenint en compte els reptes del Pla Nacional de Catalunya 2010-2020: 

EIX I. Polítiques Educatives (Repte 1. PNJC 2010-2020) 

EIX II. Polítiques d’accés al món laboral (Repte 2. PNJC 2010-2010) 

EIX III. Polítiques d’accés a l’habitatge (Repte 3. PNJC 2010-2020) 

EIX IV. Polítiques de promoció de la salut (Repte 4 PNJC 2010-2020) 

 EIX V. Polítiques de participació i informació juvenil (Repte 5 i 7  PNJC 2010-2020) 

EIX VI. Polítiques culturals d’ esports i lleure (Repte 6. PNJC 2010-2020) 

EIX VII. Cohesió social i Equilibri Territorial (Repte 7 PNJC 2010-2020) 

Cada fitxa està organitzada per el següents criteris i informacions: 

1. Programa d’actuació 
2. Objectius 
3. Indicadors d’avaluació 
4. Calendari 
5. Població diana 
6. Departaments implicats (en negreta qui lidera el projecte) 
7. Institucions implicades 
8.  Pressupost orientatiu  

Destaquem: 

 Apareixen 7 eixos estratègics, 14 programes i 53 accions detallades  

 Els pressuposts d’aquelles accions que lidera els Servei de Joventut, estan marcades en negreta  
a la banda dreta de la casella 

 Els pressupost que lideren altres departaments o serveis estan a la banda esquerra i  són 
aproximacions al pressupost final (alguns encara no estan del tot definits) 

 Les 18 accions marcades en negre son aquelles escollides al procés de pressupostos 
participatius, i cada any és renoven per les accions decidides a l’assemblea jove. 

En algunes accions –poques- que porta joventut no apareixen els diners destinats. En principi haurien de 

ser de cost 0 (perquè es duran a terme amb recursos propis ja existents). 
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 DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES PLJ Santa Eulàlia de Ronçana 2012-2015 
 

EIX PROGRAMES 
 
 
 

EIX I. Polítiques Educatives 
 

 
1.ENSENYAMENT I POLÍTIQUES D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA 
 

 
2. PROGRAMES D’ ACOMPANYAMENT 
 

 
 3.EDUCACIÓ NO FORMAL 
 

 
EIX II. Polítiques d’accés al món laboral 

 
 
4.ACCÉS AL MÓN LABORAL 
 

 
EIX III. Polítiques d’accés a l’habitatge 

 

 
5.ACCÉS A L’HABITATGE 

 
 

EIX IV. Polítiques de promoció de la salut 
 

 
6.PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES 
 

 
7.PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE DROGUES 
 

 
 
 

EIX V. Polítiques de participació i informació 
juvenil 

 

 
8.PARTICIPACIÓ 
 

 
9.ASSOCIACIONISME 
 

 
10.INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 
 

 
EIX VI. Polítiques culturals,esports i lleure 

 

 
11.CULTURA I LLEURE 
 

 
12.FOMENT DE L’ESPORT 
 

 
 

EIX VII. Cohesió social i Equilibri Territorial 

 
13.MOBILITAT 

 

 
14.ESPAI PÚBLIC 
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EIX I. POLÍTIQUES EDUCATIVES 

PROGRAMA ACCIONS 

 

 

 

1.ENSENYAMENT I POLÍTIQUES D’INTERVENCIÓ 

EDUCATIVA 

 

 
1 

 
ESTUDI SITUACIÓ FP A LA VALL DEL 
TENES 

 
2 

 
ASSESSORIA ACADÈMICA 

 
3 

 
PROJECTE PIDCES 

 
4 

 
AULES ESTUDIS (Biblioteca) 

 
5 

 
SEFED 

 
6 

 
SUPORT VIATGES INSTITUT 

 

2. PROGRAMES D’ACOMPANYAMENT 

 
7 

 
TAULA COORDINACIÓ CASOS 
 

 
8 

 
GRUP REFORÇ ESCOLAR 
 

 
9 

 
PROJECTE MESURES REPARATÒRIES  
 

 

3.EDUCACIÓ NO FORMAL 

 
10 

 
PROJECTE CATALÀ PER NOUVINGUTS 
 

 
11 

 
FORMACIO JOVE (Tallers formatius) 
 

 
12 

 
GRUP TEATRE JOVE NOU GESTUM 
 

 
13 

 
FORMACIÓ EN EL LLEURE 
 

 

EIX II. POLÍTIQUES ACCÉS AL MÓN LABORAL 

PROGRAMA ACCIONS 

 
 
 
 

4. ACCÉS AL MON LABORAL  

 
14 

 
ASSESSORIA LABORAL JOVE 

 
15 

 
FORMACIÓ OCUPACIONAL 

 
16 

 
SUPORT EMPRENEDORS 

 
17 

 
BORSA TREBALLS ESPORÀDICS 
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EIX III. POLÍTIQUES ACCÉS A L’HABITATGE 

PROGRAMA ACCIONS 

 
 

5. ACCÉS A L’HABITATGE  

 
18 

 
ESTUDI SITUACIÓ HABITATGE 

 
19 

 
INFOHABITATGE 

 

EIX IV. POLÍTIQUES PROMOCIÓ DE LA SALUT 

PROGRAMA ACCIONS 

 

6.PROMOCIÓ HÀBITS SALUDABLES 

 

 
20 

 
XERRADES SALUT INSTITUT 

 
21 

 
ASSESSORIA SALUT 

 

 

 

 

7. PROGRAMA PREVENCIÓ DROGUES Vall del Tenes 

 

 
22 

 
INTERVENCIONS INSTITUT 

 
23 

 
PROJECTE SANCIONS CANNABIS 

 
24 

 
CAMPANYES COMUNITÀRIES 
 

 
 
25 

 
SERVEI INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT 
 

 
26 

 
GUIA PARES I MARES 

 
27 
 
 

 
JORNADES CRI.TIK 
 

 

EIX V. POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ 

PROGRAMA ACCIONS 

 

 
8.PARTICIPACIÓ 

 

 
28 

 
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ (P.P) 

 
29 

 
ASSEMBLEA JOVE 

 
 

9.SUPORT A L’ASSOCIACIONISME 

 
30 

 
SUPORT A ASSOCIACIONS 

 
31 

 
JOVES CAMINEM X BLANGOUA 

 
32 

 
FESTA MAJOR 

 
10.COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ JUVENIL 

 
33 

 
PROJECTE LA TAKA PUNT JOVE 
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EIX VI. POLÍTIQUES CULTURALS, LLEURE I ESPORT 

PROGRAMA ACCIONS 

 

 

 

 

 

11.CULTURA I LLEURE 

 

 
34 

 
CURSOS I TALLERS JOVES 

 
35 

 
2º CONCURS CUTREMETRATGES 

 
36 

 
NIT DEL TERROR 

 
37 

 
REALITZACIÓ D’UNA PEL·LÍCULA 
MUSICAL 4rt ESO 

 
38 

 
LIP DUB Santa Eulàlia 

 
39 

 
FESTIVAL SOUNDAULALIA 

 
40 

 
DISCO JOVE 4rt ESO 

 
41 

 
TORNEIG CALL OF DUTY 

 
42 

 
ADFT Tournament 

 
43 

 
SUPORT 4GAGS 
 

 
44 

 
EL GRAMÒFON 

 

12.FOMENT DE L’ESPORT 

 
45 

 
TORNEIG FUTBOL SALA NADAL 
 

 
46 

 
ESQUIADA JOVE 
 

 
47 

 
TAULA PING PONG 
 

 
48 

 
3 HORES DERBI VARIANT 
 

 

EIX VII. COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL 

PROGRAMA ACCIONS 

 
13.MOBILITAT 

 
49 

 
BUS NOCTURN FM GRANOLLERS 

 
50 

 
PROJECTE COMPARTIR COTXE 

 
 

14. ESPAI PÚBLIC 

 
51 

 
ADEQUACIÓ ESPAI SKATE 
 

 
52 

 
ESTUDI POSSIBILITATS ESPAI 
TROBADA PER JOVES 
 

 
53 

 
ADEQUACIÓ ACCESSOS INSTITUT 
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EIX I. POLÍTIQUES EDUCATIVES 

 
PROG. 

 
Nº 

 

 
ACTUACIÓ -
PROJECTE 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

OBJECTIUS 
OPERATIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 

P.DIANA 
 

INTERDEPARTA
MENTALITAT. 

 
INTERINSTITU-
CIONALITAT. 

 

PRESSU. 

3
. E

N
SE

N
Y

A
M

EN
T 

I P
O

LÍ
TI

Q
U

ES
 D

’I
N

TE
R

V
EN

C
IÓ

 E
D

U
C

A
TI

V
A

 
       

 
 
1 

 
ESTUDI SITUACIÓ 
FP A LA VALL DEL 

TENES 

 
.Saber la situació de la 
formació Professional i de 
les necessitats del 
municipi en aquesta 
matèria. 

