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Presentació 
 

El Pla local de Joventut d’Abrera 2016-2019 (PLJ) és el document que recull les línies 

estratègiques i les actuacions per al desenvolupament de les polítiques de Joventut d’Abrera 

per als propers anys. Per a l’elaboració d’aquest pla estratègic s’ha tingut com a referència 

l’eina de planificació de les polítiques de Joventut al nostre territori, el Pla Nacional de Joventut 

de Catalunya, i els seus principis rectors:  

 participació,  

 entesa en sentit ampli: diversitat d’agents i joves, diversitat d’espais de 

participació (cites presencials i espais virtuals) i planificada per a totes 

les fases de l’elaboració del PLJ, vinculada als valors de governança, 

coresponsabilitat, arrelament i vincles socials.  

 transformació,  

 entesa des de l’universalisme, la inclusió i la lluita contra les 

desigualtats. Els i les joves del municipi han presentat necessitats 

diverses derivades de les seves condicions socials així com de la 

pròpia estructura social del municipi. El PLJ incorpora la voluntat de 

millora, evolució i transformació de la situació actual dels i les joves 

abrerencs/ques.  

 integralitat,   

 que es concreta en interdepartamentalitat i interinstitucionalitat; és a 

dir, la incorporació explícita de la transversalitat en les actuacions que 

se’n deriven tant de la metodologia que s’ha plantejat per a l’elaboració 

d’aquest PLJ com per a l’implementació dels programes que se’n 

deriven.  

  qualitat 

 entesa com adequació a la realitat, innovació, creativitat, avaluació i 

proximitat.  

 

El nou Pla local de Joventut s’ha estructurat en dos grans blocs de 

continguts, seguint les recomanacions de la Direcció General de 

Joventut de Catalunya. En la primera part es presenta la diagnosi, 

que es fonamenta en l’anàlisi de la realitat i de les polítiques de 

Joventut; i la segona part presenta el disseny del Pla local de 

Joventut, que incorpora les línies estratègiques i una definició dels 

programes i actuacions que s’han elaborat seguint les propostes i 

recomanacions vinculades a la diagnosi.  

Hem de comentar que aquest Pla local de Joventut representa el 

quart document estratègic de planificació de les polítiques de Joventut a Abrera, tercer Pla local 

de Joventut. Un dels objectius prioritaris en l’elaboració d’aquest PLJ ha estat fer un Pla local 

de Joventut realista, però sense perdre de vista els set grans reptes del Pla Nacional de 

Joventut de Catalunya i considerant les necessitats dels i les joves d’Abrera i el desplegament 

realitzat fins el moment de les polítiques de Joventut.  

A més hem considerat l’elaboració d’aquest PLJ com a motor per a l’impuls de la participació 

juvenil en el marc de les polítiques de Joventut municipals. Considerant la participació juvenil 
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no només com una eina a incorporar al PLJ, sinó la clau per a la participació dels i les joves 

d’Abrera en la implementació del PLJ.  

LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

Existeixen moltes dificultats per conceptualitzar la Joventut. Quan 

comença? Quan s’acaba? Què és el que defineix que una persona 

sigui considerada jove? És una qüestió d’edat? Des de la sociologia, i 

amb un fort impacte en la conceptualització de les polítiques de Joventut -com veurem més 

endavant- s’ha establert un debat entre una perspectiva que podríem anomenar juvenilista i 

una altra transicional. La primera destaca els aspectes propis de l’etapa juvenil, en el qual els i 

les joves serien un grup social amb un estil de vida diferent, amb pràctiques i interessos 

relativament homogenis, mentre que la segona concepció incideix en el fet que la Joventut és 

el moment en què es produeixen certes transicions (educacional, laboral, residencial, familiar...) 

cap a la presa d’autonomia personal, considerada adulta. Aquest moment vital és clau en la 

concreció de les oportunitats dels i les joves; sota aquesta perspectiva les polítiques de 

Joventut s’han d’orientar a facilitar aquest procés d’emancipació i de construcció del propi 

projecte personal evitant les desigualtats d’oportunitats.   

La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de Joventut estableix dues conceptualitzacions 

amb relació a la Joventut. En primer lloc, des d’una perspectiva més teòrica, les persones joves 

són aquell col·lectiu majoritàriament immers en processos formatius i/o d’inserció laboral i/o 

d’emancipació domiciliària dels quals es deriven unes identitats i actituds similars. Tot i la seva 

aparent homogeneïtat, la diversitat i les desigualtats socials fan que no existeixi una, sinó 

diverses “Joventuts”. Malgrat això, les persones joves incorporen la circumstància comuna de 

trobar-se subjectes a desigualtats per raó d’edat i és per aquest motiu que cal transcendir la 

idea que la Joventut és una etapa de transició cap a la vida adulta a la idea que és una etapa 

plena de la vida. Les persones joves són un col·lectiu que es defineix, entre d’altres coses, en 

base a unes circumstàncies que dificulten el seu ple exercici de la ciutadania, i que, per tant, 

tenen la necessitat de veure garantit el seu accés als recursos socials, polítics, econòmics i 

culturals necessaris per exercir aquesta ciutadania. En segon lloc, des d’una perspectiva 

jurídico-administrativa, en el marc del disseny de les polítiques públiques destinades a la 

Joventut, es conceptua les persones joves a partir d’unes edats de referència. En aquest sentit, 

vinculat amb la garantia de construcció del propi projecte de vida, es fixen els trams d’edat a 

partir dels 16 anys, coincidint amb l’edat civil d’emancipació, l’edat en què s’abandona 

l’ensenyament obligatori i s’inicia la tria dels itineraris formatius i la incorporació al món laboral. 

Així, aquest concepte administratiu fixa la Joventut en el tram d’edat entre els 16 i els 29 anys, 

excepte els casos de polítiques públiques concretes. Tot i així, per garantir la construcció del 

propi projecte de vida, cal tenir en compte l’atenció a determinades trajectòries de vida i que 

aquestes no s’inicien en un moment o edat determinada, sinó que determinats patrons de 

comportament o implicacions vinculades a la cohesió social determinen, des de l’adolescència, 

les trajectòries futures de la Joventut. Per tant, la Joventut no és un període que comenci de 

zero quan s’arriba a una determinada edat de partida. Així doncs, sovint caldrà treballar també 

amb franges d’edat pròpies de l’adolescència i flexibilitzar les franges d’edat quan les pròpies 

circumstàncies de les polítiques en determinats àmbits ho requereixin, i garantir així una 

intervenció integral en matèria de Joventut.  

Pel que fa a la definició operativa de Joventut el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, 

deixa oberta per adaptar-la als requisits de cadascuna de les polítiques definides; concretament 

el document de consens del PNJC 2020 recull que “deixa oberta aquesta definició operativa 

perquè sigui dins de cada política i/o programa concret on es defineixin els límits d’edat que 

més s’adeqüin a les necessitats de la seva intervenció”, no concretant per tant la dimensió 

administrativa de Joventut d’una manera tan clara com es recull a la Llei de Polítiques de 

Joventut. 



PLJ ABRERA 2016-2019  | 9 

 

 

Ajuntament d’Abrera- regidoria de Joventut 

 

 

Les polítiques de Joventut 

L’eina de planificació de les polítiques de Joventut al nostre territori és 

el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (hereu del PNJC 

2000), el qual es defineix com un pla sectorial de coordinació en 

l’àmbit de la Joventut que té per finalitat assegurar la coherència 

metodològica en l’actuació de les diferents institucions públiques que 

duen a terme polítiques de Joventut, de conformitat amb la legislació 

de règim local. Es concep com l’eina que determina les línies, els 

eixos i els objectius de les polítiques de Joventut a Catalunya, i 

estipula l’aplicació preferent per a les administracions públiques de 

Catalunya, en l’exercici de les seves funcions, en tot allò que pugui 

tenir una afectació directa sobre les persones joves.  

Defineix quatre principis rectors que hauran d’orientar el disseny, la implementació i l’avaluació 

de les polítiques de Joventut. Aquests principis rectors són: la participació, vinculada als 

valors de governança, coresponsabilitat, arrelament i vincles socials; la transformació, entesa 

des de l’universalisme, la inclusió i la lluita contra les desigualtats; la integralitat, que es 

concreta en la interdepartamentalitat i la interinstitucionalitat; i la qualitat, entesa com 

adequació a la realitat, innovació i creativitat, avaluació i proximitat.  

Estableix un marc estratègic organitzat “a partir de set grans reptes [...] que fan referència a les 

dimensions i processos vitals en les trajectòries juvenils que són cabdals” (p 29) i que es poden 

resumir en set àmbits d’actuació: educació, ocupació i treball, habitatge, salut, participació, 

cultura i cohesió social. Aquests àmbits s’aborden des de múltiples perspectives, tot i que es 

destaca la importància transversal de l’educació: “les polítiques educatives es situen com a eix 

vertebrador de les polítiques de Joventut” (p 32).  

 El primer repte es proposa aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les 

persones joves, en quant a que l’educació és un element generador d’oportunitats 

socials i que la qualitat de l’educació és una condició per a avançar cap a una societat 

del coneixement. Aquest repte també pretén una coresponsabilitat de tots els agents 

educatius i un aprenentatge de competències instrumentals i procedimentals, 

promocionant les habilitats de la gent jove i fent-los protagonistes en la seva pròpia 

vivència educativa.  

 El segon repte és el d’aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves, 

millorant la empleabilitat i l’accés al món laboral, promocionant l’emprenedoria com 

estratègia per a la millora de les oportunitats professionals, intentant assegurar la 

qualitat del treball juvenil i avançant cap a un model productiu basat en la innovació i el 

coneixement.  

 El tercer repte del PNJ de Catalunya 2020 és aconseguir l’èxit en la transició 

domiciliària de les persones joves, millorant les oportunitats per l’accés a l’habitatge, 

fomentant el lloguer com a model de tinença que contribueix a millorar les oportunitats 

de mobilitat de les persones joves, impulsant també noves formes i models residencials 

i avançant cap a la consideració de l’habitatge com un dret social.  

 El quart repte és promoure una vida saludable de les persones joves, promocionant 

uns hàbits i unes conductes saludables, promocionant la prevenció de les conductes de 

risc i millorant el coneixement, la percepció i l’ús dels recursos de salut.  

 El cinquè repte proposat és avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament 

personal i la participació en allò col·lectiu de les persones joves, incidint sobre els 

factors individuals que afecten la participació per tal de fomentar la implicació i la 
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mobilització dels i les joves i reduir les desigualtats en el perfil de joves actius. També 

proposa donar suport a l’associacionisme juvenil, a les organitzacions, espais i xarxes 

socials i la construcció d’una estructura institucional i una administració més oberta i 

horitzontal que faciliti la participació i la incidència de tots els i les joves.  

 El sisè repte és universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè 

l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors, millorant i 

augmentant així l’accés, la difusió i el consum cultural crític, impulsant la creació de 

producció cultural i impulsant la cultura de la llengua catalana com a eina d’inclusió, 

dinamització i cohesió social de les persones joves.  

 I el setè i darrer repte del PNJ de Catalunya és avançar cap a un nou model de país i 

de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora 

en les formes d’organització col·lectiva, promocionant una organització i distribució 

social del temps, una imatge social positiva de les persones joves, igualtat, cohesió 

social, convivència sostenibilitat i vertebració territorial. 

 

Les polítiques locals de Joventut  

L’article 9.26 de l’Estatut de Catalunya de 1979 i l’article 142 de l’Estatut vigent recullen com a 

competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya l’àmbit de Joventut. L’evolució del 

concepte de Joventut cap a la transversalitat i la interdepartamentalitat queda recollida tant pel 

Pla Nacional de la Joventut de Catalunya com per la reforma de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya, reconeixent i positivant la Joventut com a concepte transversal en afirmar que els 

poders públics han de promoure polítiques públiques que afavoreixin l’emancipació dels joves, 

l’accés al món laboral i a l’habitatge, per garantir el desenvolupament del propi projecte de vida 

i la participació en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural. 

Juntament amb l’administració de la Generalitat, els governs locals de Catalunya poden actuar 

en matèria de Joventut en el marc de la Llei de polítiques de Joventut (article 13 de la Llei 

33/2010). En aquest sentit, els municipis poden exercir un seguit d’activitats complementàries 

en matèria de Joventut com: elaborar plans locals en matèria de Joventut; estudiar i detectar 

les necessitats dins el seu àmbit territorial; promoure l’emancipació de les persones joves; 

afavorir la participació dels joves en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural del 

seu municipi; afavorir i promoure l’associacionisme i la creació de consells locals de Joventut; 

crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de Joventut dins el 

municipi; gestionar les polítiques juvenils com a conseqüència de convenis i altres instruments 

de col·laboració que subscriguin amb aquesta finalitat amb la Generalitat de Catalunya.  

Els ens locals són els que tenen un major coneixement del territori atesa la seva proximitat. Les 

polítiques de Joventut en l’àmbit municipal (tot i que es tracta d’una dificultat amb la qual es 

troben també altres àmbits de l’administració), es veuen immerses en la paradoxa de treballar 

per atendre la globalitat de les necessitats dels i les joves (perspectiva integral) però sense 

disposar, moltes vegades, - i més amb la conjuntura socioeconòmica actual -, dels recursos 

suficients per poder desenvolupar aquelles mesures que permetrien abordar les necessitats del 

jovent, amb majors garanties. Aquest fet té com a conseqüència que la regidoria de Joventut ha 

de tenir com a base el treball transversal, atès que aquesta necessita la complicitat dels altres 

àmbits per desenvolupar les mesures de caràcter integral que, tal com estableix el Pla Nacional 

de Joventut, li són constitutives. L’èxit de les polítiques de Joventut en l’àmbit local depèn, com 

cap altre, de la incorporació en el consistori del treball transversal, impregnant de la perspectiva 

juvenil a la globalitat d’actuacions que es duran a terme.  

El paper de les administracions locals no és subsidiari ni es planteja com una corretja de 

transmissió unidireccional de les directrius marcades per la Direcció General de Joventut. 
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Malgrat l’objectiu és que les polítiques locals de Joventut desenvolupin en l’àmbit municipal les 

línies d’actuació recollides al Pla Nacional de Joventut, la relació interinstitucional es planteja 

des de la cooperació i el diàleg, atorgant un especial protagonisme i un ampli marge d’acció als 

poders locals. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 recull aquest principi amb 

aquestes paraules: “planteja un model d’organització político-administrativa de governança 

democràtica, on la Generalitat, que és qui disposa de les competències en matèria de Joventut, 

no adopta un paper jeràrquic respecte la resta d’agents sinó que planteja una relació de 

col·laboració i colideratge amb la resta d’administracions”1. 

 

El Pla d’actuació territorial de polítiques de Joventut 2016, (PATJ-2016) parteix del Pla 

nacional de Joventut de Catalunya 2020, com a marc estratègic de 

referència, però l'adapta a la mirada del món local. Recull les necessitats i 

prioritats detectades per les regidories de Joventut i els consells 

comarcals, tant per avançar en la millora de les oportunitats de les 

persones joves, com en l'augment de la incidència (i l'impacte) de les 

polítiques de Joventut locals. A partir d'aquestes prioritats el PATJ-2016 

planteja les línies de treball a abordar conjuntament per part dels agents 

implicats al Projecte Territori durant els propers anys. Així mateix, es 

proposen un seguit d'actuacions que poden ser implementades pels ens 

locals per assolir els objectius identificats, amb un caràcter orientatiu. 

Els Plans locals de Joventut són una eina d’implementació en el territori d’aquests principis, 

amb l’esmentat marge de maniobra i amb autonomia suficient com per identificar prioritats i 

objectius específics, atenent a les característiques i les necessitats concretes dels i de les joves 

a cada municipi.  En els darrers anys s’ha consolidat la seva figura per a la planificació 

estratègica de les polítiques de Joventut al territori. La nova Llei de Polítiques de Joventut dóna 

encara major estabilitat a aquest mecanisme de planificació i el reconeix com una de les eines 

clau de desenvolupament en el territori del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. Al llarg 

d’aquests anys s’han fet molts aprenentatges, a partir de l’assaig i error, sobre com s’ha 

d’elaborar aquest instrument de planificació i quins són els elements en els que s’ha 

d’aprofundir. La Direcció General de Joventut des del seu Observatori Català de la Joventut ha 

fet nombroses aportacions per a la millora d’aquests instruments. Es tracta d’aportacions 

novedoses per a la millora dels Plans locals de Joventut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Orientacions per l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a les polítiques de Joventut. DGJ, febrer 2012. p 4. 
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EL PLA LOCAL DE JOVENTUT D’ABRERA 

 

El Pla local de Joventut d’Abrera 2016-2019 és .....  

 El document de planificació estratègica que permet endreçar les 
prioritats, identificar necessitats, avaluar els serveis, programes i 
accions desenvolupats adreçats a la població jove del municipi i 
definir les línies de treball a mig termini. Es planteja la seva vigència 
pel període 2016-2019. 

 Planteja abordar les necessitats juvenils des d’una perspectiva 
integral, atenent a la diversitat, i configurant les polítiques que 
contemplen la intervenció tant en la vessant de la emancipació com 
en la de la participació. El que es persegueix és maximitzar les 
oportunitats que s’ofereixen als i les joves. 

 En la vessant metodològica, parteix d’un plantejament 
transversal i interinstitucional que facilita la cooperació entre les 
diferents administracions i agents que treballen amb joves, permetent 
d’aquesta forma un aprofitament més eficient i eficaç dels recursos 
disponibles. 

 La participació al conjunt de l’Ajuntament d’Abrera i, de forma 
especialment rellevant, la dels propis joves del municipi. Parteix, 
doncs, del principi de donar protagonisme als i les joves.  

 Possibilita desenvolupar, a nivell local, els principis rectors i les 
línies d’actuació del Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 2020. 
Aquests principis es vinculen a quatre valors bàsics: participació, 
transformació, integralitat i qualitat. 

 Es constitueix de dues parts. Per una banda, una diagnosi que 
resulta de combinar l’anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) amb l’anàlisi de 
les polítiques de Joventut que es desenvolupen a nivell local (APJ), 
incloent aquesta els recursos disponibles i l’avaluació de les 
polítiques de Joventut desenvolupades. Per l’altra banda, el PLJ 
desenvolupa els objectius i les accions que es portaran a terme en els 
propers anys.  

 

 

 

de la regidoria de Joventut és la de millorar les 

condicions de vida dels i les joves d’Abrera, dotant-

los d’eines per a que puguin triar amb coneixement i 

llibertat els seus itineraris de vida, vetllant pel seu 

desenvolupament i empoderament personal i col·lectiu.  

  

pretén donar continuïtat a aquesta missió de la regidoria 

de Joventut, projectant actuacions que garanteixin 

l’accés dels i les joves als recursos promovent la seva 

participació social; de manera que les polítiques de Joventut a Abrera 

La 
missió 

El PLJ Abrera 
2016-2019 
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esdevinguin una realitat visible i accessible per a totes les persones joves. Des de la regidoria 

de Joventut s'han realitzat esforços per l’impuls de l’equipament juvenil (Casal de 

Joves), espai on es realitza l’oferta de serveis als i les joves del municipi, amb la finalitat 

d'oferir una millor atenció, tant individualitzada com col·lectiva. I amb la voluntat que 

esdevingui un espai participatiu i participat, tal i com s’ha vingut realitzant i desenvolupant les 

dinàmiques desenvolupades.  

Els elements bàsics que regeixen la metodologia d’aquest PLJ són la transversalitat i la 

participació. És pretén donar resposta d’una manera integral a les necessitats dels i les joves 

d’Abrera (tenint molt presents les limitacions pròpies de la gestió de les polítiques locals en el 

nostre entorn), i per tant continuar amb el treball col·laboratiu dels diferents agents municipals, 

multidisciplinarment i compartidament. Tenint molt en compte mantenir i ampliar els 

mecanismes de foment de la participació dels i les joves del municipi com a eix vehicular de 

les actuacions d’aquest PLJ.    

 

Quin ha estat el procés d’elaboració (metodologia) del Pla local de Joventut d’Abrera? 

 L’Ajuntament d’Abrera s’ha encarregat d’impulsar i desenvolupar el projecte (ha 
comptat amb suport extern per a l’assessorament del projecte d’elaboració del PLJ, 
treballant compartida i col·laborativament). 

 L’elaboració del PLJ s’ha incorporat als espais de coordinació tècnics existents i ha 
estat una de les peces claus en la programació d’activitats de la regidoria de Joventut.  

 El plantejament s’ha realitzat des del coneixement de l’equip tècnic de la regidoria de 
Joventut i s’ha treballat amb els diferents agents que han participat en l’elaboració del PLJ i 
amb les persones joves d’Abrera.  

 Per la realització de l’anàlisi de la realitat juvenil s’ha fet una explotació de les diferents 
fonts de dades existents sobre la realitat juvenil local. També s’han convocat diverses 
dinàmiques participatives amb joves i amb agents municipals. Hem comptat amb la 
participació d’una vuitantena de persones en els diferents espais participatius i en l’enquesta 
han participat un centenar de joves.  

 Pel que fa a l’anàlisi de les polítiques de Joventut, s’ha procedit a avaluar les polítiques 
de Joventut desenvolupades, s’ha recollit informació de tots els serveis que han 
desenvolupat activitats adreçades a joves. Aquesta també ha una anàlisi participada per 
joves i agents (tècnics/ques municipals i regidors/es).  

 El treball de diagnosi ens ha permès interpretar les línies de treball prioritàries. 
Aquestes es concreten en objectius i programes dissenyats a partir del treball conjunt entre 
representants electes, tècnics/ques municipals i els propis joves, sense perdre de vista la 
missió de la regidoria de Joventut i els recursos disponibles (així com l’avaluació de les 
polítiques de Joventut).  



 

 

 

 

 

02 
DIAGNOSI 
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INTRODUCCIÓ 
La diagnosi és una de les parts més importants del Pla local de Joventut (PLJ), ja que aporta 

informació sobre el punt de partida i fonamenta tot el treball de propostes d’acció del PLJ. Per 

tal de conèixer la realitat dels i les joves de d’Abrera i dels serveis que s’adrecen a aquesta 

població, la diagnosi es composa de tres apartats diferenciats:  

 

Aquesta diagnosi parteix d’un plantejament 
previ. Amb l’anàlisi de la realitat juvenil 
hem obtingut quina és la situació dels i les 
joves d’Abrera i amb l’anàlisi de les 
polítiques de Joventut hem vist quines són 
les accions que s’estan desenvolupant. 
Amb la triangulació de les conclusions 
d’ambdós apartats hem obtingut quines 
són les principals necessitats juvenils que 
ens serviran per a l’elaboració de les línies 
estratègiques del Pla local de Joventut 
2016-2019.  

La metodologia desenvolupada per fer 
aquesta diagnosi, ha treballat els diferents 
apartats de forma relacionada i no com a 
parts separades. La participació dels i les 
joves abrerenques es presenta com un 
dels fonaments principals de la 
metodologia plantejada en aquesta 
diagnosi. Per a la consecució dels 
objectius del PLJ hem fet ús de tècniques 
quantitatives i qualitatives. 
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1. PLANTEJAMENT 
El tret de partida per a la renovació del 

Pla local de Joventut ha estat el 

plantejament de la diagnosi.  

El plantejament de la diagnosi del PLJ 

ens ha servit per posar les bases de 

l’anàlisi identificant els àmbits prioritaris i d’aquesta 

manera incidir en els àmbits a analitzar en la fase de 

diagnosi. Aquest plantejament s’ha dut a terme fent 

participar els i les joves i els diversos agents de les 

polítiques de Joventut.  

 

Com hem definit aquestes prioritats? 

El grup de treball del PLJ ha treballat en l’elaboració d’una fotografia de la situació dels i les 

joves abrerencs/ques per ajudar a emmarcar la diagnosi i definir les prioritats. Aquest exercici 

ens ha servit per centrar les necessitats dels i les joves d’Abrera i orientar les debilitats i les 

fortaleses de les polítiques de Joventut municipals. L’avaluació del PLJ anterior ha estat un 

element fonamental, ja que ens ha revelat quins són els aspectes en què és més prioritari 

intervenir; i que per tant, fonamentaran la nostra anàlisi. El criteri de l’equip de Joventut (tècnic i 

polític) ha estat cabdal en la definició d’aquestes prioritats. Prioritats que han estat validades en 

el desenvolupament posterior de les diferents sessions participatives pels propis joves i per la 

resta d’agents.  

Els elements que hem considerat més importants  

Les deteccions de necessitats precedents recollien preocupacions per l’oci, els equipaments i el 

preu de l’habitatge. A l’anterior PLJ aquesta situació varia, ja que per la situació conjuntural es 

deriva que la situació de l’atur i la manca d’expectatives de bona part de la població juvenil 

dificulta la perspectiva de futur. A l’anterior PLJ s’estableixen com a prioritàries dues línies 

d’actuació vinculades a:  

- Orientació formativa joves (accés dels i les joves a serveis vinculats amb la transició 

escola-treball) 

- Cohesió social 

La dura situació conjuntural que continua vigent en l’actualitat i unes característiques 

estructurals (competència supramunicipal) irresoltes (manca d’oferta estudis post-obligatoris, 

manca serveis ocupacionals, etc.) fan que l’acompanyament en l’orientació a les transicions 

escola-treball esdevinguin un dels àmbits prioritaris d’anàlisi. Des de la regidoria de Joventut es 

desenvolupen diferents actuacions i caldria validar la seva orientació. Per altra banda, donades 

les característiques poblacionals, es percep una manca d’arrelament generalitzat en el municipi 

que condiciona una participació 

juvenil discontínua.  
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2. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
Hem fet una radiografia de la població jove del municipi a partir de l'anàlisi de fonts de dades 

secundàries, comparant-les amb les de la comarca del Baix Llobregat i les del conjunt de 

Catalunya. Hem analitzat el nombre de joves que viu al municipi, la seva procedència, la seva 

distribució per edats, els seu nivell d’estudis i la seva relació amb el món del treball, entre 

d'altres variables. De fet, hem parat una atenció especial al col·lectiu que configuren els i les 

joves en situació d'atur, una condició particularment rellevant en el context econòmic actual.  

Així doncs, hem identificat el perfil dels i les joves del municipi. Considerem que aquesta 

anàlisi pot esdevenir de gran utilitat, tant per a la regidoria de Joventut com per a la resta de 

regidories del consistori d’Abrera, com a document de referència per a tots els agents vinculats 

a les polítiques de Joventut. Finalment, s’incorporen diversos indicadors conjunturals que 

permeten completar l'estudi general.  

Per disposar d’un coneixement el més acurat possible de la realitat dels i les joves del municipi, 

sempre que ens ha estat possible hem treballat amb les dades disponibles a l’Idescat, però 

quan les dades d’aquesta font d’informació queden obsoletes i en d’altres organismes oficials 

es presenten dades més actuals, hem cregut convenient fer ús d’aquestes altres fonts 

d’informació. Sobretot les dades que es presenten a l’INE referents al Cens 2011, ja que a 

l’Idescat, la informació pormenoritzada a nivell municipal en data a la realització d’aquesta 

anàlisi no es troba disponible. Així mateix s’han consultat les dades disponibles del 

Departament d’Ensenyament i de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, ja que aquests 

organismes presenten indicadors de variables que s’han considerat clau en el plantejament 

d’aquesta diagnosi.  

Aquesta radiografia provinent de l’explotació estadística no ens ajuda a entendre la 

subjectivitat. És a dir, la motivació i la significació que els i les joves donen a les seves accions i 

decisions de la seva realitat quotidiana. Per això aquesta anàlisi s’ha completat amb el 

desenvolupament de dinàmiques participatives. S’ha cercat la participació activa dels i les joves 

en aquest punt del procés de la diagnosi del PLJ, organitzant i dinamitzant grups de discussió 

amb diferents col·lectius de joves. També s’han realitzat dinàmiques amb la participació de 

diversos agents municipals, per assolir un doble objectiu que aquests professionals ens 

aportessin la seva visió sobre la realitat i les necessitats de la població jove abrerenca i ens 

focalitzessin la seva visió del treball que es desenvolupa per al col·lectiu de joves des de la 

seva àrea. 

I per ampliar el coneixement de la realitat juvenil s’ha dissenyat i implementat una enquesta 

focalitzada en els àmbits que hem determinat amb el nostre plantejament factors clau.  

 

 



PLJ ABRERA 2016-2019  | 18 

 

 

Ajuntament d’Abrera- regidoria de Joventut 

 

 

CONTEXT TERRITORIAL I HISTÒRIC 

 

Context territorial 

Abrera és un municipi situat a l’extrem nord del Baix 

Llobregat. Limita amb els municipis d’Olesa de 

Montserrat, Esparreguera, Martorell i Sant Esteve 

Sesrovires, pertanyents a la mateixa comarca, i amb 

Ullastrell, Castellbisbal, Viladecavalls (Vallès 

Occidental) i Els Hostalets de Pierola (Anoia) . 

Els barris del municipi són un reflex de les diverses 

realitats que conviuen a Abrera. El fort creixement 

demogràfic que ha experimentat al llarg de les 

últimes dues dècades ha propiciat l’expansió del 

municipi i la creació de noves urbanitzacions i barris.  

Actualment, els barris i zones que formen el municipi 
són: Nucli Urbà, Can Vilalba, Ca n’Amat, Les 
Carpes, Santa Maria de Vilalba i Can Torre, Sant 
Miquel, Can Sucarrats i Can Moragues, Polígon Industrial de Sant Ermengol. 

 

 

Context històric  

Abrera és un municipi que ha crescut molt poblacionalment des de finals dels anys 80’s, així com 
en aquest darrer segle. Segons es recull a l’anterior PLJ:  

El volum de població nouvinguda va suposar noves iniciatives i la creació de nous espais, 
serveis i infraestructures, que fins al dia d'avui continuen en alça. Així, l'any 1979 es crea 
l'Esplai. El 1980 es municipalitza el cementiri parroquial. L'any 1981 es construeix la plaça de 
Pau Casals i es crea el Centre Excursionista d'Abrera. El 1982 s'edifica la nova escola de 
primària i el Casal de Santa Maria de Vilalba. També l'any 1982 s'inicia la publicació del Butlletí 
Municipal d'Informació. L'any 1983 es reforma la Sala Municipal i es cobreix el Torrentet. L'any 
1985 es posa en funcionament l'emissora municipal Ràdio Abrera i durant el 1986 s'aixeca el 
nou Casal d'Avis. L'any 1988 es construeixen la Biblioteca Josep Roca i Bros i el nou cementiri 
municipal. El 1990 es posa en marxa el consultori mèdic i l'equip de Serveis Socials; a més, 
Abrera comença a ser considerada una vila, pel fet de superar els 5.000 habitants. L'any 1991 
es crea la bandera local, s'edifica la nova casa de la vila, s'amplien les piscines, i comença a 
funcionar el servei d'informació juvenil. El 1992 es posa en funcionament el parc de proveïdors 
de SEAT, al nou polígon Sant Ermengol. El 1996 el cens compta ja 7.000 abrerencs/ques, dels 
quals 500 viuen permanentment a Can Vilalba. El desembre de 1996, Abrera Revista Informativa 
es comença a publicar per Internet. El 1998 s'inaugura l'Hotel d'Entitats i obre les seves portes el 
Montserrat Centre Abrera, un espai d'oci i de comerç als afores del nucli urbà. El municipi està 
en creixement continuat, tant per l’eixamplament de la vila com per la consolidació de les 
urbanitzacions, que ja no són només nuclis de segona residència. El 1996 els cens comptava ja 
7.000 vilatans i, a 31 de desembre de 1999, 8.255. L'increment demogràfic implica nous i millors 
serveis, d'aquí que durant l'any 2000 es consoliden els projectes d'ampliació del Casal d'Avis, la 
creació d'una escola bressol municipal i es construeix la Casa de Cultura, on es situa la 
biblioteca municipal.  
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ELS I LES JOVES D’ABRERA EN XIFRES 

Evolució i estructura de la població al municipi 

 

 

El municipi d’Abrera té una població de 
12.125 persones (any 2014). Com podem 
observar, la població del municipi ha crescut 
de manera gairebé ininterrompuda des de 
l’any 2000 fins a l’actualitat, amb un breu 
estancament d’aquest creixement, produïda 
entre el 2009 i el 2010.  