 

. Elaborar un informe 
durant el 2012, realitzat en 
col·laboració amb la 
regidoria d’educació. 
 

 
 

.Estudi realitzat 

 
2013 

 
 
14 a 30 
anys 

 
ENSENYAMENT 
JOVENTUT 

 
MANCOMUNITAT 
V.T 

 

 
 
2 

 
ASSESSORIA 
ACADÈMICA 

 
.Actualitzar i difondre l’ 
assessoria acadèmica  per 
facilitar informació  i 
acompanyament sobre els 
diferents  itineraris 
formatius als joves del 
municipi. 

 

 
.Aconseguir sistematitzar 
el recull de dades de 
persones ateses, tipologia 
de consultes de 
l’assessoria acadèmica del 
Punt Jove. 
 

 

.Creació de sistema de 
recollida de dades 
.Nº de joves usuaris de 
l’assessoria. 
Informe qualitatiu 

 
2012-2015 

 
 
14 a 30 
anys 

 
JOVENTUT 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

 
3 

 
PROJECTE PIDCES 

 
.Consolidar el  treball 
estable en relació amb l’ 
Institut de la Vall del 
Tenes. 

 

.Presència de dos cops al 
mes a l’institut, realitzar 
cinc accions anuals en 
col·laboració amb els 
diferents agents educatius. 
 

.Nº de intervencions a 
l’institut 
.Informe d’avaluació 
amb alumnes i 
professorat. 

 
2012-2015 

 
 
14 a 18 
anys 

 
JOVENTUT 

DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

 

1200 € 

 
 
4 

 
AULES ESTUDIS 

(Biblioteca) 

.Ampliar i millorar els 
espais d’estudi i de reforç 
escolar per a estudiants 
de Santa Eulàlia. 
 

.Aconseguir l’espai 
adequat com a aula 
d’estudi, que hi hagin un 
mínim de 30 estudiants 
que la utilitzin. 

 

.Espai en funcionament 

.Nº de joves usuaris 
 

 
2012-2015 

 
 
14 a 30 
anys 

 
ENSENYAMENT 

DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

 
 
5 

 
SEFED 

.Potenciar el coneixement 
i ús del SEFED entre els 
joves del municipi 

.Inscripció al SEFED de dos 
joves de Santa Eulàlia. 

Nº de joves inscrits al 
SEFED 

 
2012-2015 

 
 
14 a 30 
anys 

 
ENSENYAMENT 
FOMENT 

MANCOMUNITAT 
V.T 

 

 
 
6 

 
SUPORT VIATGES 

INSTITUT 

 

. Donar suport  als viatges 
d’estudis de l’Institut. 
 

 

.Donar suport als viatges 
de 4rt ESO i 2on 
Batxillerat. 

.Informe de valoració del 
tipus de suport. 

 
2012 

 
 
14 a 18 
anys 

 
 
JOVENTUT 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

 

500 € 
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4
.P

R
O

G
R

A
M

ES
 D

’A
C

O
M

P
A

N
Y

A
M

EN
T

 
 

 
 
7 

 
TAULA 

COORDINACIÓ 
CASOS 

 

 

. Coordinar-se amb 
benestar social per 
intervenir educativament 
amb joves. 

 

.Una reunió mensual de 
coordinació amb 
l’educadora social  i agents 
que intervinguin en casos 
de Serveis Socials. 
 

.Nº de coordinacions 
realitzades 
.Nº de casos on s’hagi 
intervingut desde el 
servei. 

 
2012-2015 

 
 
14 a 18 
anys 

 
BENESTAR 
SOCIAL 
JOVENTUT 
P.P.D 

DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

MANCOMUNITAT 
V.T 

 

 
 
8 

 
GRUP REFORÇ 

ESCOLAR 
 

.millorar els espais 
d’estudi i de reforç escolar 
per a estudiants  amb 
dificultats. 
 

 
.Arribar a donar suport a 
cinc casos anuals. 
 

 
 
Nº  usuaris  
 

 
2012-2015 

 
 
14 a 16 
anys 

 
BENESTAR 
SOCIAL 

DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
 
750 € 

 
 
9 

 
PROJECTE 
MESURES 

REPARATÒRIES 

 
.Engegar treball de 
mesures reparatòries amb 
joves. 

 

. Donar suport a dos 
mesures reparatòries de 
Joves de Santa Eulàlia. 

.Nº de mesures 
realitzades 
. Informe qualitatiu de la 
intervenció. 

 
2012-2015 

 
 
14 a 18 
anys 

 
 
BENESTAR 
SOCIAL 

DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
2500 € 

5
.E

D
U

C
A

C
IÓ

 N
O

 F
O

R
M

A
L 

 
 
10 

 
PROJECTE CATALÀ 
PER NOUVINGUTS 

 

.Facilitar  l’ integració de 
persones joves 
nouvingudes. 
 

.Informar del servei als 
joves nouvinguts que 
vinguin al Punt Jove o 
tinguin contacte amb el 
servei de Joventut. 
 

 
 
.Nº de joves derivats al 

servei 

 
2012-2015 

 
 
14 a 30 
anys 

 
BENESTAR 
SOCIAL 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
 
1500 € 

 
 
11 

 
FORMACIO JOVE 

(Tallers formatius) 
 

.Proposar accions 
formatives per a joves  
desde l’ educació no 
formal. 

.Realitzar dos tallers 
formatius anuals amb un 
mínim de 8 alumnes cada 
un. 

.Nº de tallers realitzats 

.Nº de joves inscrits 

.Informe qualitatiu 
 

 
2012-2015 

 
14 a 30 
anys 

 
JOVENTUT 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
 

250 € 

 
 
12 

 
GRUP TEATRE 

JOVE NOU 
GESTUM 

 

 

.Consolidar el grup de 
teatre jove del municipi. 
 

 

.Aconseguir que 8 joves de 
Santa Eulàlia participin 
activament del grup de 
teatre jove. 

.Nº de joves participants 
 
.Valoració de l’acció per 
part dels joves 
participants. 

 
2012-2015 

 
 
14 a 20 
anys 

 
JOVENTUT 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
 

1000 € 

 
 
13 

 
FORMACIÓ EN EL 

LLEURE 
 

.Continuar amb la 
proposta formativa de 
cursos en el lleure. 

.Realitzar un curs de 
monitors de lleure 
conjuntament amb els 
servei de joventut de la 
mancomunitat, i que 
participin al menys 5 joves 
de Santa Eulàlia. 

 
 
.Nº de joves inscrits 
.Informe de valoració 

 
2012-2015 

 
 
18 a 30 
anys 

 
REGIDORIA 
JOVENTUT 

MANCOMUNITAT 
V.T 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
 

250 € 
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EIX II. POLÍTIQUES ACCÉS AL MÓN LABORAL 

 
PROG. 

 
Nº 

 

 
ACTUACIÓ-
PROJECTE 

 
OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

 

OBJECTIUS 
OPERATIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 

P.DIANA 
 

INTERDEPARTA- 
MENTALITAT 

 
INTERINSTITU- 
CIONALITAT. 

 

PRESSUPOST 

8
. A

C
C

ÉS
 A

L 
M

O
N

 L
A

B
O

R
A

L 

 
 
 
14 

 
 

ASSESSORIA 
LABORAL JOVE 

 
.Potenciar l’ assessoria entre 
la població juvenil Adaptar  
el funcionament del SOVT a 
les necessitats de la població 
juvenil millorar els canals de 
difusió de les ofertes. 

 

.Aconseguir que 60 joves 
utilitzin l’assessoria laboral 
anualment. 

 
.Nº de joves atesos 
.Nº de sessions al Punt 
Jove 
.Informe d’avaluació del 
SEOVT 

 
 
2012-2015 

 
 
16 a 30 anys 

 
JOVENTUT 

 
MANCOMUNITAT V.T 
OFICINA JOVE VALLÈS 
GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

 

500 € 

 
 
15 

 
FORMACIÓ 

OCUPACIONAL 

 

.Promocionar els cursos de 
formació ocupacional que es 
duen a terme a la 
Mancomunitat. 

.Aconseguir que cinc joves 
de Santa Eulàlia participin 
dels cursos de Formació 
ocupacional del SEOVT. 

 
.Nº de joves inscrits 
.Nº de cursos oferts 
.Informe d’avaluació del 
SEOVT 

 
 
2012-2015 

 
18 a 30 anys 

 
FOMENT 

MANCOMUNITAT V.T 
GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

 
 
16 

 
SUPORT 

EMPRENEDORS 

 
.Facilitar l’ accés a espais  
assessorament per projectes 
d’ auto ocupació. 

.Derivar cinc joves de 
Santa Eulàlia a serveis 
d’assessorament 
d’emprenedoria. 

 
.Nº de Joves derivats 
.Nº de projectes 
emprenedors en marxa. 