El creixement poblacional del municipi és 
força més accentuat que el del conjunt de la 
comarca, que presenta una evolució 
demogràfica molt similar a la de Catalunya.  

Gràfic 1. Evolució de la població, Comparativa           
(Índex 100=2000) 

 

Font: Idescat  

La distribució de la població per grups d’edats ens mostra una punta i una base estreta amb un 
centre ample. Aquesta és la forma que representen moltes poblacions catalanes actuals. Cal dir 
que si observem el gràfic que representa la població de Catalunya, s’observa una estructura 
similar. Tot i això, Abrera presenta una proporció de gent gran (a partir de 70 anys) sensiblement 
més reduïda que el conjunt de Catalunya. També podem apreciar diferències rellevants en el 
nombre de persones joves d’entre 15 i 24 anys, presentant Abrera també una proporció més 
reduïda dels individus situats en aquestes franges d’edat.  

Com podem veure, la major part de la població d’Abrera es concentra a les franges intermèdies 
de la piràmide de població (dades del 2014). Observem doncs, que entre els 30 i els 49 anys és 
on s’aglutina una proporció més gran d’abrerencs i abrerenques. Concretament, destaquen les 
franges de 35 a 39 anys i de 40 a 44 anys, que concentren 2588 individus. Així doncs, podem 
determinar que les franges més poblades són aquelles que en pocs anys abandonaran l’edat 
reproductiva, fet que explica també la contracció de les franges de menor edat, i una base molt 
ample.  

Gràfic 2. Piràmide població, Abrera 2014              Gràfic 3. Piràmide població, Catalunya 2014 

 

 

Font: Idescat                                                                                            Font: Idescat 
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Evolució i estructura de la població jove al municipi 

La proporció de persones joves que presenta el municipi d’Abrera és del 13,9% (índex de 
Joventut 2014, 15-29 anys). Com podem observar, en comparació al Baix Llobregat i al conjunt de 
Catalunya, Abrera presenta un percentatge lleugerament inferior, ja que al Baix Llobregat la 
proporció de joves és del 14,8% i per a Catalunya és del 15,2%. En nombres absoluts, els i les 
joves d’Abrera són 1.700 individus (1.674); xifra que s’ha mantingut estable en els darrers anys, a 
l’any 2001 eren un total de 2.206 joves. 

És un fet que els índexs de població juvenil han anat disminuint en els darrers anys a Catalunya, 
una tendència que també podem apreciar a Abrera. Des de l’any 2000, la proporció de joves al 
municipi ha passat del 26,6% a l’actual 13,9%. Aquesta reducció en xifres relatives és fruit de la 
sortida de l’etapa juvenil de les cohorts més plenes de la història (generació Baby-boom). 

Hem de destacar, a més, que les persones que conformen la franja entre 5 i 14 anys formen un 
contingent d’individus major que el nombre actual de gent jove (15 a 29 anys), una dada important 
per entendre l’evolució de la població jove al llarg dels pròxims anys.  

Per altra banda, si afegim les franges d’edat compreses entre els 12 i els 14 anys i entre els 30 i els 
34 anys, observem com, si bé es manté la tendència a la baixa de la proporció de gent jove al 
municipi, aquesta proporció s’incrementa més de 10 punts percentuals, fins a assolir el 22,1%, 
constituït per 2.677 abrerencs i abrerenques. 

Gràfic 4. Evolució Índex Població Juvenil, 

Comparativa (de 15 a 29 anys) 

Font: Idescat 

 

 

Gràfic 5. Evolució Índex Població Juvenil i 

població jove, Abrera (de 12 a 34 anys) 

Font: Idescat 

 

 

La distribució dels i les joves segons grups d’edat 
ens presenta uns trets característics. Observem 
com és el col·lectiu de joves d’entre 25 i 29 
anys el més nombrós. Aquests representen el 
37,6% dels joves d’Abrera. En contrast, els i les 
joves d’entre 15 i 19 anys representen la 
menor proporció amb un 30,57%.  

Per altra banda, si afegim la població de les 
franges d’edat compreses entre els 12 i els 14 
anys i entre els 30 i 34 anys, veiem com la 
proporció de joves de cada franja d’edat es veu 
sensiblement modificada. Les persones d’entre 
30 i 34 anys passen a ser el col·lectiu més 
nombrós, representant el 32,1% dels joves 
d’Abrera (població d’entre 12 i 34 anys). 

Taula 1. Distribució de la població juvenil, 
Comparativa 2014 

 ABRERA BAIX 
LLOBREGAT 

CATALUNYA 

DE 15 A 19 ANYS 30,57% 31,21% 29,63% 

DE 20 A 24 ANYS 31,82% 31,76% 31,94% 

DE 25 A 29 ANYS 37,60% 37,02% 38,44% 

TOTAL JOVES 1.694 119.508 1.147.556 

ÍNDEX JOVENTUT 13,97% 14,82% 15,26% 

 

Font: Idescat 
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           Gràfic 5. Piràmide població jove, Abrera 2014 

 

                    Font: Idescat 

 

Naturalesa de la població 

En aquest punt se’ns fa necessari introduir l’anàlisi del fenomen migratori, ja que molts dels canvis 
demogràfics d’aquesta darrera dècada no es poden explicar sense tenir en compte aquesta 
variable. Per a l’anàlisi de les característiques poblacionals del col·lectiu de joves d’Abrera hem 
emprat, en primer terme, les dades que fan referència a les persones nascudes a l’estranger, 
independentment de la seva nacionalitat. Entre aquestes persones podem trobar nacionalitats 
diferents, ja que algunes d’aquestes poden haver obtingut la nacionalitat espanyola, però que són 
joves de famílies d’origen estranger que en moltes ocasions tenen un bagatge cultural diferent.  

Així doncs, el pes de la població jove 
nascuda a l’estranger és del 14,12% i 
els i les joves de nacionalitat estrangera 
representen el 10,58%. Unes xifres 
notablement inferiors a les del conjunt de 
joves nascuts a l’estranger i de nacionalitat 
estrangera tant de la comarca i de 
Catalunya.  

Pel que fa al conjunt de la població, les 
persones nascudes a l’estranger 
representen el 9,89%, mentre que el 
percentatge de persones de nacionalitat 
estrangera és del 7,25%.  

Taula 2. Població jove nascuda a l’estranger i 
població jove de nacionalitat estrangera, 

Comparativa 2014 

  
ABRERA 

BAIX 
LLOBREGAT 

 
CAT 

Nascuda  a l’estranger 475 44.308 557.465 

% 14,12% 19,91% 26,63% 

Nacionalitat 
estrangera  

356 34.580 468.147 

% 10,58% 15,54% 22,36% 

 

             Font: Idescat 

 

Entre el col·lectiu de joves d’Abrera, la 
franja d’edat on podem trobar una major 
proporció de persones amb nacionalitat 
estrangera és la compresa entre els 25 i 
els 29 anys, amb un percentatge del 
13,81% de població estrangera. Per 
contra, són les franges de població més 
jove (de 12 a 14 anys i de 15 a 19 anys) 
les que presenten unes proporcions més 
baixes d’individus amb nacionalitat 
estrangera. 

Taula 3. Població jove de nacionalitat estrangera 
segons grup d’edat, Abrera 2014 

 

 

 

 

 

 

                                     

Font: Idescat 

 
Total % 

De  12 a 14 anys 39 5,68% 

De 15 a 19 anys 51 9,95% 

De 20 a 24 anys 56 10,39% 

De 25 a 29 anys 88 13,81% 

De 30 a 34 anys 122 12,41% 

Total 356 10,58% 
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L’evolució de la població jove nascuda 
a l’estranger presenta un constant 
creixement fins l’any 2010, moment en el 
qual comença una progressiva reducció 
que es manté fins a l’actualitat. Un 
fenomen que, segurament, es pot atribuir 
als afectes de la crisi econòmica. 

Taula 4. Evolució de la població jove de nacionalitat 
estrangera, Abrera 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

           
                    

 Font: Idescat  

 

 Total % 

2000 122 3,50% 

2002 215 5,92% 

2004 300 8,17% 

2006 385 10,12% 

2008 507 12,81% 

2010 471 12,91% 

2012 412 11,82% 

2014 356 10,58% 

 

Observem com els i les 
joves d’Àfrica, de la resta 
de la Unió Europea i 
d’Amèrica del Sud són els 
col·lectius més nombrosos 
de persones estrangeres a 
Abrera. 

 

Taula 5. Població segons nacionalitat, Abrera 2014 

 

 

Font: Idescat 

 

 
Resta 

UE 
Resta 

Europa Àfrica 

Amèrica 
Nord 

i Central 
Amèrica 

Sud 
Àsia i 

Oceania Total 

Població Jove 21% 4% 47% 4% 16% 7% 11% 

Total Població  26% 3% 47% 3% 14% 6% 7% 

 

Nivell d’instrucció de la població 

 

Segons dades del Cens 2011, un 
8,76% de la població d’Abrera no 
té estudis, un 11,19% té estudis 
de primer grau, un 66,13% té 
estudis de segon grau i un 12,69% 
té estudis universitaris.  

Observem com existeixen 
diferències significatives entre el 
nivell d’estudis entre la població 
abrerenca i la de la comarca i 
Catalunya, sobretot entre el 
col·lectiu de persones amb estudis 
de segon grau i estudis  superiors.  

Taula 6. Població de 16 anys i més. Per nivell 
d’instrucció. Comparativa, 2011 

 
ABRERA 

PROV. DE 
BARCELONA  

CATALUNYA 

Sense titulació 8,76% 10,10% 10% 

Primer grau 11,19% 12,80% 13,50% 

Segon grau 66,13% 55,45% 56,20% 

Estudis superiors 12,69% 21.64% 20,30% 

Total 9.465 4.577.982 6.223.448 
 

                   Font: Idescat 

Pel que fa al percentatge de persones sense estudis, el percentatge d’Abrera és 
sensiblement inferior al del conjunt de la Província de Barcelona i de Catalunya. Per 
contra, el nombre d’abrerencs/ques amb estudis de segon grau és notablement superior 
que el de la província i el país.  

Pel que fa als estudis superiors, la proporció d’abrerencs/ques que han assolit aquesta 
formació és més baixa que la de la província i Catalunya. 
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En referència al nivell d’estudis 
finalitzats de la població jove (16 i 
34 anys), observem com aquesta 
tendència es manté per al 
conjunt de joves del municipi. Si 
bé podem apreciar que, en aquest 
cas, la proporció de persones 
amb estudis de primer grau es 
dispara, superant al de la 
Província de Barcelona i al del 
conjunt de Catalunya. 

Gràfic 6.Població jove segons nivell d’instrucció, 
Comparativa 2011 

 

Font: INE, Cens 2011 

 

Si ens fixem en el grup poblacional 
de joves adults (30-34 anys) 
observem com es manté la 
tendència del conjunt de la població 
jove, amb la petita excepció de la 
proporció de persones sense 
estudis, que en aquest cas és 
lleugerament superior que la de la 
província. 

Taula 7. Població jove 30-34 anys segons nivell 

d’estudis assolit. Comparativa 2011 

 

 

 

 

 

 

Font: INE, Cens 2011 

 

 
ABRERA  

 
PROV. BCN 

 
 Barcelona  

 
CAT 

Sense titulació 2,9% 2,2% 3% 

Primer Grau 13,4% 5,2% 6% 

Segon Grau 69,1% 56,6% 58% 

Est universitaris 14,4% 35,9% 33,6% 

TOTAL 902 474.590 646.485 

Nota metodològica:  
Analfabets: es considera que una persona és analfabeta quan no sap llegir ni escriure en cap idioma. 
Sense estudis: persones que saben llegir i escriure, però que van assistir menys de cinc anys a l'escola. Encara que 
aquesta categoria és equivalent a la d"Estudis primaris incomplets" de la Classificació nacional d'educació (CNED), 
s'ha optat per mantenir la denominació a fi de facilitar la comparació amb els censos anteriors. 
Primer grau: persones que van anar a l'escola cinc anys o més sense completar EGB, ESO o Batxillerat Elemental. 
Segon grau: es considera que una persona té estudis de segon grau quan ha acabat ESO, EGB, Batxillerat Elemental o 
té el certificat d'escolaritat o d'estudis primaris, batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat Superior, COU, PREU, FP 
grau mitjà, FP I, Oficialia Industrial o equivalent, grau mitjà de música i dansa, certificats d'escoles oficials d'idiomes, FP 
grau superior, FP II, Mestratge Industrial o equivalent. 
Tercer grau: es considera que una persona té estudis de tercer grau quan ha acabat una diplomatura universitària, 
arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent, grau universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria, màster 
oficial universitari, especialitats mèdiques o doctorat. 

 

 

 

 

 



PLJ ABRERA 2016-2019  | 24 

 

 

Ajuntament d’Abrera- regidoria de Joventut 

 

La finalització de l’etapa obligatòria 

Segons el Sistema d’indicadors sobre la 
Joventut a Catalunya, “el moment de la 
finalització de l’ESO és un dels primers 
punts d’inflexió (si no el primer) dels 
itineraris que els i les joves poden seguir 
en la seva transició cap a la vida adulta. El 
nivell i la distribució (per sexe i territori) de 
la ruptura o continuïtat entre ensenyament 
obligatori i post obligatori atribuïble a 
l’anomenat “fracàs escolar” hauria 
d’esdevenir un punt d’atenció prioritari de 
la política educativa”.  

La proporció dels alumnes que assoleixen 
el graduat a 4rt. d’ESO respecte el total 
d’alumnes avaluats a Abrera (curs 2014-
2015) és del 94%,  al Baix Llobregat del 
86% i a Catalunya del 88%.  

Taula 8. Alumnat 4rt d’ESO, comparativa curs 
2014-2015 

 ABRERA 
BAIX 

LLOBREGAT 
CATALUNYA 

Alumnat matriculat 105 7.271 63.367 

Alumnat avaluat 82 6.873 64.067 

%  78% 95% 95% 

Alumnat graduat 77 5.888 56.541 

% ** 94% 86% 88% 

Font: Elaboració pròpia. Departament d’Ensenyament, 

Generalitat de Catalunya  

** Alumnat graduat: sobre total avaluat 

 

 

A la comarca del Baix Llobregat, hi havia un total de 7.271 alumnes matriculats a 4rt. d’ESO. 
Un 5% d’aquest alumnat no va ser avaluat. Entre l’alumnat avaluat un 86% va obtenir el 
graduat d’ESO. Amb aquestes dades podríem establir una taxa del 19% de fracàs escolar 
(alumnat graduat sobre el total de matriculat). Aquestes xifres són similars a les que trobem 
al conjunt de Catalunya (17% de fracàs escolar, taxa del 12% de no graduació).  

En el cas concret d’Abrera, podem observar que durant el curs escolar 2014-2015, hi havia 
un total de 105 alumnes matriculats a 4rt. d’ESO a l’IES Voltrera, l’únic centre d’educació 
secundària del municipi. Entre l’alumnat matriculat hi va haver un 22% de joves que no van 
ser avaluats. Entre l’alumnat avaluat un 94% ha graduat 4rt. d’ESO. Per tant, trobem que es 
dona una taxa de fracàs escolar del 28% (alumnat graduat sobre el total d’alumnat 
matriculat), notablement superior a les del Baix Llobregat i Catalunya.  

 

 

Mercat laboral 

 

Entre els i les joves d’entre 16 i 34 anys 
d’Abrera, un 76% són actius/ves (60% 
ocupats/des i 16% aturats/des) i un 24% 
són inactius/ves (24% estudiants). 

Entre els i les joves del conjunt de 
Catalunya el percentatge d’actius/ves és 
del 74% (50% ocupats/des i 24% 
aturats/des) i un 26% d’inactius/ves 
(17% estudiants).  

Taula 9. Població jove segons relació amb 
l’activitat (detall). Comparativa, 2011 

 
ABRERA 

BAIX 
LLOBREGAT 

CAT 

Actius/ves 76% --- 74% 

Ocupats/des 60% --- 50% 

Aturats/des 16% --- 24% 

Inactius/ves 27% --- 26% 

Estudiants 19% --- 17% 
 

Font: INE.Cens 2011 

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=991c0d5b4d124410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=991c0d5b4d124410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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La Taxa d’Atur Juvenil (de 16 a 34 
anys) és del 27% a Abrera, cinc punts 
per sota de la catalana, que es situa al 
32%. Les taxes d’atur per al conjunts 
poblacionals d’ambdós àmbits segueixen 
una tendència similar, sent la d’Abrera 
també cinc punts inferior a la catalana. 

Taula 10. Taxa atur juvenil i total. Comparativa 
2011 

 

 

  Font: INE, Cens 2011 

 

 
ABRERA 

 
BAIX 

LLOBREGAT 

 
CAT 

De 16 a 34 anys 27% --- 32% 

Total Població  21% --- 26% 

 

L’atur afecta d’una manera més 
acusada als i les més joves, que 
presenten unes taxes més elevades.  

Entre els i les joves aturats/des un 7% 
es troba a la recerca de la seva 
primera ocupació, xifra similar a la 
proporció d’aturats joves que cerquen la 
seva primera feina al conjunt de 
Catalunya (8%).  

 

Taula 11. Taxa d’atur juvenil, segons grups d’edat 
Comparativa 2011 

 

 

 

 

 

 

Font: INE, Cens 2011 

 

 
ABRERA 

 
BAIX 

LLOBREGAT 

 
CAT 

De 16 a 19 anys --- --- 77,3% 

De 20 a 24 anys 21,43% --- 46,2% 

De 25 a 29 anys 31,62% --- 29,1% 

De 30 a34 anys 18,54% --- 23,77% 

TOTAL 24,09% --- 32,3% 

El pes dels sectors econòmics en relació 
a la comarca presenta una major 
incidència del sector serveis, si bé també 
hem de tenir en compte el pes de la 
indústria, que representa gairebé el 20% 
de l’activitat econòmica d’Abrera.  

Taula 12. Activitat econòmica. Comparativa, 
IIIT2015 

 
ABRERA 

BAIX 
LLOBREGAT 

CAT 

Agricultura 0,26% 0,16% --- 

Indústria 18,64% 12,42% --- 

Construcció 8,14% 10,08% --- 

Serveis 72,97% 77,33% --- 
Font: Hermes Diputació Barcelona 

D'entre els sectors econòmics que es desenvolupen en tot el terme municipal, el terciari o de 
serveis és el més important, en el qual cal destacar l’activitat comercial i el foment del turisme 
i el patrimoni cultural del municipi.  

L’activitat industrial ha estat, des dels anys 60, l’eix vertebrador de l’economia d’Abrera, en el 
qual cas destacar el sector automobilístic, impulsat sobretot a partir dels anys 70, amb la 
construcció de la planta de SEAT a Martorell. Tot i això, al llarg de les últimes dècades, bona 
part de l’activitat dels polígons també ha fet un gir cap al sector terciari. 

Si bé Abrera és un municipi inscrit a la Denominació d’Origen Penedès, i compta amb un celler 
reconegut pel Consell Regulador de la D.O., l’activitat agrícola del municipi s’ha anat reduint al 
llarg del temps, sobretot degut al gir industrial de l’economia abrerenca iniciat a mitjans del 
segle XX.  
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Altres indicadors conjunturals 

El Cens d’Habitatges 2011 (INE), recull un 
total de 5.220 habitatges familiars, dels quals 
un 85% (4.450) són habitatges principals i 
un 10% són secundaris (505). També 
podem trobar un total de 2.270 habitatges 
buits, representant un 5% del total. 

En termes comparatius, Abrera presenta una 
proporció d’habitatges principals molt similar a 
la del Baix Llobregat, i gairebé 10 punts per 
sobre del percentatge català. Si ens referim 
als habitatges secundaris la xifra del municipi 
és superior a la comarcal, aproximant-se al 
percentatge del conjunt de Catalunya. Pel que 
fa als habitatges buits, presenta una proporció 
més reduïda que la del Baix Llobregat i la de 
Catalunya. 

Taula 13. Habitatges familiars. Comparativa, 
2011 

 Principals Secundàries Buides 

ABRERA 85% 10% 5% 

BAIX LLOBREGAT 85% 6% 9% 

CATALUNYA 76% 12% 12% 

Font: Idescat 

 

 

 

 

La Renda Familiar Bàsica Disponible al 
municipi es situa en 17.500€ per habitant. Per 
tant, observem que presenta una xifra similar 
a la del conjunt del Baix Llobregat i gairebé 
1.000€ per sobre de la Catalana.  

Taula 14. Renda Familiar Bàsica Disponible 

(milers d’€). Comparativa 2010 

 

Font: INE, Cens 2011 

 

 
Total 

Per 
habitant 

Índex 
Catalunya 
=100 

ABRERA 
207.458 17,5 105,3 

BAIX LLOBREGAT 
13.729.643 17,1 103,2 

CATALUNYA 
124.577.036 16,6 100 

L’índex de motorització presenta el nombre 
de vehicles de cada categoria per cada mil 
habitants. Podem veure que, pel que fa als 
turismes, a partir de l’any 2008 podem 
apreciar una constant reducció del seu 
nombre, fet que no s’ha produït en el cas del 
les motocicletes, que presenten un augment 
ininterromput des del 2000, ni en el dels 
camions i furgonetes, que es manté unes 
xifres força constants. 

 

Gràfic 8. Índex de motorització, 2014 

 

Font: Idescat 
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L’ENQUESTA JOVE D’ABRERA 2016 

 

 

 

 

 

Presentació 
 

L’enquesta ha estat dissenyada per tal de complementar l’anàlisi de la realitat juvenil, recollint 

alguns aspectes clau de la realitat dels i les joves d’Abrera que no es poden explicar amb les 

dades estadístiques existents i que complementen a la seva vegada l’anàlisi de la realitat social 

de caire qualitatiu (dinàmiques amb joves). Aquesta es centrava en els dos àmbits prioritzats que 

es vinculen a l’acompanyament en la transició (formació-treball) i la participació. En aquest punt 

hem de dir que hem incorporat algunes preguntes relacionades específicament amb el 

coneixement del Casal de Joves, així com amb algunes actuacions que es desenvolupen en 

l’àmbit de la salut des de la regidoria de Joventut.  

Més enllà dels canals de comunicació de la regidoria de Joventut, on s’ha treballat en la difusió 

de l’enquesta i que ha constat en l’enviament d’aquesta a la base de dades, incorporació i difusió 

de l’enllaç a totes les activitats, informació personal als i les joves vinculats al servei, s’ha 

comptat amb la complicitat de l’Institut Voltrera. El departament de Joventut treballa de forma 

coordinada amb l’Institut i és el referent municipal de l’Institut de cara a la programació d’accions 

formatives de suport dins de l’horari lectiu.  

S’ha apostat per aquesta línia metodològica per les característiques descrites en línies anteriors, 

assumint els límits mostrals de la mateixa. L’enquesta no comptava amb finançament suficient 

per tal de poder-se portar a terme amb una mostra representativa del col·lectiu de joves. Tot i els 

límits que presenta la realització d’una enquesta amb els mitjans dels que s’ha pogut disposar, 

s’ha cregut convenient implementar-la i aprofitar la difusió de la pròpia enquesta entre el 

col·lectiu de joves; ja que ha servit com a eina de 

difusió del propi Pla local de Joventut.  

 

Elements descriptius 
 

L’enquesta ha estat activa i dinamitzada durant els 

mesos de novembre i desembre 2015 i gener 2016. 

Ha estat realitzada per un centenar de joves (96 

respostes vàlides), amb una distribució molt 

equilibrada segons sexes i on els i les joves d’entre 15 i 19 anys representen el 75%. Donada 

aquesta distribució segons edat, trobem que un 82% dels i les joves es troben estudiant, un 8% 

treballant, un 6% compaginen estudis i treball i un 4% no es troben estudiant i tampoc treballant.  

Trobem representació de joves dels diferents barris del municipi. Un 8% dels i les joves que han 

donat resposta a l’enquesta han nascut fóra de la Unió Europea. El 40% dels i les joves que han 

realitzat l’enquesta no han viscut sempre a Abrera, com a mitjana van venir a viure al municipi 

quan tenien set anys.  

ENQUESTA VIRTUAL: 
DINAMITZADA  

CASAL DE JOVES I IES 

100 JOVES 
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TRANSICIÓ  
 

Formació 

Les expectatives de formació dels i les joves que han donat resposta al qüestionari són elevades: 

un 7% dels i les joves volen assolir només estudis obligatoris (ESO), un 30% estudis secundaris i 

un 40% estudis universitaris.  

A la pregunta sobre el seu coneixement de serveis on anar a informar-se en l’àmbit de la 

formació a Abrera, les respostes trobem que 1/3 coneixen on anar a informar-se, 1/3 no coneixen 

on anar a informar-se i malauradament no sabem res de la resta de joves (1/3 no ha donat 

resposta).  

Tot i així, un 75% dels i les joves han indicat que s’han informat sobre l’àmbit formatiu. Les 

respostes a aquesta pregunta múltiple es situen en un 34% a internet, un 25% amb familiars, un 

26% amb tutors/es i un 12% al Casal de Joves (Punt d’Informació Juvenil La Garsa).  

Respecte els aspectes que caldria millorar en l’àmbit formatiu els i les joves han indicat:  

 Beques i ajuts per la formació 54% 

 Qualitat ensenyament 43% 

 Increment oferta 30% 

 Espais d’estudi 30% 

 Informació i assessorament d’itineraris formatius 22% 

 Absentisme escolar 19% 

 Aprofitament d’equipaments educatius en horari no lectiu 12% 

Mercat laboral 

Donada les característiques de la població que ha donat resposta al qüestionari, aquestes 

qüestions cal prendre-les amb cautela. Tot i així, presentem els principals resultats.  

Un 38% ha buscat alguna vegada informació o assessorament sobre l’àmbit laboral; per buscar 

feina (22%), per aprendre a fer un CV (16%), per gestionar prestacions (1%). Els referents en la 

cerca d’aquesta informació han estat internet (20%), familiars (14%), Servei local d’Ocupació 

(10%), amics/gues (8%), tutors/es (5%) i Casal de Joves (Punt d’Informació Juvenil La Garsa) 

(5%).  

Respecte als aspectes de l’àmbit del mercat laboral que caldria millorar han indicat:  

 La promoció de llocs de treball per a joves 54% 

 Informació i assessorament per a joves per trobar feina: servi d’orientació, borsa 

de treball, etc. 38% 

 Suport joves emprenedors/es 37% 

 Prioritzar la contractació joves d’Abrera 32% 

 Incidir en vincular ofertes de treball amb correspondència amb el nivell de 

formació 24% 
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PARTICIPACIÓ 

En l’àmbit de la participació hem incorporat un sèrie de preguntes vinculades a la participació des 

de la vessant particular i des de la vessant col·lectiva. Entre els i les joves que han donat 

resposta al qüestionari trobem que un 60% participen en alguna entitat o associació (incloses les 

esportives). El percentatge de joves que participen en alguna entitat esportiva és del 32%. Per 

tant, trobem que un 40% dels i les joves que han donat resposta al qüestionari no participen en 

cap associació.  

Gairebé la meitat dels i les joves creuen que a Abrera es donen facilitats per a la participació 

juvenil per a la participació juvenil (46%), un 19% opina que no es donen facilitats i un 35% no ha 

donat resposta a aquesta qüestió.  

Gairebé la meitat dels i les joves (45%) coneixen la Comissió Jove de la Festa Major.  

Respecte els aspectes que caldria millorar en l’àmbit de participació les respostes han estat:  

 Promocionar la  incorporació de joves a entitats 30% 

 Equipaments per a joves i entitats 29% 

 Promoció de la creació d’entitats 26% 

 Obertura nous espais de diàleg  18% 

 Increment suport entitats municipi 14% 

 

 

EL SERVEI DE JOVENTUT 
 

El 85% dels i les joves que han donat resposta a l’enquesta coneixen el Punt d’Informació Juvenil 

La Garsa. Un 20% són usuaris/àries, un 54% hi ha anat algun cop i un 10% no hi ha anat mai. 

Entre la població usuària, un 33% han anat pel PIJ La Garsa (carnets juvenils, informació, 

inscripcions, cursos), el 23% per la sala d’estudi, el 9% pels ordenadors d’autoconsulta i el 22% 

per l’espai WI-FI. Els i les joves coneixen el Casal de Joves i el Punt d’Informació Juvenil La 

Garsa des de fa 5,6 anys de mitjana (N= 33).  

El 40% coneixen el Carnet del Casal de Joves i argumenten els avantatges que té (descomptes, 

accés serveis, etc.). Un 24% participa de les votacions del Cinema Jove al carrer i un 13% de les 

votacions per escollir els Tallers Joves del Casal. Només un 8% participa mensualment als 

“Digues la teva” per fer propostes d’oci cultural al Casal de Joves.  

A la meitat dels i les joves que han donat resposta al qüestionari els hi arriba la informació sobre 

les activitats per a joves que es fan al municipi (48%), hem de dir però que un 27% afirma que no 

els arriba la informació i que un 21% no han donat resposta a aquesta qüestió.  

Respecte l’àmbit de salut un 60% considera que té prou informació sobre hàbits saludables en 

sexualitat, alimentació, consum, etc. Un 15% considera que no té prou informació o només a 

mitges, mentre que un 25% no ha donat resposta a aquesta qüestió.  
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ELS I LES JOVES D’ABRERA UNA VISIÓ QUALITATIVA 

 

L’explotació estadística, tot i esdevenir molt útil per quantificar la dimensió de les 

característiques estructurals dels i les joves d’Abrera, no ens ajuda a entendre les subjectivitats, 

és a dir, la motivació i significació que els i les joves donen a les seves accions i decisions a la 

seva realitat quotidiana. Per això, aquesta aproximació s’ha completat amb la utilització de 

tècniques de recerca de caire qualitatiu (grups de discussió). Però no només hem volgut copsar 

els discursos dels i les joves, sinó també dels agents implicats en les polítiques de Joventut.  

 

S’ha cercat la participació activa dels i les joves en aquest punt del 

procés de la diagnosi del PLJ, organitzant i dinamitzant grups de 

discussió entre aquests. Es va optar per ser una sessió amb els i les 

joves usuaris/àries del Casal de Joves (caracteritzats per la seva 

franja d’edat: col·lectiu de joves adolescents) i una altra sessió amb 

joves d’edat superior als 17 anys. Ambdues sessions van tenir lloc al 

Casal de Joves, el 19 de novembre de 2015.  

Per descomptat la realització d’aquests grups també va comptar amb 

una crida oberta a la població jove del municipi, ja que es va distribuir 

a totes les llars un fulletó específic d’aquesta trobada. Es va 

incorporar la informació en l’Agenda de Joventut (El 

+ del Casal de Joves), que s’incorpora a l’agenda 

mensual municipal que també es distribueix a totes 

les llars del municipi. Es va difondre la informació a 

les xarxes socials (web municipal, facebook del 

Casal de Joves, twitter i blogspot), es van penjar cartells als edificis 

municipals com la Biblioteca, el Centre Aquàtic, el Servei Local d’Ocupació; 

també es va difondre a l’Institut Voltrera i es va difondre a Ràdio Abrera. El 

departament de Joventut utilitza tots els mitjans de difusió que té al seu abast 

per arribar a la major part població jove possible.  