 
 
2012-2015 

 
 
18 a 30 anys 

 
FOMENT 

MANCOMUNITAT V.T 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

 
 
17 

 
BORSA 

TREBALLS 
ESPORÀDICS 

 
Millorar la borsa d’activitats 
remunerades esporàdiques. 
 

. Actualitzar la borsa de 
treball esporàdic, i atendre 
la demanda de 20 joves de 
Santa Eulàlia. 
 

 
.Nº de Joves inscrits 
.Nº d’ofertes  
.Nº de joves participants 
a les ofertes. 

 
 
2012-2015 

 
 
16 a 18 anys 

 
 
JOVENTUT 

  

200 € 
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EIX III. POLÍTIQUES ACCÉS A L’HABITATGE 

 

 
PROG. 

 
Nº 

 

 
ACTUACIÓ-
PROJECTE 

 
OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

 
OBJECTIUS 
OPERATIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 

P.DIANA 
 

INTERDEPARTA- 
MENTALITAT. 

 
INTERINSTITU- 
CIONALITAT. 

 

PRESSUPOST 

9
. A

C
C

ÉS
 A

 L
’H

A
B

IT
A

TG
E 

 
 
18 

 
 
 

ESTUDI SITUACIÓ 
HABITATGE 

 
 
 
.conèixer les principals 
necessitats del municipi en 
matèria d’ habitatge. 
 
 
 

 
 
 
.Realitzar estudi sobre la 
situació de l’habitatge 
conjuntament amb la regidoria 
d’habitatge. 
 

 
 
 
 
.Estudi realitzat 

 
2013 

 
 
 
18 a 30 
anys 

 
 
HABITATGE 

 
GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

 
19 

 
INFOHABITATGE 

 
 
. Facilitar informació d’accés a 
l’habitatge. 
 
 
 

 
 
.Atendre a cinc persones a 
través de la assessoria. 
 

 
 
.Nº de persones ateses 
.Full de valoració del 
servei per part dels 
usuaris.  
 

 
2012-2015 

 
18 a 30 
anys 

 
JOVENTUT 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

200€ 
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EIX IV. POLÍTIQUES PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 
PROG. 

 
Nº 

 

 
ACTUACIÓ-
PROJECTE 

 
OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

 

OBJECTIUS  
OPERATIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 

P.DIANA 
 

INTERDEPARTA-
MENTALITAT. 

 
INTERINSTITU- 
CIONALITAT. 

 

PRESSUPOST 

1
0

.P
R

O
M

O
C

IÓ
 H

A
B

IT
S 

SA
LU

D
A

B
LE

S 

 
 
20 

 
XERRADES SALUT 

INSTITUT 

 
.Realitzar sessions a l’ IES sobre 
Sexualitat i hàbits d’ alimentació 
saludables. 
 
 
 

 
.Organitzar 4 xerrades de 1er a 4rt 
ESO, relacionades amb la 
sexualitat i els hàbits alimentaris. 
 
 
 

 
.Nº de accions a 
l’institut 
.Nº d’alumnes  
.Informe d’avaluació 

 
 

2012-2015 

 
 
14 a 18 anys 

 
 BENESTAR 
SOCIAL 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
 

300€ 

 
21 

 
ASSESSORIA SALUT 

 
. Potenciar  informació  temes  
Sexualitat i malalties de 
transmissió sexual entre els joves 
de Santa Eulàlia. 
 

 
. Campanya informativa sobre 
sexualitat i malalties transmissió 
sexual, amb un impacte sobre 500 
persones. 
 

.Nº d’accions 
realitzades 
.Nº de material 
difós. 
.Informe d’avaluació 
de la campanya. 
.Nº de joves atesos 
 

 
 

2012-2015 

 
14 a 30 anys 

 
JOVENTUT 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

1
1

.P
R

O
G

R
A

M
A

 P
R

EV
EN

C
IÓ

 D
R

O
G

U
ES

 V
.T

 

 
 
22 

 
INTERVENCIONS 

INSTITUT 

 
.Plantejar sessions  prevenció  
drogues a l’Institut. 
 

 
.Realitzar 15 intervencions a les 
classes entorn la prevenció de 
drogues. 

.Nº de accions a 
l’institut 
.Nº d’alumnes  
.Informe d’avaluació 

 
 

2012-2015 

 
 
14 a 18 anys 

 

BENESTAR SOCIAL 
MANCOMUNITAT V.T 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

 
 
23 

 
PROJECTE 
SÀNCIONS 
CANNABIS 

 
.Col·laborar en el programa 
“Sancions” del PPD de la Vall del 
Tenes. 
 

 
. Col·laborar amb la mesura 
alternativa amb dos joves de 
Santa Eulàlia. 
 

 
.Nº de joves atesos 
.Informe valoració 
de les mesures 

 
 

2012-2015 

 
 
14 a 18 anys 

 
 
BENESTAR SOCIAL 

MANCOMUNITAT V.T 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

 
 
24 

 
CAMPANYES 

COMUNITÀRIES 
 

 
.Col·laboració en campanyes 
puntuals i realitzar accions  de 
prevenció en festes del municipi. 
 
 

 
.Coorganitzar quatre intervencions 
comunitàries anuals amb el 
Programa de Prevenció de 
Drogues (PPD). 
 

.Nº de Campanyes o 
accions realitzades. 
.Informe d’avaluació 
de les accions. 

 
 

2012-2015 

 
 
14 a 30 anys 

 
 
BENESTAR SOCIAL 

MANCOMUNITAT V.T 
GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
 

500 € 
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25 

 
SERVEI 

INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT 

 

 
.Potenciar el Servei d’informació 
sobre drogues de la Vall del 
Tenes. 
 
 

 
.Campanya de difusió del PPD, 
amb un impacte sobre 500 
persones, i derivació de 5 
consultes. 
 
 

.Nº d’accions 
realitzades 
.Nº de material 
difós. 
.Informe d’avaluació 
de la campanya. 
 
.Nº de joves atesos 

 

 
2012-2015 

 
 
14 a 30 anys 

 
 
BENESTAR SOCIAL 

MANCOMUNITAT V.T 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

 
 
26 

 
GUIA PARES I 

MARES 

 
.Difusió  material preventiu sobre 
drogues adreçat a pares i mares 
d’adolescents. 
 

 
Distribuir material d’informació 
sobre drogues a 50 famílies de 
Santa Eulàlia. 
 

.Nº de guies 
repartides 
.Nº de famílies 
ateses 

 
2012-2015 

 
14 a 18 anys 

 
 
BENESTAR SOCIAL 

MANCOMUNITAT V.T  

 
 
27 

 
JORNADES CRI.TIK 

 

 
 
.Promoure unes jornades entorn 
les TIC i l’ educació i el software 
lliure i l’ oci. 
 
 

 

 
 
. Organitzar jornades de reflexió 
sobre l’ús de les TIC, amb un 
públic de 50 persones. 
 

 
.Nº de participants a 
les jornades 
.Informe d’avaluació 

 
 

2012 

 
 
14 a 30 anys 

 
 
JOVENTUT 

MANCOMUNITAT V.T 
GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

300 € 
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EIX V. POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ 

 
PROG. 

 
Nº 

 

 
ACTUACIÓ-
PROJECTE 

 
OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

 

OBJECTIUS 
OPERATIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 

P.DIANA 
 

INTERDEPAR- 
TAMENTALITAT. 

 
INTERINSTITU- 
CIONALITAT. 

 

PRESSUPOST 

1
2

.P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
 

 
 
 
28 

 
PROCÉS DE 

PARTICIPACIÓ (P.P) 
 

 
.Establir millores 
metodològiques de participació 
per a l’elaboració dels 
pressupostos de l’Àrea  

 
.Introduir  nou canal online 
d’arribada de propostes , 
que arribin 5 propostes 
per aquest nou canal. 

 
.Nº de propostes rebudes pel 
nou canal. 
 
.Informe d’avaluació 

 
2012-2015 

 
 
14 a 30 
anys 

 
 
JOVENTUT 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

1200 € 

 
 
29 

 
 
 
 

ASSEMBLEA JOVE 

 
 
 
.Millorar el funcionament de 
l’assemblea jove 
 

 
.Sistematitzar les reunions 
del grup motor de 
l’assemblea jove. 
.Arribar als 100 
participants a l’assemblea 
jove, i que totes les 
propostes tinguin un 
lideratge clar. 

 
.Nº de joves al grup motor 
.Nº de propostes rebudes 
.Nº de participants a 
l’assemblea jove. 
.Informe d’avaluació.   

 
 
 
2012-2015 

 
 
14 a 30 
anys 

 
 
 
JOVENTUT 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

1
3

.S
U

P
O

R
T 

A
 L

’A
SS

O
C

IA
C

IO
N

IS
M

E 

 
 
30 

 
SUPORT A 

ASSOCIACIONS 

.Facilitar recursos a les entitats 
juvenils del municipi i potenciar-
ne de noves. 
 
 
 

.Creació d’una entitat 
juvenil nova al municipi i 
donar suport tècnic a les ja 
creades. 
 