També es va dur a terme una sessió amb diferents agents municipals; en aquest apartat 

recollim les característiques de la part de la sessió vinculada a l’anàlisi de la realitat juvenil. 

Hem de comentar que la realització d’aquests grups de discussió, ens ha servit per:  

 la validació del plantejament de la diagnosi 

 l’anàlisi de la realitat juvenil  

 com a eina de difusió del propi PLJ 

 com a eina pedagògica sobre la planificació estratègica i les polítiques 

de Joventut 

 com a recurs per a la dinamització de la participació juvenil 
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En les pàgines següents descriurem els trets fonamentals de les sessions dutes a terme, hem 

de comentar, que tant en les dinàmiques realitzades amb població jove com amb agents 

municipals la focalització de la diagnosi ha estat coincident (com ja s’ha presentat en la primera 

part d’aquest apartat), tot i que amb diferents visions, podem indicar que s’han establert com a 

prioritaris els àmbits de: 

 

 l’acompanyament en les transicions (TET) i 

 

 la participació 

 

 

En total han participat una vuitantena de persones en les diferents sessions qualitatives 

realitzades:  

  L’equip de Joventut (3 persones) 

  Sessió jove 1 (34 joves) 

  Sessió jove 2 (24 joves) 

  Sessió política (11 persones) 

  Tècnics/ques municipals (6 persones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CITES 

PRESENCIALS: 

PARTICIPACIÓ 78 

PERSONES 
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La visió dels i les joves sobre la seva realitat 

La seixantena de joves participants en les dues sessions de debat impulsades en el marc de la 

diagnosi del PLJ van consensuar i validar els dos àmbits prioritaris vers la realitat juvenil dels i 

les joves d’Abrera: l’acompanyament en les transicions i la participació. Les dues sessions 

amb joves van estructurar-se amb metodologies semblants, tot i que les característiques del 

perfil dels i les joves participants de la primera de les sessions no van permetre l’aprofundiment 

en l’àmbit de les transicions vinculades al mercat laboral i en l’àmbit de la participació 

vinculades a entitats.   

Sessió joves <18 anys 

En l’àmbit de la formació es considera que hi ha dèficits en 

l’oferta de places d’educació secundària obligatòria (donat el 

creixement poblacional, segons la seva perspectiva, les 

places d’ESO al municipi són insuficients). Respecte la 

inexistència d’oferta de cicles formatius a Abrera consideren 

que aquest fet limita les seves trajectòries, ja que consideren 

que molts cops es vincula l’elecció de l’itinerari formatiu 

personal a la distància i la comunicació en transport públic 

de l’oferta. Consideren que la inexistència de beques per a 

l’estudi és un handicap afegit entre el col·lectiu de joves que han de desplaçar-se per motius 

d’estudis, a més de les limitacions econòmiques que han manifestat algunes de les persones 

assistents respecte la seva situació familiar i la compra de llibres i material escolar. Consideren 

insuficient les hores d’obertura de la Biblioteca. Respecte els cursos culturals consideren que 

caldria incrementar l’oferta tant en horaris com en tipologia de tallers.  

Es valora òptimament el servei i la relació amb el Casal de Joves i la dinamització que es 

realitza en aquest espai. Es considera que la comunicació amb l’equip és òptima. Avaluen 

correctament Digues la Teva!,  programació participada de les activitats del Casal de Joves. 

Així mateix avaluen correctament els serveis com són : WI-FI, ordinadors de consulta, sales. 

Tenen un gran desconeixement de la participació, més enllà de la interiorització que realitzen a 

partir de les dinàmiques treballades al Casal de Joves. Es considera que manquen espais d’oci 

per a joves a Abrera.  

Sessió joves >18 anys 

En l’àmbit de l’acompanyament a les transicions es remarca la 

manca d’oferta de cicles formatius al municipi. Respecte els 

recursos i serveis disponibles en aquest àmbit es considera que 

hi ha una manca d’oferta cursos idiomes i que no els arriba la 

informació sobre els cursos que es fan a Abrera.  

Entre aquests dos àmbits cal incidir en la percepció per part 

d’aquest col·lectiu de joves en l’estigma de la població usuària 

Casal de Joves, es considera que s’ofereixen activitats per a joves adolescents, troben que no 

hi ha oferta de tallers per als i les joves de més edat. 

Es considera que el municipi es caracteritza per una falta de participació de les persones i de 

les entitats (“poc associacionisme”), que també caracteritza la dèbil participació juvenil; molt 

relacionat amb “el poc sentiment de poble”. Així mateix es manifesten dificultats per a 

l’organització d’esdeveniments “poc suport cultural per als i les joves”.  

Es manifesta una manca d’oferta oci privat per als i les joves. I es comenten aspectes 

relacionats amb una xarxa de transport públic deficient (horaris, parades, inexistència servei 

nocturn) que limita els seus desplaçaments així com el tema que fa referència a la connexió 

pont/llum pont en la carretera d’accés al Casal de Joves.  
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La visió dels i les professionals de les polítiques de Joventut 

Sessió política 

La sessió realitzada amb els regidors i les regidores 

municipals va tenir lloc el 30 de novembre de 2015 a 

l’Ajuntament d’Abrera. Aquesta va comptar amb una 

desena de participants presencials i una aportació via 

telemàtica. 

En aquesta sessió es va fer incís en la necessitat de la 

planificació estratègica per a les polítiques municipals i 

en la necessitat del treball per la població jove del 

municipi. A través de diferents tècniques es van validar els àmbits prioritaris d’anàlisi de la 

diagnosi i es va treballar vers l’anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de Joventut vers 

aquesta perspectiva.  

En l’àmbit de les transicions juvenils vinculades a la 

formació i l’ocupació es destaquen les necessitats 

tant formatives com laborals de la població jove del 

municipi. La manca d’oferta educativa i les 

elevades taxes d’atur juvenil fonamenten la 

necessitat d’impulsar polítiques d’acompanyament 

en aquests dos àmbits. En aquest àmbit també es 

destaca la necessitat de desenvolupar treball en la 

línia de l’educació en valors que complementi la 

formació dels i les joves i empoderi les seves 

transicions.  

En l’àmbit de la participació es constata la dificultat 

de tràmits administratius i burocràtics per al 

desenvolupament d’actuacions autogestionades des del qualsevol altre col·lectiu. Es constata 

la necessitat d’un espai de trobada propi per a joves (“fer-se seu”), espais comuns de relació. 

Cal incorporar la perspectiva juvenil a totes les àrees del consistori. Hi ha consens en que hi ha 

una manca d’associacionisme i d’entitats juvenils. Es destaca la importància de la manca 

d’espais culturals/d’oci per a joves a Abrera.  

Així com també sorgiren aspectes vinculats als dèficits en la xarxa de transport públic, les 

dificultats d’accés a l’habitatge per la situació laboral i temes vinculats amb la informació i la 

comunicació amb els i les joves abrerencs/ques. Assentar els fonaments d’una òptima 

comunicació amb els i les joves d’Abrera passa per què els i les joves “es sentin escoltats”. 

 

Sessió tècnica 

La visió dels tècnics i tècniques municipals va ser recollida a partir d’unes fitxes elaborades 

amb aquesta finalitat i donada la impossibilitat de coordinar una sessió presencial. Han 

participat en la complementació d’aquestes: Serveis Socials, Medi ambient i sanitat, Cultura i 

Patrimoni (amb la Biblioteca Municipal), Ensenyament i Ràdio Abrera.  

La informació relativa a aquestes fitxes s’ha incorporat en apartats posteriors d’aquest 

document  

- Avaluació de polítiques de Joventut: Les actuacions de la resta de serveis del consistori 

- Les propostes: Propostes tècniques  
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 La sjdkf kjlsj 

3. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE 
JOVENTUT 
 

Fins aquí hem vist quines són les necessitats dels i les joves d’Abrera i en aquest apartat 

analitzarem quines són les polítiques de Joventut que s’adrecen a la població jove. És a dir, 

quins són els recursos i serveis que s’estan desenvolupant per tal de donar resposta a 

aquestes necessitats.  

Entenem que la política de Joventut ha de ser necessàriament una política integral i transversal 

a totes les regidories de l’Ajuntament. Per aquest motiu s’han tingut en compte, a més dels 

programes que es recullen a l’anterior PLJ, les diverses accions i programes que es 

desenvolupen des de la resta de regidories del consistori adreçades a la població jove 

abrerenca. Amb la col·laboració dels diferents tècnics i tècniques municipals hem analitzat 

quins són els programes que es desenvolupen, així com quina és la metodologia de treball 

entre les regidories.  

Però per saber en quin punt estem se’ns ha fet necessari recopilar quin ha estat el recorregut 

de les polítiques de Joventut a Abrera, així com descriure i analitzar quins són els recursos 

(econòmics, humans i estructurals) de la regidoria de Joventut per donar resposta a les 

necessitats dels i les joves.  

LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A ABRERA 

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Abrera és l’encarregada de desenvolupar les 

polítiques de Joventut al municipi. Això inclou a tots els i les joves compresos entre els 12 i els 

35 anys.  

El cartipàs municipal de la legislatura 2015-2019 conforma les regidories com a ens 

independents sense establir relacions vinculades a grans àrees de govern. Es vinculen a un 

càrrec electe amb funcions de regidor/a dels diferents àmbits. En el cas de la regidoria de 

Joventut la Regidora comparteix funcions amb les regidories de Cultura i Comunicació.  

L’inici de les polítiques de Joventut a Abrera s’emmarca a la dècada dels anys 80. A l’any 1986 

es va crear el primer Casal de Joves d’Abrera, ubicat a sobre de la Sala Municipal (carrer 

Casamada número 14), i que posteriorment es va traslladar la seva seu a la Torre de Cal Peris, 

on a l’actualitat s’ubica l’Ajuntament d’Abrera i pren el nom de Plaça de la Constitució.  

Aquest Casal de Joves tenia la seva junta formada per joves abrerencs/ques, que inicialment 

es volien constituir com associació juvenil per dur-ne la gestió, però finalment es van reconvertir 

en “Comissió de Joves” i posteriorment en “Junta del Casal de Joves”. 

El primer Casal de Joves va funcionar des del mes de març de 1986 fins a l’abril de 1988. 

Durant aquest temps, l’Ajuntament va contractar un educador (amb experiència a altres casals 

de joves de Barcelona) per fer l’acompanyament als i les joves que gestionaven el Casal de 
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Joves i posteriorment, va contractar una empresa de serveis per cogestionar aquesta 

instal·lació i programar activitats. Aquest model va crear unes sinergies que es vincularen a un 

mal ús de les instal·lacions i el projecte es va paralitzar.  

A l’any 1988 es va crear el Punt Nord (Punt d’Informació Juvenil de Martorell) i l’Ajuntament de 

Martorell i d’Abrera es van conveniar per prestar conjuntament aquest servei a ambdues 

poblacions. Malgrat que la ubicació del Punt Nord era a Martorell i els usuaris d’Abrera havien 

de desplaçar-se. Des d’aleshores, fins a l’any 1994, amb la creació del PIJ La Garsa (Punt 

d’Informació Juvenil d’Abrera) es va treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Martorell en la 

difusió de les activitats que es feien (fonamentalment viatges i estades, i alguns 

assessoraments en matèries concretes). Des d’Abrera es pretenia fer d’enllaç entre ambdues 

poblacions, a l’hora que s’anaven detectant altres necessitats. 

Des de l’any 1993 es feia cessió d’un buc d’assaig (mòdul prefabricat destinat exclusivament a 

aquest fi) als grups locals emergents. També s’organitzaven cicles de cinema i alguns concerts 

perquè existia una associació juvenil, AJA (Asociación Juvenil de Abrera) que promovia 

aquestes activitats amb el suport de l’Ajuntament. 

Aquest procés iniciat anys enrere va culminar a l’abril de 1994 amb la concessió dels permisos 

necessaris per l’obertura del PIJ La Garsa, que va tenir la seva primera ubicació a la seu de 

l’Ajuntament, al carrer Major. Posteriorment a la Biblioteca Josep Roca i Bros i a l’actualitat es 

troba al Casal de Joves d’Abrera, ubicat al Centre Polivalent del Rebato. 

La inauguració del Casal de Joves d’Abrera al Centre Polivalent del Rebato, el 20 de setembre 

de 2008, va significar un salt qualitatiu en les polítiques de Joventut abrerenques. Les noves 

instal·lacions - que inclouen buc d’assaig, sala d’ordinadors, sala d’estudis, sales polivalents 

per a tallers, sala amb miralls per a dansa, teatre o expressió corporal, zona de trobada, cuina -

, han fet que en poc temps el nombre d’actuacions de la regidoria de Joventut s’hagi 

incrementat notablement. 

El primer ‘pla jove d’Abrera’ data de l’any 2006, i el va elaborar la tècnica de Joventut, i va tenir 

una durada d’un any. Aquest és un document que es va elaborar amb la finalitat de presentar-

se a les línies de subvencions existents. 

  

 

 

 

El primer Pla local de Joventut, com a document estratègic i on es recollien les polítiques de 

Joventut municipals, el va elaborar la tècnica de Joventut l’any 2007, i ja tenia una durada de 4 

anys i recollia una diagnosi, propostes, etc. A l’any 2012 es va procedir a la redacció del PLJ 

per al nou període 2012-15, document vigent fins a l’actualitat en que ens trobem elaborant el 

nou PLJ 2016-19.  

Des de l’any 2008, la regidoria de Joventut gestiona de forma directa les instal·lacions del 

Casal de Joves, que tenen diferents espais per fer tallers, cursos, activitats i on es troba ubicat 

el PIJ La Garsa. El Punt d’Informació Juvenil La Garsa s’ha anat adaptant a les necessitats de 

la població jove. Si bé, en un inici les consultes i assessoraments estaven relacionats amb 

l’hodoteca, les estades a l’estranger, els carnets d’alberguista, etc., a dia d’avui, les consultes i 

assessoraments personalitzats es centren en temes d’estudis (què puc fer acabat l’ESO, si no 

he acreditat què puc fer, quins cicles formatius hi ha als voltants d’Abrera, etc.) i a la introducció 

dels i les joves al mercat de treball (com em puc apuntar a la Garantia Juvenil, tràmits al SOC, 

al SLO, etc.). 
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LA REGIDORIA DE JOVENTUT 

 

Hem de tenir present que un dels elements determinants a l’hora de 

desenvolupar les polítiques de Joventut són els recursos disponibles. En 

aquest apartat incorporem els recursos humans, econòmics i estructurals 

de la regidoria de Joventut d’Abrera.  

 

Recursos Humans 

La regidoria de Joventut es caracteritza per un equip humà consolidat. Actualment l’equip que 

conforma la regidoria de Joventut es caracteritza per la professionalitat i el coneixement del 

territori, ja que són professionals que han treballat en programes que impliquen el contacte 

directe amb joves i la coordinació directa amb els diferents agents territorials. L’equip humà es 

constitueix amb dues persones tècniques en plantilla municipal i es complementa amb una 

persona que realitza tasques de dinamització del Casal de Joves i talleristes.  

 

Taula 15. Recursos humans de la regidoria de Joventut, 2016 

Personal en plantilla 

Lloc de 
treball 

Categoria 
professional 

Hores 
dedicació 

% horari 
dedicat a 
Joventut 

Complement d’especial 
dedicació i incompatibilitat 

Tècnica de 
Joventut 

C1 30 h 15’ 100 % No 

Informadora 
Juvenil 

C2 29 h 45’ 100 % No 

Personal extern 

Lloc de 
treball 

Categoria 
professional 

Hores 
dedicació 
setmana 

Empresa i 
forma de 
contractació 

Programa/Projecte en el 
que es desenvolupa la 
seva activitat 

Casal de 
joves 

Professional 
Tardes de Joc 

20 h En procés de 
licitació. 
Concurs  

Programa Casal de Joves 

Casal de 
joves 

Tallerista 2 h En procés de 
licitació. 
Concurs 

Programa Casal de Joves 

Casal de 
joves 

Tallerista 2 h En procés de 
licitació. 
Concurs 

Programa Casal de Joves 

Casal de 
joves 

Tallerista 2 h En procés de 
licitació. 
Concurs 

Programa Casal de Joves 

Casal de 
joves 

Tallerista 2 h En procés de 
licitació. 
Concurs 

Programa Casal de Joves 
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Recursos econòmics 

Els recursos municipals dels que disposa la regidoria de Joventut representen el 0,60% del 

pressupost global del consistori. Podem argumentar que en els darrers anys aquesta evolució 

es consolida a l’alça, trobant-se en la mitjana del que els municipis catalans destinen a 

polítiques de joventut.  