.Informe de valoració amb 
les entitats. 

 

 

2012-2015 

 
 
14 a 30 
anys 

JOVENTUT   

 

3500 € 

 
 
31 

 
JOVES CAMINEM X 

BLANGOUA 

.Continuar amb accions 
relacionades amb l’ 
agermanament  amb Blangoua 
del grup de joves que van 
realitzar el projecte . 
 

Realitzar dos accions 
anuals relacionades amb el 
projecte jove 
d’agermanament amb 
Blangoua. 
 

.Nº d’accions realitzades 

. Informe d’avaluació amb la 
comissió 

 
 

 

2012-2015 

 
18 a 25 
anys 

 
 
JOVENTUT 

  

 
 
32 

 
FESTA MAJOR 

 
.Suport entitats per  consolidar l’ 
espai Xafarranxo. 
 

Donar suport a les entitats 
del xafarranxo, 
organitzativament, a nivell 
d’infraestructura i 
programació. 
 
 

 
.Informe de valoració amb 
les entitats. 

 

 

 

2012-2015 

 
 
14 a 30 
anys 

 
 
JOVENTUT 

  

1
4

.C
O

M
U

N
IC

A
C

I
Ó

 I 

 
 
33 

 
PROJECTE LA TAKA 

PUNT JOVE 

 
 
.Promocionar  els serveis del PIJ, 
aconseguir que sigui un lloc de 
referència. 
 

.Aconseguir que el nou 
punt jove la TAKA, tingui 
una mitjana de 10 
persones usuàries per dia i 
aconseguir tres ordinadors 
d’autoconsulta en bon 
estat. 
 

 
.Nº de usuaris 
.Nº d’ ordinadors en 
funcionament. 
.Informe d’avaluació del 
servei. 

 
 

 

2012-2015 

 
 
14 a 30 
anys 

 
 
 
JOVENTUT 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
 

4000 € 
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EIX VI. POLÍTIQUES CULTURALS, LLEURE I ESPORT 

 
PROG. 

 
Nº 

 

 
ACTUACIÓ-
PROJECTE 

 
OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

 

OBJECTIUS 
OPERATIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 

P.DIANA 
 

INTERDEPARTA 
MENTALITAT. 

 
INTERINSTITU- 
CIONALITAT. 

 

PRESSUPOST 

6
.C

U
LT

U
R

A
 I 

LL
EU

R
E 

       

 
 
34 

 
CURSOS I TALLERS 

JOVES 

 
 
.Dinamitzar programació 
d’activitats culturals i artístiques 
per a joves. 

 
 
.Organitzar dos tallers artístics 
anuals amb un mínim de 8 
participants. 

 
.Nº de tallers organitzats 
.Nº d’inscrits 
.Informe avaluació 

 
2012 

 
 
14 a 30 anys 

 
JOVENTUT 
CULTURA 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
 

250 € 

 
 
35 

 
2º CONCURS 

CUTREMETRATGES 

 
.Promoure accions on els joves de 
Santa Eulàlia participin creant a 
través de mitjans audiovisuals. 

 
.Que en el concurs de 
cutremetratges hi hagin 10 curts , 
60 persones al visionat. 

.Nº de curts presentats 

.Nº de joves implicats 

.Nº assistents  mostra 

.Informe d’avaluació 

 
 

2012 

 
 
14 a 30 anys 

 
 
JOVENTUT 
CANAL SET 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
 

650 € 

 
 
36 

 
NIT DEL TERROR 

 

.Oferir  esdeveniments  organitzats 
per el grup de teatre que serveixi 
com a oci nocturn alternatiu. 
 

.Organització d’una acció d’oci 
nocturn alternatiu per part de 8 
joves i que tingui un impacte de 
públic de 200 persones. 

.Nº de joves 
organitzadors 
.Nº assistents 
.Informe avaluació 

 
2012 

 
 
14 a 30 anys 

 
JOVENTUT 
 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
 

450 € 

 
 
 
37 

 
REALITZACIÓ 

D’UNA PEL·LÍCULA 
MUSICAL 4rt ESO 

 
.Realització d’ un producte original i 
creatiu elaborat per alumnes de 4rt 
ESO. 
 

 
.Realització d’una pel·lícula per 
part dels alumnes de 4rt ESO, que 
participi un 50 % dels alumnes 
dels dos cursos, que al passi de la 
pel·lícula hi assisteixin 200 
persones. 

 
.Nº de joves implicats 
.Nº assistents al passi 
.Informe avaluació 

 
2012 

 
 
14 a 16 anys 

 

JOVENTUT 
CANAL SET 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
 

500€ 

 
 
38 

 
LIP DUB Santa 

Eulàlia 

.Realització d’ un acte 
multitudinari, organitzat pels 
mateixos joves del municipi. 
 

.Realitzar un LIPDUB amb la 
participació de més de 300 
persones. 

 
.Nº de joves implicats 
.Nº de participants 
.Informe d’avaluació 

 
2012 

 
 
14 a 30 anys 

 

 

JOVENTUT 
 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
1400€ 

 
 
39 

 
FESTIVAL 

SOUNDAULALIA 

.Promoure la música en directe a 
Santa Eulàlia. 
 

.Organitzar un concert popular en 
col·laboració amb entitats juvenils 
del municipi amb 300 persones de 
públic. 

 
.Nº de joves organitzant 
.Nº de públic 
.Informe d’avaluació 

 
2012 

 
 
16 a 30 anys 

 
JOVENTUT 
CULTURA 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
 

2000€ 

 
 
40 

 
DISCO JOVE 4rt ESO 

 

 
.Creació d’un espai de relació per a 
menors de 18 anys, organitzat per 
els mateixos joves de Santa Eulàlia. 
 

 
.Organitzar dos dies de Discojove 
light, que liderin l’organització 
joves de 16 anys, i que participin 
de l’acte 150 joves. 

 
.Nº de joves organitzant 
.Nº de públic 
.Informe d’avaluació 

 
2012 

 
12 a 18 anys 

 
 JOVENTUT 
CULTURA 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
500€ 
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41 

 
TORNEIG CALL OF 

DUTY 
 

 
.Organitzar  activitats relacionada 
amb videojocs, on els joves siguin 
els protagonistes en l’organització. 
 

 
.Realitzar torneigs de videojocs, 
organitzats per els mateixos joves, 
i amb més de 60 persones 
participant. 

 
.Nº de joves implicats 
.Nº de participants 
.Informe d’avaluació 

 
2012 

 
12 a 18 anys 

 
JOVENTUT 
CULTURA 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
200€ 

 
 
42 

 
 

ADFT Tournament 

 
.Organitzar  activitat relacionada 
amb  videojocs, on els joves siguin 
els protagonistes en l’organització. 
 

.Realitzar torneigs de videojocs, 
organitzats per els mateixos joves, 
i amb més de 60 persones 
participant. 

 
.Nº de joves implicats 
.Nº de participants 
.Informe d’avaluació 

 
2012 

 
 
16 a 30 anys 

 

JOVENTUT 
CULTURA 

 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
1200€ 

 
 
43 

 
SUPORT 4GAGS 

 

 
.Donar suport a la creació 
audiovisual Jove a Santa Eulàlia. 
 

.El passi de quatre programes 
realitzat per joves a la televisió 
local de Santa Eulàlia. 
 

.Nº de joves implicats. 

.Nº de programes 
emesos 
.Informe de valoració 

 
2012 

 
 
16 a 18 anys 

 

REGIDORIA 
JOVENTUT 
CANAL SET 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
200€ 

 
 
44 

 
EL GRAMÒFON 

 

 
 
.Difondre la cultura musical. 
 

.Organitzar quatre sessions anuals 
en col·laboració amb la biblioteca, 
que a les sessions hi participin deu 
joves. 

 
.Nº de participants 
.Informe d’avaluació 

 
2012 

 
 
16 a 30 anys 

 

CULTURA 
JOVENTUT 

 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

7
.F

O
M

EN
T 

D
E 

L’
ES

P
O

R
T 

 

 
 
45 

 
TORNEIG FUTBOL 

SALA NADAL 
 

 
.Potenciar els torneigs esportius 
organitzats per els mateixos joves. 
 

 
.Organització d’un torneig de 
futbol sala per part d’un grup de 
joves, amb la participació de 10 
equips. 
 

 
.Nº de joves implicats 
.Nº de participants 
.Informe d’avaluació 

 
 

2012 

 
 
14 a 30 anys 

 
JOVENTUT 
ESPORTS 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
200€ 

 
 
46 

 
ESQUIADA JOVE 

 

 
.Millorar la oferta esportiva. 
 

 
.Una sortida a la neu amb la 
participació de 40 joves. 

 
.Nº de joves participants 
.Informe d’avaluació 

 
2012 

 
 
14 a 30 anys 

 
JOVENTUT 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
500€ 

 
 
47 

 
TAULA PING PONG 

 

 
.Potenciar  la pràctica a l’aire lliure 
del PING PONG. 
 

.Instal·lació de la taula de ping 
pong, i campanya de difusió del 
nou mobiliari. 

 
 
.Taula instal·lada 

 
2012 

 
 
14 a 30 anys 

JOVENTUT 
ESPORTS 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
1300 € 

 
48 

 
3 HORES DERBI 

VARIANT 
 

 
.Diversificar l’oferta esportiva. 
 

 
.Suport a l’organització d’un acte 
relacionat amb el motor, amb la 
participació de 20 equips de Santa 
Eulàlia. 
 

.Nº de joves 
organitzadors 
.Nº de participants 
.Nº d’assistents 
.Informe d’avaluació 

 
2012 

 
 
18 a 30 anys 

JOVENTUT 
ESPORTS 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

2000€ 
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EIX VII: COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL 

 
PROG. 

 
Nº 

 

 
ACTUACIÓ-
PROJECTE 

 
OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

 
OBJECTIUS 
OPERATIUS 

 
INDICADORS 

 
CALENDARI 

 

P.DIANA 
 

INTERDEPARTA- 
MENTALITAT. 

 
INTERINSTITU- 
CIONALITAT. 

 

PRESSUPOST 

1
.M

O
B

IL
IT

A
T 

 
 
49 

 
BUS NOCTURN FM 
GRANOLLERS 

 
.Disminuir  els  riscos relacionats 
amb l’oci nocturn i la mobilitat. 
 

 
.Que 300 joves de Santa 
Eulàlia utilitzin l’autobús 
nocturn durant la FM de 
Granollers. 
 

 
.Nº de joves usuaris 
del servei 
.Informe avaluació 

 
2012 

 
14 a 30 anys 

 
JOVENTUT 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 

 
750 € 

 

 

50 

 
PROJECTE 
COMPARTIR COTXE 

 
.Articular projectes imaginatius, 
que millorin la mobilitat i siguin 
sostenibles. 
 

 
 
.Tenir acabat el projecte de 
compartir cotxe durant l’any 
2012. 
 

 
.Projecte Realitzat 
 

 
2013 

 
18 a 30 anys 

 
JOVENTUT 
MOBILITAT 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

 
300 € 

 
2

.E
SP

A
I P

Ú
B

LI
C

 

 
 
51 

 
 
ADEQUACIÓ ESPAI 
SKATE 
 
 
 

 

 
 
.Millorar l’espai públic  i donar-li 
una funció social. 
 

 
.Interlocució amb el grup de 
joves demandants de 
l’Skatepark i colideratge amb 
la regidoria d’esport i obres 
per a la realització l’any  
2013. 

 
.Nº de reunions amb 
el grup de joves. 
.Nº de reunions amb 
regidoria obres 
.Calendari execució 
 

 
2013-2015 

 
14 a 25 anys 

 
URBANISME 
JOVENTUT 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 

10.000 € 

 
 
52 

 
ESTUDI UBICACIÓ 
ESPAI TROBADA 
PER JOVES 

 
. Conèixer  les possibilitats de 
solució a una demanda i necessitat 
històrica dels joves de Santa Eulàlia 
(casal de joves.) 
 

 
.Informe tècnic realitzat l’any 
2012 sobre les diferents 
possibilitats d’un espai 
destinat als joves de Santa 
Eulàlia. 
 

 
 .Informe Realitzat 

 
 

2012 

 
 
14 a 30 anys 

 
URBANISME 
JOVENTUT 

  

 
 
53 

 
 
ADEQUACIÓ 
ACCESSOS 
INSTITUT 

 
.Dignificar l’espai públic i  accessos 
rodats. 
 

 
.Interlocució amb la 
regidoria d’obres i serveis 
per l’adequació dels accessos 
de l’institut l’any 2013. 
 

 
. Calendarització de 
l’adequació fet i 
pactat amb la 
regidoria d’obres. 

 
 

2013 

 
 
----- 

 
URBANISME 

GENERALITAT 
CATALUNYA 
DIPUTACIÓ de 
BARCELONA 
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6. MODEL D’AVALUACIÓ  

Per dur a terme l’avaluació del Pla cal tenir en compte tres línies de treball molt definides: 

1. Per una banda, segons els criteris marcats per la pròpia Secretaria General de Joventut: 

 
Realisme 

L’eficàcia 

L’eficiència 

2. Per altra, aquella que fa referència pròpia al Programa d’accions, on hi afegim i detallem els 
indicadors d’avaluació que ajudaran a mesurar i revisar el procés d’actuació que estem duent a 
terme. 
 

3. Per últim, per cada intervenció s’omplirà una fitxa de valoració 
 

Criteris d’avaluació 

Anualment s’aniran fent revisions internes del funcionament del Pla. Caldrà tenir en compte l’impacte 

de les polítiques que volem desenvolupar. 

En qualsevol cas, caldrà que l’Àrea de joventut faci aquesta revisió anual a partir de tres premisses 

bàsiques (que corresponen al compliment dels criteris de 1) Realisme 2) Eficàcia 3) Eficiència) 

 
1. Treballem en allò que realment és important? 
 
 Caldrà revisar si les nostres intervencions tenen coherència amb les necessitats 

identificades. Crear polítiques cap als joves sense que aquestes afectin a les 
vertaderes necessitats del col·lectiu no respondria a les prioritats d’intervenció. 

 També és cert que, en tot cas, arribar a cobrir aquesta tasca requerirà una avaluació 
interna de la funció de l’Àrea de Joventut i revisar constantment la metodologia 
emprada. 

 Probablement caldrà tenir en compte que els resultats poden arribar a mig-llarg termini 
 

2. Assolim els objectius fixats? 
 

 Haurem de ser coherents amb la consecució dels objectius plantejats, pel que la 
planificació de la tasca serà clau per començar a treballar. 

 

 Els indicadors d’avaluació seran l’eina bàsica per avaluar l’eficàcia dels programes 
 

3. Gastem bé els diners? 
 
 El balanç del Pla ha de plantejar un resultat d’equilibri entre els recursos invertits i els 

resultats aconseguits. Aquest resultat haurà de servir per valorar la eficiència del Pla. 
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AVALUACIÓ EIX I. POLÍTIQUES EDUCATIVES 
 

MISSIÓ DEL PLA LOCAL: 
1.Detectar problemàtiques i necessitats que tenen a veure amb la joventut (no només amb els joves mateixos, sinó també als tècnics i adults de referència). 

2. Orientar estratègicament polítiques transformadores a partir de les necessitats detectades, potenciant la transversalitat dins l’Ajuntament. 
 

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

OBJECTIUS ESPECÍFICS OBJECTIUS OPERATIUS PROGRAMA ACCIÓ INDICADORS 

 
 
 

8. Ajudar a les 
persones joves a poder viure 
plenament aquesta etapa de 
la vida i alhora que puguin fer 
el pas cap a la vida adulta 
 

 
.Potenciar el coneixement i ús del 
SEFED entre els joves del municipi 
. 
 

 
.Inscripció al SEFED de dos joves 
de Santa Eulàlia. 
 

 
ENSENYAMENT I POLÍTIQUES 
D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA 
 

 
 
 
SEFED 

 
 
 
.Nº de joves inscrits al SEFED 

. Donar suport  als viatges 
d’estudis de l’Institut. 
 

 
.Donar suport als viatges de 4rt 
ESO i 2on Batxillerat. 

 
ENSENYAMENT I POLÍTIQUES 
D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA 

 
 
SUPORT VIATGES INSTITUT 

 
.Informe de valoració del tipus 
de suport. 

 
.Consolidar el grup de teatre jove 
del municipi. 
 

 
.Aconseguir que 8 joves de Santa 
Eulàlia participin activament del 
grup de teatre jove. 

 
 
EDUCACIÓ NO FORMAL 

 
 
GRUP TEATRE JOVE NOU 
GESTUM 
 

 
.Nº de joves participants 
 
.Valoració de l’acció per part 
dels joves participants. 

 
 
 
 
 
2.Potenciar l’autonomia 
juvenil i la formació integral 
de la persona 
 

.Ampliar i millorar els espais 
d’estudi i de reforç escolar per a 
estudiants de Santa Eulàlia. 
 

.Aconseguir l’espai adequat com a 
aula d’estudi, que hi hagin un 
mínim de 30 estudiants que la 
utilitzin. 
 

 
ENSENYAMENT I POLÍTIQUES 
D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA 

 
 
AULES ESTUDIS (Biblioteca) 

 
.Espai en funcionament 
.Nº de joves usuaris 
 

.Proposar accions formatives per a 
joves  desde l’ educació no formal. 

.Realitzar dos tallers formatius 
anuals amb un mínim de 8 
alumnes cada un. 

 
EDUCACIÓ NO FORMAL 

 
FORMACIO JOVE (Tallers 
formatius) 
 

 
.Nº de tallers realitzats 
.Nº de joves inscrits 
.Informe qualitatiu 
 

.Continuar amb la proposta 
formativa de cursos en el lleure. 