 

Taula 16. Evolució dels recursos econòmics de la regidoria de Joventut 

Anys Pressupost Ajuntament d'Abrera 
 
Import destinat a activitats 

2008 16.909.735,11 77.000,00 

2009 13.403.577,00 77.000,00 

2010 12.908.521,16 70.000,00 

2011 15.815.909,19 78.000,00 

2012 12.898.670,39 78.000,00 

2013 15.751.490,87 82.000,00 

2014 14.207.365,08 80.000,00 

2015 13.296.799,12 80.000,00 

2016 14.279.443,39 82.800,00 

 

Recursos funcionals 

Respecte els recursos estructurals hem de comentar que 

específicament per a joves es troba el Casal de Joves, 

espai ubicat en un equipament d’ús compartit amb el Centre 

Obert i l’Escola Municipal de Música, que pren el nom de 

Centre Polivalent del Rebato. Aquest és un equipament de 

titularitat municipal.  

El Centre Polivalent del Rebato compta amb 2.392,51 

m2, distribuïts en: planta semisoterrani, planta baixa, 

primera planta, segona planta i Auditori. És un edifici 

accessible per a persones amb mobilitat reduïda, amb 

espais amplis i oberts, que es distribueixen en plantes 

intermitges amb un gran vestíbul principal. Aquest edifici 

ofereix WI-FI lliure als usuaris i també compta amb un gran Auditori amb cadires que es poden 

treure i aquest espai es pot destinar a concerts i celebracions. De forma mensual es fan 

projeccions de cinema que van a càrrec d’una entitat local, Emmetcinats cinema club.  

 

El Casal de Joves, inaugurat el 20 de setembre de 2008, presta servei de dilluns a divendres 
en horari de 16 a 20 h i compta amb els serveis següents: 
 PIJ La Garsa: carnets juvenils, informació sobre educació formal i no formal, viatges, treball, 
mobilitat, participació, cultura i lleure, préstec de guies i llibres, inscripcions a activitats - tallers, 
esports d'aventura, cursos, concursos, etc.). 
 Facebook (CasalJovesAbrera), Twitter (@CasalJoveAbrera) i Blogspot amb informació 
juvenil on-line (casaldejovesabrera.blogspot.com) 

https://twitter.com/CasalJoveAbrera


PLJ ABRERA 2016-2019  | 38 

 

 

Ajuntament d’Abrera- regidoria de Joventut 

 

 Carnet del Casal de Joves amb el que es pot fer ús de la cessió de materials 
(videoconsoles, jocs de taula, etc.) i d'espais del Casal a Joves a joves, grups de joves i entitats 
juvenils. 
 Espai de trobada WI-FI. 
 Ordinadors de consulta. 
 Sala d'Estudis. 
 Bucs d’Assaig del Casal de Joves i de la Casa de Cultura. Ambdós es gestionen des de 
Joventut, amb la col·laboració dels conserges dels dos centres. 
 Espai mensual “Digues la teva al Casal” de programació d’activitats del Casal de Joves.  
 Agenda mensual de tallers i activitats. 
 Espais d'Orientació i Assessorament sobre drogues i comportaments de risc. 

 

 

No existeixen altres equipaments municipals exclusivament adreçats als/les joves d’Abrera. 
Però els/les joves són usuaris, igual que la resta de la població en general, de: 

 Biblioteca Josep Roca i Bros: compta amb els següents serveis: Informació 
sobre temes d’informació general i local. Consulta a la sala d’adults, 
hemeroteca i sala infantil. Lliure consulta d’internet i zona WI-FI. Préstec de 
documents. I agenda mensual d’activitats 

 Casa de Cultura: compta amb els següents serveis: Cessió d’aules polivalents 
(per entitats, exposicions, tallers, etc.). Buc d’assaig amb bateria gestionat pel 
departament de Joventut.  

 Casals Socials dels Barris, espai de trobada veïnal i de realització d’activitats. 

 Hotel d’Entitats, compta amb els següents serveis: Cessió de despatxos i 
sales polivalents per a entitats 

 Sala Municipal, Sala – teatre per actuacions: musicals, dansa, projeccions de 
cinema, teatre, etc. 

 Centre Aquàtic Municipal, amb diverses piscines, sales i espais d’esport. 

 Pavelló Esportiu Municipal, està dotat de dos gimnasos i una sala divisible en 
tres pistes poliesportives, tots ells adequats per a la pràctica de lleure i de 
competició. Activitats: esports de sala, taekwondo i gimnàstica artística i 
esportiva. 

 Altres infraestructures esportives: Piscina municipal d’estiu. Gimnàs 
municipal. Camp municipal de futbol. Frontons municipals. Pista municipal de 
tennis. Pista poliesportiva “Can Vilalba”. Pista poliesportiva “Les Carpes”. Pista 
poliesportiva “Ca n’Amat”. Pista poliesportiva “Santa Maria de Vilalba”. Pistes 
CEIP Francisco Platón Sartí i del CEIP Ernest Lluch. Instal·lacions esportives 
de l’Institut Voltrera.  

 Promoció Econòmica, serveis que ofereix: Servei de formació, d’ocupació, 
club de la feina i autoocupació i autoempresa. 

 Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada a les instal·lacions de la Casa 
Consistorial, presta servei a tots els ciutadans en qualsevol tràmit o gestió que 
necessiti fer. 

 Oficina local d’Habitatge, informació en matèria d’habitatge. 
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AVALUACIÓ DE LES POLITIQUES DE JOVENTUT 

 

Per tal de dur a terme l’avaluació de les polítiques de Joventut a Abrera s’ha continuat amb 

l’exercici implementat amb el desplegament del PLJ 2012-2015 d’avaluació anual del mateix 

PLJ. Aquesta actuació s’ha complementat amb l’elaboració d’una memòria d’avaluació final del 

PLJ. En un document annex “Avaluació PLJ 2012-2015” es recopila tota la informació referent a 

aquestes actuacions desenvolupades. Aquest és el document que ens ha servit de base per fer 

un treball analític intern de reflexió en el que ha participat tot l’equip de Joventut.  

En aquest punt s’ha de recordar que el PLJ 2012-2015 preveia diversos òrgans i espais 

d’avaluació i seguiment en el procés d’implementació d’aquest:  

 Grup d’Avaluació i Desplegament (GAD): actua en les avaluacions contínues, anuals i 

final del PLJ. Està format per un/a representant polític, representants tècnics/ques de la 

regidoria de Joventut i representants de les entitats juvenils. Aquest òrgan, en el seu 

desplegament no ha acabat d’incorporar la presència de la figura política i es considera 

que caldria impulsar mecanismes de difusió d’aquest entre el col·lectiu de joves del 

municipi.  

 Comissió d’Avaluació Tècnica Municipal (CATM): els seus membres (tècnics/ques 

municipals de les diferents àrees que intervenen en les polítiques de Joventut) realitzen 

el seguiment i l’avaluació dels projectes/actuacions transversals. Aquest òrgan, però, 

en el seu desplegament efectiu ha funcionat a través de reunions bilaterals, no arribant-

se a la realització d’una sessió plenària; tot i així les actuacions telemàtiques funcionen 

òptimament. 

Per completar aquesta informació, donades les dificultats presentades en la CATM, s’ha 

demanat a la resta de regidories del consistori que completessin unes fitxes sobre les 

actuacions desenvolupades per a la població jove del municipi en els àmbits que hem delimitat 

com a prioritaris per a la diagnosi. Que, juntament amb l’avaluació que han fet els i les joves 

participants en aquest procés d’elaboració del PLJ, complementen l’avaluació del treball de la 

regidoria de Joventut i del desenvolupament de les polítiques de Joventut al municipi.   

 

El PLJ 2012-2015  

 

El PLJ 2012-2015 estava integrat per quatre programes que en el 

transcurs de la seva implementació s’han consolidat en tres.  
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Programa TET (Formació/ Inserció) :  

- Accions formatives realitzades a l’IES: accions per a 

l’empoderament dels i les joves: actuacions dirigides als i les 

joves estudiants de l’Institut Voltrera. Aquestes actuacions 

es realitzen a les instal·lacions de l’Institut o a l’equipament 

juvenil: actuacions vinculades al Pla d’Actuació Tutorial, 

taller de tècniques d’estudi, Gimcana/Descoberta del Casal 

de Joves, etc. En aquestes activitats han participat gairebé 1.900 joves en els darrers 

quatre anys, amb una mitjana de 473 joves per any.  

 

- Acompanyament Garantia Juvenil (24 assessoraments i acompanyament a les 

inscripcions durant l’any 2015) 

 

- Cursos lleure educatiu: cursos per fomentar l’ocupabilitat dels i les joves: cursos de 

lleure infantil i juvenil (monitor/a, director/a), majors de 18 anys. Han realitzat aquests 

cursos un total de 125 alumnes en els darrers quatre anys, amb uns 2.937 usos de la 

sala d’estudi específics del curs de monitors/es de lleure amb uns 735 usos/any.  

 

Coordinació i treball transversal amb altres àrees: Salut, Serveis Socials, Promoció 

Econòmica, Educació, Cultura, Esports, Policia local i Brigada municipal. 

Programa Casal de Joves:  

- Tallers Joves: cursos de diferents temàtiques que es realitzen 

amb una durada trimestral (gener-març/ abril-juny/ octubre-

desembre). Activitats adreçades a joves d’entre 12 a 24 anys. 

La temàtica dels tallers es determina de forma participada 

amb els i les joves (Digues la teva!). Es realitza avaluació per 

part dels i les joves assistents als tallers. Durant els quatre 

anys de desplegament del PLJ han participat 3.909 joves, 

amb una mitjana anual de 978 joves.  

- Tardes de Joc: actuacions socioeducatives conduïdes per un professional i d’oferta 

contínua adreçades a joves adolescents (12 a 17 anys) en horari de tardes (dilluns a 

divendres, amb una durada de 3 hores). Aquestes actuacions han tingut més de 4.100 

usuaris, amb una mitjana de 1.026 usuaris a l’any.  

Programa Cohesió/Participació (Participació/Cohesió):   

- Comissió Jove Festa Major 

- Cinema Jove al Carrer (participat) 

- Festa Holy 

- Cap d’any 

- Altres: Jam Sessions, Sant Jordi, Castanyada, 

Aniversari Casal 

- Parc de Nadal (activitat adreçada a població d’infants del municipi).  

 

El nombre d’usos dels espais que formen les instal·lacions del 

Casal de Joves s’ha incrementat notablement durant l’any 2015 

(9.813). Pel total del període s’han registrat 16.595 usuaris (sales, 

buc assaig, zona WI-FI, etc.).  

 (*) Programa Salut: S’ha incorporat als programes Casal de 

Joves i Participació/Cohesió 

CASAL DE 
JOVES 

8.014 JOVES 

FORMACIÓ - 
TREBALL 

4.850 
 JOVES 

COHESIÓ - 
PARTICIPACIÓ 

17.453 
 JOVES 

ESPAIS  CASAL 
JOVES 

16.595 
 JOVES 
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Les avaluacions de les activitats realitzades per la població usuària ha estat òptimes amb una 

mitjana per al període 2012-2015 de 8,7 i amb una mitjana per aquest 2015 de 8,9 de les 

activitats de les que es recull l’avaluació.  

 

 

 

 

 

 

Les actuacions de la resta serveis    

Des de Serveis Socials es desenvolupen tres programes adreçats a la població jove:  

- Espai Jove: programa d’intervenció socioeducativa, en espai extraescolar, adreçat a 

joves de 12 a 16 anys, i a les seves famílies, en risc social. L’Espai Jove ha permès la 

continuïtat del Centre Obert. Es desenvolupen actuacions en coordinació amb el Casal 

de Joves i el PIJ La Garsa. 

- Zas: programa de teràpies psicològiques adreçat a joves de 12 a 16 anys i a les seves 

famílies. La intervenció contempla la teràpia individual, grupal i familiar. Complementa i 

pal·lia dèficits del Sistema Públic de Salut Mental (CSMIJ). 

- Cabalbaix: programa supramunicipal de prevenció de consums i altres conductes de 

risc. Aquest projecte ha possibilitat comptar amb una professional experta en la matèria 

a l’equip de Serveis Socials i gestionar accions preventives i comunitàries.   

Des de Salut (regidoria de medi ambient i sanitat) es constata una manca de recursos per a la 

implementació de programes globals, s’afirma que caldria potenciar el treball transversal per 

una oferta d’oci saludable. Tot i que es realitzen moltes actuacions transversals conjuntes amb 

Serveis Socials i Joventut, no existeix un circuit formal que calendaritzi i doni continuïtat a les 

intervencions, i en moltes ocasions aquestes intervencions depenen de línies de subvencions, 

que no són estables i que no aporten la continuïtat necessària per esdevenir referents a la 

població usuària.  

Des de la Biblioteca Municipal es troben inscrits 1.082 usuaris (15-24 anys), d’aquests només 

un 27% han fet ús del seu carnet. Els punts forts d’aquest servei es vinculen als seus amplis 

horaris d’obertura; tot i que s’argumenta que existeixen moltes dificultats per connectar amb les 

necessitats dels i les joves.  I els mateixos joves no perceben els horaris com a amplis, sinó tot 

just el contrari, una de les demandes és ampliar l’horari de la Biblioteca, sobretot en èpoques 

d’exàmens.  

Des de la regidoria d’Educació es desenvolupen diferents actuacions. S’avalua correctament el 

treball en xarxa dels diferents agents vinculats a la població jove (tècnics i tècniques municipals 

Joventut, educació, promoció econòmica, salut i consum i serveis socials i professionals d’altres 

serveis com poden ser els centres educatius del municipi). Aquest treball coordinat permet la 

detecció de moltes necessitats.  

- Connecta’t! Programa de diversificació curricular.  

- Abrera Educa 

- Edu-Soc 

8,7  

AVALUACIÓ 

46.912 

JOVES 
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Des de Ràdio Abrera es dona difusió a les informacions i activitats d’àmbit municipal de la 

regidoria de Joventut o entitats que poden ser d’interès per a la població jove. També es dóna 

la possibilitat de col·laboració amb l’emissora a joves del municipi. Es desenvolupa un 

programa radiofònic fet per i adreçat a joves amb molt bona acollida que el fa Big Friday, un 

grup de joves que va sorgir d’una de les edicions de la Comissió Jove de Festa Major i que en 

l’actualitat s’ha constituït com a empresa d’espectacles.  

Dades comunicació 

A nivell de comunicació el Casal de Joves ha obert i dinamitzat diferents perfils a les xarxes 

socials facebook i twitter i ha creat un bloc autogestionat des del propi departament: blogspot 

Casal de Joves. Les tres pàgines estan interconnectades, si més no, de forma manual, el que 

genera un elevat volum de treball diari per mantenir-les 

dinamitzades i al dia.  

El perfil de facebook es va crear a l’any 2009. En total al 

mes de desembre de 2015 hi ha 2.492 m’agrada a la 

pàgina. Aquesta eina permet un control de les visites ales 

publicacions, d’aquesta manera, podem destacar que les 

publicacions que més interessen als i les joves són les 

relacionades amb les ofertes de feina i totes aquelles 

relatives a festes o esdeveniments festius, culturals, etc.  

Pel que fa a twitter, aquest 

es va crear al mes de novembre 2011, @CasalJoveAbrera. 

Compta amb 203 seguidors/es. Amb twitter es permet la 

informació de manera més ràpida amb les Administracions 

Públiques, les entitats i sobretot amb els Serveis de Joventut. 

Aquesta eina permet que l’intercanvi de la informació sigui molt 

més ràpida entre els nostres seguidors/es i les persones que 

seguim. Actualment totes les publicacions de facebook es 

publiquen a twitter de forma automàtica.  

 

Pel que fa al bloc, aquest va ser creat el mes de novembre de 2011 i compta amb un total de 

41.014 visualitzacions de pàgina (des de la seva creació), 725 entrades i de 407 visualitzacions 

de perfil. En el bloc es fan les publicacions més detallades i s’aprofita per ampliar les 

informacions que després aniran a les xarxes socials a mode de titular.  

http://casaldejovesabrera.blogspot.com.es/ 

 

https://twitter.com/CasalJoveAbrera
http://casaldejovesabrera.blogspot.com.es/
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Cal comentar en aquest apartat de comunicació que s’han produït evolucions en els canvis en 

la imatge gràfica el servei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I que es mantenen els mecanismes difusió en format paper com 

l’agenda del Casal de Joves, que pren el nom El + del Casal de 

Joves, que es distribueix als edificis municipals i a l’Institut Voltrera. 

La graella d’activitats de l’agenda del Casal de Joves es publica a 

l’agenda cultural municipal, que es distribueix a totes les llars 

d’Abrera. També es continua mantenint en suport paper la cartelleria, 

flyers, fulletons, etc.  
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4. CONCLUSIONS 
 

Amb la recopilació de la informació presentada en els anteriors apartats hem pogut conèixer 

quina és la situació actual dels i les joves d’Abrera. Hem pogut recopilar quines són les 

necessitats dels i les joves (quina és la seva realitat) i quines són les accions que es duen a 

terme (és a dir, quines són les polítiques de Joventut) per tal de determinar a quines 

necessitats s’està donant resposta i quines són les mancances.  

En aquest punt volem remarcar que la finalitat d’aquesta anàlisi, tant de la realitat juvenil com 

de les polítiques de Joventut, ha estat elaborada amb la complementació de diferents 

perspectives: recerca documental, tractament de dades estadístiques, anàlisi qualitatiu dels 

diferents agents implicats en les polítiques de Joventut, així com dels i les joves del municipi.  

L’objectiu final d’aquesta diagnosi és poder donar resposta a les prioritats en els àmbits de 

diagnosi focalitzats, per tal de poder definir programes i actuacions i així donar resposta a les 

demandes i necessitats de la realitat actual i prevista per als propers anys dels i les joves 

d’Abrera.  

LES POLITIQUES DE JOVENTUT ABRERENQUES 

 

 CONTEXT, TRETS SOCIODEMOGRÀFICS I REALITAT TERRITORIAL 

 
Abrera es caracteritza per un creixement poblacional intens. 

Aquest creixement demogràfic ha modificat significativament 

l’estructura demogràfica del municipi, la piràmide de població 

ens presenta un increment la població infantil. Aquest 

increment poblacional ens projecta que en els propers anys el 

contingent de joves del municipi incrementarà significativament. Però no només això, aquest 

creixement poblacional ha condicionat el desarrelament i la manca de pertinença que 

caracteritzen la societat abrerenca en el seu conjunt, i es manifesten en debilitats en la cohesió 

social i una manca de participació. En el cas de la població jove (EJ20162) un de cada quatre 

joves no han viscut sempre a Abrera.  

Els i les joves en l’estructura representen el 22,1% de la població, en xifres absolutes 

resideixen a Abrera 2.677 joves d’entre 12 i 34 anys. 

 LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
 

LA REGIDORIA DE JOVENTUT de l’Ajuntament d’Abrera és 

l’encarregada de desenvolupar les polítiques de Joventut al 

municipi, tot i que altres regidories del consistori també 

desenvolupen accions vinculades a les polítiques de Joventut, 

aquestes actuacions tenen un pes relatiu en el conjunt de polítiques que s’implementen. 

L’evolució de les polítiques de Joventut a Abrera ens mostra una trajectòria  evolutiva que 

s’orienta cap a la consolidació de la regidoria de Joventut en el conjunt de l’estructura general 

del consistori.  

                                                      
2 EJ2016: Enquesta Jove Abrera, realitzada en el marc de l’elaboració del PLJ 2016-2019. 
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La regidoria de Joventut té entitat pròpia, està dotada de recursos humans, econòmics i 

funcionals per fer factible les activitats que es desenvolupen en l’actualitat. Compta amb un 

pressupost propi, que es considera mínim per poder desenvolupar les seves competències. 

L’aposta per la renovació del PLA LOCAL DE JOVENTUT es vincula a la voluntat de 

l’Ajuntament d’Abrera per a la promoció i l’impuls de les polítiques de Joventut municipals, així 

com la potenciació del Casal de Joves com a centre vertebrador d’aquestes. Hem de comentar 

que tant l’equip de Joventut com el Casal de Joves han esdevingut uns interlocutors i uns 

referents en les polítiques de Joventut municipals, donada l’estabilitat en els darrers anys que 

s’ha impulsat de les persones que configuren l’equip.  

El CASAL DE JOVES, es troba ubicat en un equipament municipal on es troben dos serveis 

més (l’Escola Municipal de Música i el Centre Obert). Aquest fet ha condicionat la referencialitat 

així com el desplegament de les polítiques de Joventut. Per una banda s’ha produït una 

estigmatització de la població usuària i per altra banda la convivència entre les diferents 

generacions de joves no ha estat òptima. Cal treballar per a fer del Casal de Joves un espai 

visible i centre de trobada per al desenvolupament d’activitats juvenils; impulsant actuacions pel 

col·lectiu de joves majors de 20 anys. Un handicap afegit a l’equipament és la seva ubicació i 

les deficiències d’accés que l’urbanisme dels voltants (existència d’una barrera física, salvada 

per un accés des d’un pont que caldria millorar, així com la seva il·luminació).  

Més enllà de les característiques infraestructurals hem de destacar la importància referencial 

del Punt d’Informació Juvenil, així com dels programes que s’implementen. La promoció 

d’espais de participació en els diferents programes és un tret característic de la implementació 

de les polítiques de Joventut a Abrera. Condicionat a aquestes característiques, les 

infraestructures, permeten la cessió d’espais i la vinculació d’actuacions culturals i de lleure. El 

Casal de Joves està constituït per diversos espais que permeten una implementació òptima de 

les actuacions del departament de Joventut.  

Hem recollit limitacions al TREBALL TRANSVERSAL, tot i que es produeix impuls d’actuacions, 

a voltes, es treballa bilateralment. En aquest sentit, la ubicació de l’estructura tècnica en aquest 

equipament facilita el desplegament de les actuacions de Joventut, però caldria projectar 

espais conjunts per tal que la regidoria de Joventut esdevingui impulsora de la coordinació de 

polítiques de Joventut que marquen el camí cap a les respostes integrals en l’àmbit de les 

polítiques de Joventut.  

En la COMUNICACIÓ les TIC són un concepte estretament lligat als i les joves, aquestes 

tecnologies que conformen i dissenyen el model de societat actual i que anomenem societat de 

la informació, afecten i condicionen la vida dels i les joves en les seves relacions. Des de la 

regidoria de Joventut, sense una planificació integral, s’han desenvolupat diferents estratègies 

de comunicació en els darrers anys (blog, xarxes socials, etc.).  De manera que amb el 

desenvolupament d’aquests canals de comunicació amb la població jove del municipi s’ha 

potenciat el coneixement dels recursos i serveis adreçats a aquesta població. Tot i els grans 

avenços que ha suposat la comunicació en format virtual (sense deixar de banda la publicació 

de l’agenda en format paper i bustiada, així com la cartelleria), caldria consolidar la informació 

referent als serveis i les activitats que es desenvolupen per tal de comunicar quins són aquests 

serveis que es poden trobar al Casal de Joves, segons col·lectius d’edat. S’han de crear 

mecanismes contra la saturació d’informació manifestada pels i les joves a través de les xarxes 

que condiciona que aquests no seleccionin els inputs de Joventut.  
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ACOMPANYAMENT TRANSICIONS (ESCOLA-TREBALL) 

 

El nivell educatiu dels i les joves d’Abrera, en el seu conjunt i segons 

dades del Cens 2011, és inferior al de la població jove de la resta 

d’àmbits territorials. Són més els i les joves amb estudis obligatoris i de 

segon grau i només un 12% dels i les joves tenen estudis universitaris. 

La proporció dels alumnes que no finalitzen els estudis secundaris 

obligatoris és d’un de cada cinc alumnes. Destaquem que segons 

l’EJAbrera2016 les expectatives d’assoliment d’estudis són elevades, un 

40% han indicat que volen cursar estudis universitaris.  

Hem de destacar que l’oferta de formació post-obligatòria professionalitzadora és inexistent a 

Abrera. Al municipi no s’oferten Cicles Formatius i tampoc PFI (antics PQPI). Per tant, ens 

trobem que hi ha un contingent de joves que no finalitzen l’etapa d’estudis obligatoris i que no 

disposen dels recursos a Abrera per completar la seva formació. S’ha de remarcar les dificultats 

de comunicació que suposa amb els i les joves un cop es troben fora de l’IES Voltrera. Aquesta 

ruptura de comunicació i relació amb aquest col·lectiu planteja dificultats d’apropament de 

serveis, quan es desenvolupen projectes específics. Es desenvolupen actuacions des d’altres 

serveis, molts d’ells encara en procés pioner d’implementació, que caldrà seguir i impulsar 

treball transversal. Les deficiències irresoltes en la xarxa de transport públic del municipi, 

condicionen molts cops les eleccions en les trajectòries formatives dels i les joves del municipi.  

La consolidació de les actuacions amb el centre d’educació secundària ha potenciat la 

comunicació entre els i les joves i la regidoria de Joventut. Així com s’han potenciat projectes 

d’una manera coordinada amb l’Institut. Caldria mantenir aquestes línies de treball 

consolidades davant les potencialitats d’apropament que suposen vers el col·lectiu de joves 

estudiants de secundària. Així com potenciar els canals basats en la descentralització d’accions 

serveis per a un apropament vers la resta del col·lectiu de joves.  

En l’àmbit de la formació complementària a la formació reglada cal destacar que tot i que es 

realitzen actuacions consolidades (cursos d’educació en el lleure educatiu), els i les joves han 

coincidit en argumentar vers la insuficiència en l’oferta d’aquestes actuacions. Derivat de la 

“ruptura” de comunicació entre la població jove adulta, la realització d’aquests cursos suposa 

un handicap important. Caldria impulsar mesures coordinades amb Promoció Econòmica, per 

tal d’ampliar l’oferta d’aquests cursos i complementar amb tallers (informàtica, cursos TIC, 

idiomes, etc.), però tenint en compte el caire participat d’aquestes demandes, ja que en moltes 

ocasions, s’han programat tallers d’aquestes temàtiques i no s’han pogut dur a terme per 

manca de participants. Respecte les aules d’estudi caldria potenciar el treball transversal amb 

la Biblioteca Municipal per tal d’incrementar aquest servei i millorar els serveis complementaris 

(PC’s, etc.), ja que a la fi, la possibilitat d’ampliar horaris depèn dels recursos humans amb que 

compta cada servei.  

La conjuntura socioeconòmica i les conseqüències del cicle de recessió que han esdevingut en 

els darrers anys sobre l’ocupació de les persones joves en són un dels trets ressaltats per tots 

els agents. En l’entorn territorial més proper aquest fet s’ha agreujat sobretot en la destrucció 

d’ocupació de baixa qualificació. A Abrera 3 de cada 10 joves que volen treballar es troben en 

situació d’atur. Els serveis generals d’ocupació es troben a Martorell, tot i que al municipi hi ha 

un Servei local d’Ocupació, els i les joves tenen dificultats per apropar-se i sentir que és el seu 

servei de referència.  

Cal destacar les actuacions que es desenvolupen des de la regidoria de Joventut en l’àmbit de 

l’acompanyament de la transició educativa i laboral dels i les joves. Des de la implementació del 

programa de Garantia Juvenil el departament de Promoció Econòmica i Joventut han treballat 
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plegats en la difusió i apropament d’aquest programa a la població diana. A més, una de les 

tasques diàries més visible de Joventut és la relativa a la difusió d’ofertes de feina, i en gran 

part, als vincles entre els facebooks del SLO i del Casal de Joves. Així doncs, aquesta 

potenciació des de les xarxes socials de la comunicació d’ofertes laborals per a joves, caldria 

vehicular-la a través d’un canal constant d’informació. Es consideren limitades les actuacions 

en xarxa vers aquest àmbit, els i les professionals dels diferents serveis consideren que caldria 

activar una Xarxa TET al municipi. Tot i que es desenvolupen actuacions caldria coordinar i 

ampliar els recursos existents i establir protocols de coordinació i informació entre els diferents 

serveis.  

PARTICIPACIÓ 

El municipi es caracteritza per una participació baixa i una 

xarxa associativa reduïda. Entre el col·lectiu de joves 

aquestes característiques es reprodueixen. Hi ha molt 

poques entitats juvenils i les que hi ha tenen poc dinamisme.  

Cal destacar que la falta de relleu a l’Esplai Voltrera ha fet 

que no hi hagi oferta d’entitats de lleure educatiu. Des de la 

regidoria de Joventut es dona suport al desenvolupament de 

les activitats organitzades per les entitats juvenils, però cal 

desenvolupar actuacions pel foment de l’associacionisme 

(reactivació). També cal dir que el departament de Joventut actua com a impulsor de la creació 

d’entitats que no necessàriament són juvenils, sinó que esdevenen esportives (associació 

skate) o culturals (tabalers), però que els seus integrants són joves, en la seva majoria.  

La participació no és l’objectiu, sinó que és una metodologia, una excusa per adreçar-se als i 

les joves, una forma de treballar per a l’equip de Joventut. Les actuacions es desenvolupen de 

forma participada amb el col·lectiu de joves o la població usuària. Exemples d’aquestes 

actuacions són la preparació trimestral d’activitats amb l’espai Digues la teva!.  

També les festes populars i actuacions festives i/o populars es vinculen a aquesta metodologia: 

la Comissió Jove de Festa Major o el Cinema al Carrer.  

La proximitat i la interrelació amb l’equip de Joventut ha estat una de les peces fonamentals en 

l’òptim funcionament d’aquest projecte, que consolida aquesta línia d’actuació. Caldria 

potenciar una segona línia d’actuació entre el col·lectiu de joves més grans, per tal que les 

activitats responguin als seus interessos i expectatives.  

La participació juvenil però, és limitada. Per una banda, s’argumenta una desvinculació amb 

l’Administració i el col·lectiu de joves i per altra es considera que són reduïdes les possibilitats 

efectives de participació en les decisions.  

L’impuls a la participació que s’ha desenvolupat amb la renovació del PLJ ha de potenciar la 

vinculació dels i les joves que han participat en aquest procés en els mecanismes de seguiment 

del propi PLJ. Aquest col·lectiu de joves pot esdevenir l’eix vertebrador d’un Consell de Joves, 

d’una entitat, d’un grup motor, d’un grup informal de joves o simplement d’un grup de joves que 

vulguin actuar com a altaveus i coresponsables amb les actuacions que es planifiquin des de 

Joventut.  
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ORIENTACIONS PER AL DISSENY DEL PLJ 

 

ÀMBIT LA REALITAT JUVENIL ..... CALDRIA ..... 

R
E

G
ID

O
R

IA
 D

E
 J

O
V

E
N

T
U

T
 

CONTEXT  

(Creixement 
poblacional) 

Manca arrelament població 
“nouvinguda” 

Impulsar la cohesió social 

Increment població jove en els 
propers anys 

Consolidar actuacions 
polítiques de Joventut 

POLÍTIQUES 
JOVENTUT 

Regidoria de Joventut, ens 
autònom 

Referència polítiques de 
Joventut 

Equip Joventut estable, creixement 
actuacions 

Consolidar equip de Joventut 

Recursos limitats Incrementar recursos mantenint 
la gestió eficaç i eficient 
desenvolupada fins el moment 

Casal de Joves  Esdevenir centre vertebrador, 
motor del desplegament de les 
polítiques de Joventut.  