.Realitzar un curs de monitors de 
lleure conjuntament amb els 
servei de joventut de la 
mancomunitat, i que participin al 
menys 5 joves de Santa Eulàlia. 

 
 
EDUCACIÓ NO FORMAL 

 
 
FORMACIÓ EN EL LLEURE 
 

 
.Nº de joves inscrits 
.Informe de valoració 
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3.Garantir l’accés a la 
informació amb igualtat 
d’oportunitats  
 

 
.Actualitzar i difondre l’ assessoria 
acadèmica  per facilitar informació  
i acompanyament sobre els 
diferents  itineraris formatius als 
joves del municipi. 
 
 

 
 
.Aconseguir sistematitzar el recull 
de dades de persones ateses, 
tipologia de consultes de 
l’assessoria acadèmica del Punt 
Jove. 
 

 
 
ENSENYAMENT I POLÍTIQUES 
D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA 

 
 
 
 
 
ASSESSORIA ACADÈMICA 

 
 
 
.Creació de sistema de recollida 
de dades 
.Nº de joves usuaris de 
l’assessoria. 
Informe qualitatiu 

 
.Consolidar el  treball estable en 
relació amb l’ Institut de la Vall del 
Tenes. 

 
.Presència de dos cops al mes a 
l’institut, realitzar cinc accions 
anuals en col·laboració amb els 
diferents agents educatius. 
 

 
ENSENYAMENT I POLÍTIQUES 
D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA 

 
 
 
PROJECTE PIDCES 

 
.Nº de intervencions a l’institut 
.Informe d’avaluació amb 
alumnes i professorat. 

 
 
 
4. Donar suport a joves que, ja 
sigui per qüestions socials, 
econòmiques, d’origen o 
gènere tinguin dificultats 
d’integració i 
desenvolupament 
sociocultural.  
 

 
. Coordinar-se amb benestar social 
per intervenir educativament amb 
joves. 

 
.Una reunió mensual de 
coordinació amb l’educadora 
social  i agents que intervinguin en 
casos de Serveis Socials. 
 

 
PROGRAMES 
D’ACOMPANYAMENT 

 
 
TAULA COORDINACIÓ CASOS 
GRUP REFORÇ ESCOLAR 
 

 
.Nº de coordinacions realitzades 
.Nº de casos on s’hagi 
intervingut desde el servei. 

 
.Engegar treball de mesures 
reparatòries amb joves. 

 
. Donar suport a dos mesures 
reparatòries de Joves de Santa 
Eulàlia. 

 
PROGRAMES 
D’ACOMPANYAMENT 

 
PROJECTE MESURES 
REPARATÒRIES  
 

 
.Nº de mesures realitzades 
. Informe qualitatiu de la 
intervenció. 

.Facilitar  l’ integració de persones 
joves nouvingudes. 
 

.Informar del servei als joves 
nouvinguts que vinguin al Punt 
Jove o tinguin contacte amb el 
servei de Joventut. 
 

 
EDUCACIÓ NO FORMAL 

 
 
PROJECTE CATALÀ PER 
NOUVINGUTS 

 
.Nº de joves derivats al servei 

5.Estudiar -amb deteniment- 
les necessitats i 
problemàtiques detectades 
en l’Anàlisi de la Realitat del 
propi Pla.  
 

 
.Saber la situació de la formació 
Professional i de les necessitats 
del municipi en aquesta matèria. 
 
 

 
. Elaborar un informe durant el 
2012, realitzat en col·laboració 
amb la regidoria d’educació. 
 

 
ENSENYAMENT I POLÍTIQUES 
D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA 

 
 
ESTUDI SITUACIÓ FP A LA 
VALL DEL TENES 

 
 
.Estudi realitzat 
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AVALUACIÓ EIX II. POLÍTIQUES D’ACCÉS AL MÓN LABORAL  
 

MISSIÓ DEL PLA LOCAL: 
2. Orientar estratègicament polítiques transformadores a partir de les necessitats detectades, potenciant la transversalitat dins l’Ajuntament. 

 

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

OBJECTIUS ESPECÍFICS OBJECTIUS OPERATIUS PROGRAMA ACCIÓ INDICADORS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Potenciar l’autonomia 
juvenil i potenciar la formació 
integral de la persona 
 

 
.Potenciar l’ assessoria entre la 
població juvenil Adaptar  el 
funcionament del SOVT a les 
necessitats de la població juvenil 
millorar els canals de difusió de les 
ofertes. 

 
.Aconseguir que 60 joves utilitzin 
l’assessoria laboral anualment. 

 
 
 
ACCÉS AL MON LABORAL 

 
 
 
ASSESSORIA LABORAL JOVE 

 
 
.Nº de joves atesos 
.Nº de sessions al Punt Jove 
.Informe d’avaluació del SEOVT 

 
.Promocionar els cursos de 
formació ocupacional que es duen 
a terme a la Mancomunitat. 

 
.Aconseguir que cinc joves de 
Santa Eulàlia participin dels cursos 
de Formació ocupacional del 
SEOVT. 

 
 
ACCÉS AL MON LABORAL 

 
 
 
FORMACIÓ OCUPACIONAL 

 
.Nº de joves inscrits 
.Nº de cursos oferts 
.Informe d’avaluació del SEOVT 

 
.Facilitar l’ accés a espais  
assessorament per projectes d’ 
auto ocupació. 

 
.Derivar cinc joves de Santa Eulàlia 
a serveis d’assessorament 
d’emprenedoria. 

 
 
ACCÉS AL MON LABORAL 

 
 
 
SUPORT EMPRENEDORS 

 
.Nº de Joves derivats 
.Nº de projectes emprenedors 
en marxa. 

 
Millorar la borsa d’activitats 
remunerades esporàdiques. 
 

 
. Actualitzar la borsa de treball 
esporàdic, i atendre la demanda 
de 20 joves de Santa Eulàlia. 
 

 
 
ACCÉS AL MON LABORAL 

 
 
 
BORSA TREBALLS 
ESPORÀDICS 

 
.Nº de Joves inscrits 
.Nº d’ofertes  
.Nº de joves participants a les 
ofertes. 
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AVALUACIÓ EIX III. POLÍTIQUES D’ACCÉS A L’ HABITATGE  
 

MISSIÓ DEL PLA LOCAL: 
1.Detectar problemàtiques i necessitats que tenen a veure amb la joventut (no només amb els joves mateixos, sinó també als tècnics i adults de referència).  

2. Orientar estratègicament polítiques transformadores a partir de les necessitats detectades, potenciant la transversalitat dins l’Ajuntament. 
 

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

OBJECTIUS ESPECÍFICS OBJECTIUS OPERATIUS PROGRAMA ACCIÓ INDICADORS 

 
 
 
 
1.Potenciar l’autonomia 
juvenil i potenciar la formació 
integral de la persona 
 
 
 

 
 
 
.conèixer les principals necessitats 
del municipi en matèria d’ 
habitatge. 
 
 
 

 
 
 
.Realitzar estudi sobre la situació 
de l’habitatge conjuntament amb 
la regidoria d’habitatge. 
 

 
 
 
 
ACCÉS A L’HABITATGE 

 
 
 
 
ESTUDI SITUACIÓ HABITATGE 

 
 
.Estudi realitzat 

 
 
. Facilitar informació d’accés a 
l’habitatge. 
 
 
 

 
 
.Atendre a cinc persones a través 
de la assessoria. 
 

 
 
ACCÉS A L’HABITATGE 

 
 
 
INFOHABITATGE 

 
 
.Nº de persones ateses 
.Full de valoració del servei per 
part dels usuaris.  
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AVALUACIÓ EIX IV. POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT  
 

MISSIÓ DEL PLA LOCAL: 
1. Detectar problemàtiques i necessitats que tenen a veure amb la joventut (no només amb els joves mateixos, sinó també als tècnics i adults de referència). 

2. Orientar estratègicament polítiques transformadores a partir de les necessitats detectades, potenciant la transversalitat dins l’Ajuntament. 
3. Fomentar el treball directe amb joves per garantir la continuïtat dels processos de participació i fomentar els elements bàsics per al desenvolupament d’aquesta 

etapa de la vida. 
 

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

OBJECTIUS ESPECÍFICS OBJECTIUS OPERATIUS PROGRAMA ACCIÓ INDICADORS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Ajudar a les persones joves 
a poder viure plenament 
aquesta etapa de la vida i 
alhora que puguin fer el pas 
cap a la vida adulta. 
 
 

 
 
.Col·laborar en el programa 
“Sancions” del PPD de la Vall del 
Tenes. 
 

 
 
. Col·laborar amb la mesura 
alternativa amb dos joves de Santa 
Eulàlia. 
 
 

 
 
PROGRAMA PREVENCIÓ 
DROGUES Vall del Tenes 

 
 
PROJECTE SANCIONS 
CANNABIS 

 
.Nº de joves atesos 
.Informe valoració de les 
mesures 

 
 
.Col·laboració en campanyes 
puntuals i realitzar accions  de 
prevenció en festes del municipi. 
 
 

 
 
.Coorganitzar quatre intervencions 
comunitàries anuals amb el 
Programa de Prevenció de 
Drogues (PPD). 
 

 
 
PROGRAMA PREVENCIÓ 
DROGUES Vall del Tenes 

 
 
 
CAMPANYES COMUNITÀRIES 
 

 
.Nº de Campanyes o accions 
realitzades. 
.Informe d’avaluació de les 
accions. 

 
 
.Potenciar el Servei d’informació 
sobre drogues de la Vall del Tenes. 
 
 

 
 
.Campanya de difusió del PPD, 
amb un impacte sobre 500 
persones, i derivació de 5 
consultes. 

 
PROGRAMA PREVENCIÓ 
DROGUES Vall del Tenes 

 
 
SERVEI INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT 

 

 
.Nº d’accions realitzades 
.Nº de material difós. 
.Informe d’avaluació de la 
campanya. 
.Nº de joves atesos 
 

 
 
.Promoure unes jornades entorn 
les TIC i l’ educació i el software 
lliure i l’ oci. 
 
 

 

 
 
. Organitzar jornades de reflexió 
sobre l’ús de les TIC, amb un 
públic de 50 persones. 
 

 
 
PROGRAMA PREVENCIÓ 
DROGUES Vall del Tenes 

 
 
JORNADES CRI.TIK 
 

 
.Nº de participants a les 
jornades 
.Informe d’avaluació 
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2.Potenciar l’autonomia 
juvenil i potenciar la formació 
integral de la persona 

 

 
.Realitzar sessions a l’ IES sobre 
Sexualitat i hàbits d’ alimentació 
saludables. 
 
 
 

 
.Organitzar 4 xerrades de 1er a 4rt 
ESO, relacionades amb la 
sexualitat i els hàbits alimentaris. 
 
 
 

 
 
 
PROMOCIÓ HÀBITS SALUDABLES 

 
 
 
XERRADES SALUT INSTITUT 

 
.Nº de accions a l’institut 
.Nº d’alumnes  
.Informe d’avaluació 

 
. Potenciar  informació  temes  
Sexualitat i malalties de 
transmissió sexual entre els joves 
de Santa Eulàlia. 
 

. Campanya informativa sobre 
sexualitat i malalties transmissió 
sexual, amb un impacte sobre 500 
persones. 
 

 
 
PROMOCIÓ HÀBITS SALUDABLES 

 
 
ASSESSORIA SALUT 

 
.Nº d’accions realitzades 
.Nº de material difós. 
.Informe d’avaluació de la 
campanya. 
.Nº de joves atesos 
 

 
.Plantejar sessions  prevenció  
drogues a l’Institut. 
 

 
.Realitzar 15 intervencions a les 
classes entorn la prevenció de 
drogues. 

 
 
PROGRAMA PREVENCIÓ 
DROGUES Vall del Tenes 

 
 
INTERVENCIONS INSTITUT 

 
.Nº de accions a l’institut 
.Nº d’alumnes  
.Informe d’avaluació 

 
.Difusió  material preventiu sobre 
drogues adreçat a pares i mares 
d’adolescents. 
 

 
Distribuir material d’informació 
sobre drogues a 50 famílies de 
Santa Eulàlia. 
 

 
PROGRAMA PREVENCIÓ 
DROGUES Vall del Tenes 

 
 
GUIA PARES I MARES 

 
.Nº de guies repartides 
.Nº de famílies ateses 
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AVALUACIÓ EIX V. POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ I DE INFORMACIÓ  
 

MISSIÓ DEL PLA LOCAL: 
11. Fomentar el treball directe amb joves per garantir la continuïtat dels processos de participació i fomentar els elements bàsics per al desenvolupament 

d’aquesta etapa de la vida. 
 

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

OBJECTIUS ESPECÍFICS OBJECTIUS OPERATIUS PROGRAMA ACCIÓ INDICADORS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar la participació 
juvenil, aprofitant els 
mecanismes existents i si s’ 
escau creant-ne de nous. 

 

 
 
.Establir millores metodològiques 
de participació per a l’elaboració 
dels pressupostos de l’Àrea de 
joventut 
 

 
 
.Introduir un nou canal online 
d’arribada de propostes al procés 
de participació de pressupostos 
participatius, que arribin 5 
propostes per aquest nou canal. 
 
 

 
 
 
 
PARTICIPACIÓ 

 
 
 
 
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
(Pressupostos participatius) 

 
.Nº de propostes rebudes pel 
nou canal. 
 
.Informe d’avaluació 

 
 
 
 
.Millorar el funcionament de 
l’assemblea jove 
 

 
 
.Sistematitzar les reunions del 
grup motor de l’assemblea jove. 
 
 
.Arribar als 100 participants a 
l’assemblea jove, i que totes les 
propostes tinguin un lideratge 
clar. 
 
 

 
 
 
 
PARTICIPACIÓ 

 
 
 
 
 
ASSEMBLEA JOVE 

 
.Nº de joves al grup motor 
.Nº de propostes rebudes 
.Nº de participants a 
l’assemblea jove. 
.Informe d’avaluació.   

 
 
.Suport entitats per  consolidar l’ 
espai Xafarranxo. 
 

 
 
Donar suport a les entitats del 
xafarranxo, organitzativament, a 
nivell d’infraestructura i 
programació. 
 
 

 
 
SUPORT A L’ASSOCIACIONISME 

 
 
FESTA MAJOR 

 
.Informe de valoració amb les 
entitats.  
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Potenciar l’autonomia juvenil 
i potenciar la formació 
integral de la persona 

 

 
 
.Facilitar recursos a les entitats 
juvenils del municipi i potenciar-ne 
de noves. 
 
 
 

 
 
.Creació d’una entitat juvenil nova 
al municipi i donar suport tècnic a 
les ja creades. 
 

 
 
 
SUPORT A L’ASSOCIACIONISME 

 
 
SUPORT A ASSOCIACIONS 

 
.Nº d’entitats creades 
.Nº de suports a les entitats 
juvenils del municipi 

 
.Continuar amb accions 
relacionades amb l’ 
agermanament  amb Blangoua del 
grup de joves que van realitzar el 
projecte . 
 

 
Realitzar dos accions anuals 
relacionades amb el projecte jove 
d’agermanament amb Blangoua. 
 

 
 
 
SUPORT A L’ASSOCIACIONISME 

 
 
 
JOVES CAMINEM X 
BLANGOUA 

 
.Nº d’accions realitzades 
. Informe d’avaluació amb la 
comissió 

 
 
 

Garantir l’accés a la 
informació amb igualtat 
d’oportunitats  

 

 
 
 
.Promocionar  els serveis del PIJ, 
aconseguir que sigui un lloc de 
referència. 
 

 
 
Aconseguir que el nou punt jove la 
TAKA, tingui una mitjana de 10 
persones usuàries per dia i 
aconseguir tres ordinadors 
d’autoconsulta en bon estat. 
 

 
 
 
 
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 
JUVENIL 

 
 
 
 
PROJECTE LA TAKA PUNT 
JOVE 

 
.Nº de usuaris 
.Nº d’ ordinadors en 
funcionament. 
.Informe d’avaluació del servei 
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AVALUACIÓ EIX VI. POLÍTIQUES CULTURALS, LLEURE I ESPORT  
 

MISSIÓ DEL PLA LOCAL: 
Fomentar el treball directe amb joves per garantir la continuïtat dels processos de participació i fomentar els elements bàsics per al desenvolupament d’aquesta etapa 

de la vida. 

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

OBJECTIUS ESPECÍFICS OBJECTIUS OPERATIUS PROGRAMA ACCIÓ INDICADORS 

 
 
 
 
 
 
 
Ajudar a les persones joves a 
poder viure plenament 
aquesta etapa de la vida i 
alhora que puguin fer el pas 
cap a la vida adulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.Dinamitzar programació 
d’activitats culturals i artístiques 
per a joves. 

 
.Organitzar dos tallers artístics 
anuals amb un mínim de 8 
participants. 
 

 
CULTURA I LLEURE 

 
CURSOS I TALLERS JOVES 

 
.Nº de tallers organitzats 
.Nº d’inscrits 
.Informe avaluació 

 
.Promoure la música en directe a 
Santa Eulàlia. 
 

.Organitzar un concert popular en 
col·laboració amb entitats juvenils 
del municipi amb 300 persones de 
públic. 
 

 
 
 

CULTURA I LLEURE 

 
 
 
FESTIVAL SOUNDAULALIA 

 
.Nº de joves organitzant 
.Nº de públic 
.Informe d’avaluació 

 
.Creació d’un espai de relació per a 
menors de 18 anys, organitzat per 
els mateixos joves de Santa 
Eulàlia. 
 

 
.Organitzar dos dies de Discojove 
light, que liderin l’organització 
joves de 16 anys, i que participin 
de l’acte 150 joves. 

 

 
 
 

CULTURA I LLEURE 

 
 
 
DISCO JOVE 4rt ESO 

 
.Nº de joves organitzant 
.Nº de públic 
.Informe d’avaluació 

 
.Donar suport a la creació 
audiovisual Jove a Santa Eulàlia. 
 

.El passi de quatre programes 
realitzat per joves a la televisió 
local de Santa Eulàlia. 
 

 
 

CULTURA I LLEURE 

 
 
SUPORT 4GAGS 
 

 
.Nº de joves implicats. 
.Nº de programes emesos 
.Informe de valoració 

 
 
.Difondre la cultura musical. 
 

.Organitzar quatre sessions anuals 
relacionades amb la difusió de la 
cultura musical en col·laboració 
amb la biblioteca municipal i un 
grup de joves, que a les sessions hi 
participin deu joves. 

 
 
 
 

CULTURA I LLEURE 

 
 
 
 
EL GRAMÒFON 

 
.Nº de participants 
.Informe d’avaluació 

 
.Millorar la oferta esportiva. 
 

 
.Una sortida a la neu amb la 
participació de 40 joves. 
 

 
 

FOMENT DE L’ESPORT 

 
 
ESQUIADA JOVE 
 

 
.Nº de joves participants 
.Informe d’avaluació 
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Ajudar a les persones joves a 
poder viure plenament 
aquesta etapa de la vida i 
alhora que puguin fer el pas 
cap a la vida adulta. 
 

 
.Potenciar  la pràctica a l’aire lliure 
del PING PONG. 
 

.Instal·lació de la taula de ping 
pong, i campanya de difusió del 
nou mobiliari. 
 

 
 

FOMENT DE L’ESPORT 

 
TAULA DE PIN PONG San 
Simple 

 
.Taula instal·lada 
 

 
.Diversificar l’oferta esportiva. 
 

.Suport a l’organització d’un acte 
relacionat amb el motor, amb la 
participació de 20 equips de Santa 
Eulàlia. 

 
 

FOMENT DE L’ESPORT 

 
 
3 HORES DERBI VARIANT 

.Nº de joves organitzadors 

.Nº de participants 

.Nº d’assistents 

.Informe d’avaluació 

 
 
 
Fomentar la participació 
juvenil, aprofitant els 
mecanismes existents i si s’ 
escau creant-ne de nous. 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar la participació 
juvenil, aprofitant els 
mecanismes existents i si s’ 
escau creant-ne de nous. 
 

 
.Promoure accions on els joves de 
Santa Eulàlia participin creant a 
través de mitjans audiovisuals. 
 
 

.Que en el concurs de 
cutremetratges hi hagin 10 curts 
participants, i 60 persones el dia 
del visionat. 

 
 

CULTURA I LLEURE 

 
 
2º CONCURS 
CUTREMETRATGES 

 
.Nº de curts presentats 
.Nº de joves implicats 
.Nº assistents a la mostra 
.Informe d’avaluació 

.Oferir  esdeveniments  
organitzats per el grup de teatre 
que serveixi com a oci nocturn 
alternatiu. 
 

.Organització d’una acció d’oci 
nocturn alternatiu per part de 8 
joves amb impacte de 200 
persones de públic. 

 
 

CULTURA I LLEURE 

 
 
NIT DEL TERROR 

 
.Nº de joves organitzadors 
.Nº assistents 
.Informe avaluació 

 
.Realització d’ un producte original 
i creatiu elaborat per alumnes de 
4rt ESO. 
 

.Realització  pel·lícula per part dels 
alumnes de 4rt ESO, que participi 
un 50 % dels alumnes , que al 
passi de la pel·lícula hi assisteixin 
200 persones. 

 
 
 

CULTURA I LLEURE 

 
 
REALITZACIÓ D’UNA 
PEL·LÍCULA MUSICAL 4rt ESO 

 
.Nº de joves implicats 
.Nº assistents al passi 
.Informe avaluació 

 
.Realització d’ un acte 
multitudinari, organitzat pels 
mateixos joves del municipi. 
 

 
.Realitzar un LIPDUB amb la 
participació de més de 300 
persones. 

 
 

CULTURA I LLEURE 

 
 
LIP DUB Santa Eulàlia 

 
.Nº de joves implicats 
.Nº de participants 
.Informe d’avaluació 

 
.Organitzar una activitats 
relacionada amb els videojocs, on 
els joves siguin els protagonistes 
en l’organització. 
 

 
.Realitzar torneigs de videojocs, 
organitzats per els mateixos joves, 
i amb més de 60 persones 
participant. 

 
 

               CULTURA I LLEURE 

 
TORNEIG CALL OF DUTY 

 
.Nº de joves implicats 
.Nº de participants 
.Informe d’avaluació 
 

ADFT Tournament 

.Potenciar els torneigs esportius 
organitzats per els mateixos joves. 
 

.Organització d’un torneig de 
futbol sala per part d’un grup de 
joves, amb la participació de 10 
equips. 
 

 
 
 

FOMENT DE L’ESPORT 

 
 
TORNEIG FUTBOL SALA 
NADAL 
 

 
.Nº de joves implicats 
.Nº de participants 
.Informe d’avaluació 
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AVALUACIÓ EIX VII. POLÍTIQUES DE COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL 
 

MISSIÓ DEL PLA LOCAL: 
1. Detectar problemàtiques i necessitats que tenen a veure amb la joventut (no només amb els joves mateixos, sinó també als tècnics i adults de referència).  
2. Orientar estratègicament polítiques transformadores a partir de les necessitats detectades, potenciant la transversalitat dins l’Ajuntament.  

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

OBJECTIUS ESPECÍFICS OBJECTIUS OPERATIUS PROGRAMA ACCIÓ INDICADORS 

 
 
 
 
 
.Potenciar l’autonomia juvenil 
i potenciar la formació 
integral de la persona 

 

 
.Disminuir  els  riscos relacionats 
amb l’oci nocturn i la mobilitat. 
 

 
.Que 300 joves de Santa Eulàlia 
utilitzin l’autobús nocturn durant 
la FM de Granollers. 
 

 
 

MOBILITAT 

 
 
BUS NOCTURN FM 
GRANOLLERS 

 
.Nº de joves usuaris del servei 
.Informe avaluació 

 
.Articular projectes imaginatius, 
que millorin la mobilitat i siguin 
sostenibles. 
 

 
 
.Tenir acabat el projecte de 
compartir cotxe durant l’any 2012. 
 

 
 
 

MOBILITAT 

 
 
PROJECTE COMPARTIR 
COTXE 

 
.Projecte Realitzat 
 

 
. Conèixer  les possibilitats de 
solució a una demanda i necessitat 
històrica dels joves de Santa 
Eulàlia (casal de joves.) 
 

 
.Informe tècnic realitzat l’any 2012 
sobre les diferents possibilitats 
d’un espai destinat als joves de 
Santa Eulàlia. 

 
 
 

ESPAI PÚBLIC 

 
 
ESTUDI POSSIBILITATS ESPAI 
TROBADA PER JOVES 

 
 
.Informe Realitzat 

 
 
 

.Fer participar a totes les 
administracions i col·lectius 
del pla per  donar  millor 
cobertura a les necessitats. 
 

 
 
.Millorar l’espai públic  i donar-li 
una funció social. 
 

 
.Interlocució amb el grup de joves 
demandants de l’Skatepark i 
colideratge amb la regidoria 
d’esport i obres per a la realització 
l’any 2013. 

 
 

ESPAI PÚBLIC 

 
 
ADEQUACIÓ ESPAI SKATE 
 

 
.Nº de reunions amb el grup de 
joves. 
.Nº de reunions amb regidoria 
obres 
.Calendari execució  

.Dignificar l’espai públic i  accessos 
rodats. 
 

 
.Interlocució amb la regidoria 
d’obres i serveis per l’adequació 
dels accessos de l’institut l’any 
2013. 

 
 

ESPAI PÚBLIC 

 
 
ADEQUACIÓ ACCESSOS 
INSTITUT 
 

 
 
.Calendarització de l’adequació 
fet i pactat amb la regidoria 
d’obres. 
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7. CALENDARI DEL PLA 

  

 
ANY 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
13 

 
14 

 

 
15 

 
MES 

 
J 

 
JL 

 
AG 

 
ST 

 
OC 

 
NV 

 
DS 

 
GN 

 
FB 

 
MR 

 
AB 

 
MG 

 
JN 

 
JL 

 
AG 

 
ST 

 
OC 

 
NV 

 
DS 

   

 
Preparació 

                      

 
Visualització 

                      

 
Anàlisi Realitat 

                      

 
Diagnosi 

                      

 
Disseny 

                      

 
Actuacions 

                      

 
Primera avaluació 

                      

 
Segona avaluació 

                      

 
Tercera avaluació 

                      

 

Quarta avaluació 
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