Accions polítiques de Joventut 
diversos agents 

Potenciar el treball transversal i 
els mecanismes de 
comunicació 

Infrautilització d’alguns serveis i 
espais per part del col·lectiu de 
joves de més edat (“dues 
generacions de joves”) 

Potenciar actuacions, activitats 
específiques per a la difusió 

Handicap equipament compartit 
amb altres serveis 

Potenciar actuacions estrella i 
potencialitats equipament 

Comunicació, no s’acaba 
“d’arribar” als i les joves 

Realització d’una campanya 
específica, targets serveis i 
actuacions, Consell Assessor 
Jove 
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ÀMBIT LA REALITAT JUVENIL ..... CALDRIA ..... 
A

C
O

M
P

A
N

Y
A

M
E

N
T

 T
R

A
N

S
IC

IÓ
 T

E
T

 

FORMACIÓ Nivell educatiu joves en el seu conjunt 
inferior a la resta d’àmbits territorials 

Estimular formació global i 
impulsar mesures per a la 
facilitació processos TET 

Un de cada cinc alumnes 4rt ESO no 
acrediten 

Estimular formació global i 
impulsar mesures per a la 
facilitació processos TET 

No hi ha oferta PFI (antic PQPI) Potenciar informació i 
assessorament itineraris 
formatius 

No hi ha oferta formació post-
obligatòria professionalitzadora 
(Cicles Formatius) 

Potenciar informació i 
assessorament itineraris 
formatius 

Deficiències irresoltes en la xarxa de 
transport públic, que condiciona en 
ocasions elecció itinerari formatiu 
post-obligatori 

Potenciar informació i 
assessorament itineraris 
formatius 

Excel·lent treball coordinat amb 
l’Institut Voltrera 

Caldrà mantenir aquestes línies 
de treball 

Limitada oferta cursos de formació 
complementària 

Caldria impulsar mesures 
coordinades amb Promoció 
Econòmica per ampliar i 
complementar oferta (TIC, 
idiomes, etc.) 

OCUPACIÓ Desenvolupament actuacions de 
forma bilateral amb resta de serveis 

Impulsar una xarxa de treball 
coordinat TET  

Destrucció ocupació baixa qualificació Ampliació recursos existents  

Dificultats per apropar-se a serveis 
ocupació (SOC es troba ubicat a 
Martorell, SLO no és un servei de 
referència per als i les joves) 

Millorar informació, coneixement 
i assessorament i els 
mecanismes per proporcionar 
recursos 

PIJ La Garsa desenvolupa actuacions 
d’informació, assessorament i 
acompanyament en l’àmbit 

Potenciar la comunicació 
d’aquestes actuacions 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLJ ABRERA 2016-2019  | 50 

 

 

Ajuntament d’Abrera- regidoria de Joventut 

 

ÀMBIT LA REALITAT JUVENIL ..... CALDRIA ..... 
P

A
R

T
IC

IP
A

C
IÓ

 

COHESIÓ Dèbil dinamisme comunitari, 
baixa participació i reduïda 
xarxa associativa 

Fomentar l’associacionisme 

Desvinculació del col·lectiu de 
joves de més edat 

Potenciar actuacions que 
responguin als seus interessos i 
les seves expectatives 

PARTICIPACIÓ No hi ha oferta d’entitats de 
lleure educatiu (falta de relleu 
Espai Voltrera) 

Fomentar el lleure educatiu  

Les actuacions de la regidoria 
de Joventut es desenvolupen 
amb una metodologia 
participada 

Continuar impulsant aquesta línia 
metodològica 

Els i les joves consideren que 
són reduïdes les possibilitats 
efectives de participació 

Cercar noves línies de treball per 
a l’impuls en la presa de decisions 

Reactivació de la participació en 
el marc del PLJ 

Continuar impulsant trobades 
participatives (Consell de Joves, 
grup motor, altaveus, etc.) 

CULTURA Foment de la participació en les 
Festes Populars 

Continuar fomentant aquests 
òrgans  

Manca d’oferta d’oci privada  Impulsar actuacions culturals 
juvenils 

 

 



 

 

 

 

 

03 
DISSENY 
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INTRODUCCIÓ 
La diagnosi ens ha permès conèixer quines són les necessitats dels i les joves d’Abrera així 

com quines són les actuacions que s’estan duent a terme per tal de donar-los-hi resposta, fent 

incís en els dos gran àmbits focalitzats: la transició escola-treball i la participació. Procés que 

ens ha conduit al punt que fa referència al disseny de les estratègies per tal de donar resposta 

a les principals necessitats dels i les joves del municipi.  

Des de la regidoria de Joventut s’ha apostat per donar continuïtat al procés participatiu dels 

agents que han intervingut en el procés de diagnosi en aquesta fase del Pla local de Joventut. 

Amb aquesta finalitat es va convocar una jornada participativa per tal de fer el retorn dels 

principals resultats de la diagnosi a totes les persones joves que han intervingut en el seu 

procés i al conjunt de joves i recollir les seves propostes d’acció per a les polítiques de Joventut 

per als propers anys. Per tal de completar l’anàlisi de les propostes joves també s’han tingut en 

compte les aportacions realitzades pels i les joves que van sorgir dels discursos de les 

persones participants en les diferents dinàmiques (tot i que aquesta no era la finalitat de les 

dinàmiques – detecció de necessitats – han sortir en el seu desenvolupament propostes d’acció 

que han estat recollides per al seu tractament analític); així com també les respostes de les 

enquestes vinculades a aquesta part d’elaboració del PLJ.   

Ens agradaria fer esment que s’ha adaptat la metodologia per tal de recollir propostes dels 

agents vinculats a les polítiques de Joventut a Abrera. Per aquest col·lectiu s’han recollit 

propostes en els grups de discussió realitzats i per via telemàtica amb la incorporació d’una 

secció de propostes a les fitxes utilitzades a la diagnosi. Sabem que aquesta no és una de les 

millors maneres de portar a terme aquesta acció, però tot i així i donada la importància que per 

la regidoria de Joventut té la participació dels agents implicats i la desconeixença que teníem 

en un primer moment sobre si seria factible una segona convocatòria de treball amb les 

persones d’aquests grups, hem cregut que ha estat una de les maneres més òptimes de 

promoure la participació en ambdues fases amb els recursos disponibles (que en aquest cas es 

deriven de les limitacions de disponibilitat i coordinació temporals dels diversos agents).  

En les següents pàgines concretarem quins són els objectius del Pla local de Joventut 2016-

2019 i quines són les accions que es defineixen. Com a punt de partida establim tres eixos 

estratègics d’actuació respecte la realitat juvenil del municipi:  

 Abrera Jove,  

 Volem amb tu!  

 Participa-acció  

Les accions a desenvolupar integrades en aquests eixos deriven del treball analític que s’ha 

desenvolupat fins arribar a aquest punt, però també es vinculen a altres aspectes de la realitat 

dels i les joves d’Abrera que s’integren dins el marc estratègic de les polítiques de Joventut 

abrerenques. Aquests tres eixos es corresponen amb les àrees temàtiques on es situa el nucli 

de les necessitats actuals dels i les joves en coherència amb el Pla Nacional de Joventut de 

Catalunya 2020 i amb el Pla d’Actuació Territorial de Polítiques de Joventut 2016.  

Aquest pla estratègic no és aliè als efectes de la conjuntura econòmica en els pressupostos de 

les administracions públiques i, per tant, a més de tenir molt en compte quines són les 

competències municipals en segons quins àmbits, també s’han tingut molt en compte els 

recursos disponibles per tal de dissenyar un pla realista. 
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EL DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 

 

En aquesta fase de disseny hem pres bona part de les decisions respecte la nostra política de 

Joventut, establint les estratègies per donar resposta a les necessitats dels i les joves 

detectades. Però en aquesta fase també és cabdal l’establiment dels fonaments de la resta de 

fases del PLJ: implementació i avaluació. La continuïtat de l’aplicació dels principis rectors 

tindran una incidència sobre les actuacions facilitant que esdevingui una política 

transformadora, participada, integral i de qualitat. En el disseny dels programes s’han incorporat 

aspectes relatius a la implementació (“posada en pràctica”) i a l’avaluació d’aquest pla 

estratègic de les polítiques de Joventut d’Abrera.  

 

 

 

Recordem, tal com hem descrit a l’inici d’aquest document que la missió de la regidoria de 

Joventut és la de millorar les condicions de vida dels i les joves d’Abrera, dotant-los d’eines 

per a que puguin triar amb coneixement i llibertat els seus itineraris de vida, vetllant pel seu 

desenvolupament i empoderament personal i col·lectiu. L'activitat pública ha d'atendre les 

característiques i necessitats pròpies de la població que agrupa el col·lectiu juvenil, assegurant 

la desitjable igualtat d'oportunitats i el reconeixement de la ciutadania plena, que l'administració 

ha de garantir a tota la població.  

El Pla local de Joventut d’Abrera 2016-2019 pretén donar continuïtat a aquesta missió de la 

regidoria de Joventut, projectant actuacions que garanteixin l’accés dels i les joves als recursos 

promovent la seva participació social; de manera que les polítiques de Joventut a Abrera 

esdevinguin una realitat visible i accessible per a totes les persones joves. S'han realitzat 

esforços per oferir serveis i oportunitats als joves, volem seguir avançant i mostrar en aquest 

Pla, tots aquells serveis i espais que s'adrecen als joves amb la finalitat d'oferir una millor 

atenció, individualitzada i col·lectiva. Impulsant millores que facilitin tant els processos de 

transició juvenils com la participació dels i les joves en els afers col·lectius.   
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1. LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES  
Derivats de la missió de la regidoria de Joventut i dels resultats de la diagnosi, s’estableixen els 

objectius estratègics que orienten les polítiques de Joventut en la concreció dels programes. 

Totes les accions que es proposen en aquest pla estratègic es vinculen directament a la missió 

central de les polítiques de Joventut d’Abrera. Articulant-se a partir de línies d’actuació i de 

programes i accions contretes. 

El Pla local de Joventut d’Abrera permet definir el paper de la regidoria de Joventut en el 

disseny i la implementació de les polítiques de Joventut. Defineix quins són els mecanismes de 

coordinació a nivell intern del departament i entre els diferents serveis del consistori i la resta 

d’institucions. Promou per al seu assoliment una coordinació efectiva de totes les actuacions 

que integren el PLJ, essent un dels objectius instrumentals d’aquest pla estratègic. Per tal 

d’assolir aquesta coordinació serà necessària la participació de la resta d’agents implicats en 

les diferents actuacions.  

Aquest Pla local de Joventut s’estructura entorn a tres línies d’actuació vinculades als 

processos de transició juvenils i als processos de participació activa de les persones joves. El 

conjunt de propostes s’agrupen en nou programes diferents, permetent assumir a nivell local 

les estratègies que es proposen al Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 i a una de les 

seves eines de desplegament i planificació a nivell local, el Pla d’Actuació Territorial de 

Polítiques de Joventut 2016, i per tant, donant als continguts un enfocament clarament local.  

A les línies bàsiques d’actuació que han fonamentat la nostra diagnosi: transicions i 

participació, s’incorpora una tercera línia, Casal de Joves, que fa referència tant a aquest 

equipament com a la comunicació amb els i les joves; aquest esdevé l’eix vertebrador de les 

polítiques de Joventut.   
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L’objectiu general d’aquest eix és l’impuls d’aquest equipament i 

dels programes i serveis de la regidoria de Joventut. Ampliar la 

coneixença vers aquest espai, així com els serveis i accions adreçats 

a la població jove. Esdevenir un espai de referència per als i les 

joves (pels diferents col·lectius), però també per a tota la població així 

com per als tècnics i les tècniques municipals. La comunicació és un 

dels elements centrals d’aquesta línia de treball.  

PROGRAMES: ZONA JOVE, COMUNICACIÓ 

Objectius:  

Fomentar la qualitat dels serveis i recursos adreçats a la població jove. 

Donar impuls al coneixement dels recursos i serveis que s’adrecen a 

la població jove. 

 L’objectiu general d’aquest segon eix és generar i facilitar l’accés 

dels i de les joves als recursos i serveis que facilitin establir els 

seus processos de transició, que configuren el seus itineraris, 

molt especialment en relació a la formació i a l’ocupació, però 

també en salut. Vetllant perquè els i les joves tinguin accés a la 

informació, l’assessorament, l’orientació i l’acompanyament necessària 

per dur a terme el seu projecte de vida, vetllant per garantir les 

oportunitats d’igualtat, reduint les desigualtats socials en les diferents 

trajectòries vitals.  

PROGRAMES: TRANSICIÓ TET (FORMACIÓ/INSERCIÓ), CASAL 

DE JOVES, INSTITUT VOLTRERA, PROGRAMES TRANSVERSALS 

Objectius:  

Estimular la formació de forma global i transversal i impulsar i fomentar 

mesures per a la millora del rendiment escolar dels alumnes 

matriculats a l’IES del municipi. 

Potenciar els mecanismes d’orientació laboral i facilitar els processos 

de transició de la formació al món laboral.  

 L’objectiu general d’aquest tercer eix és fomentar la implicació dels i 

de les joves en el seu entorn social, dinamitzant la seva participació 

i impulsant un model juvenil cultural divers que respongui a les 

diferents franges d’edats implicant a tots els agents possibles. 

PROGRAMES:PARTICIPACIÓ, CULTURA i COHESIÓ SOCIAL 

Objectius: 

Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació social dels i les 

joves d’Abrera. 

Generar i facilitar l’accés a la cultura dels i les joves, fomentant la seva 

creativitat i impulsant espais de creació.  

Afavorir la inclusió social dels i les joves d’Abrera impulsant la 

interrelació entre els diferents col·lectius de joves. 

 

 

 

ABRERA 

JOVE 

VOLEM 

AMB TU! 

PARTICI

PA-

ACCIÓ 
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2. LES PROPOSTES 
En aquestes pàgines incorporem les propostes que s’han elaborat a partir del procés 

participatiu que s’ha portat a terme entre els i les joves del municipi, així com també 

s’incorporen les propostes dels agents que han participat en el procés. Les diferents propostes 

han estat analitzades en diferents sessions per part de l’equip de Joventut. Moltes d’aquests 

propostes es troben integrades als programes dissenyats en aquest PLJ. Hem recollit més d’un 

centenar de propostes (68 propostes joves, 45 propostes agents). 

 

PROPOSTES JOVES: FÒRUM JOVE 

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Abrera va organitzar una trobada amb joves del 

municipi en el marc d’elaboració del nou Pla local de Joventut. L’objectiu d’aquesta jornada era 

promoure un espai de trobada i elaborar propostes en relació a diferents àmbits d’actuació del 

Pla local de Joventut.  

El Fòrum Jove va tenir lloc al Casal de Joves La 

Garsa el dia 11 de febrer de 2016. El programa de la 

jornada es va realitzar tenint en compte els diferents 

perfils d’edat. Fruit del treball portat a terme es van 

recollir moltes propostes d’actuacions en els dos 

àmbits en els que hem centrat la nostra diagnosi, per 

millorar els processos de transició de les persones 

joves d’Abrera i la seva participació.  

En aquesta Jornada, a partir de dues sessions, es van presentar els principals resultats de la 

diagnosi duta a terme sobre les necessitats dels i les joves d’Abrera. Seguidament els i les 

joves assistents es van incorporar en grups de treball diferents per realitzar propostes 

concretes d’actuacions per tal de ser incorporades al Pla local de Joventut. Els resultats que us 

presentem a continuació recullen les conclusions presentades en plenari pels diferents vocals 

dels grups de treball i pel treball desenvolupat prèviament en els diferents grups.En aquesta 

trobada van participar gairebé una trentena de joves i es van recollir una setantena de 

propostes (68).  

   

 

 

 

 

 

 



PLJ ABRERA 2016-2019  | 57 

 

 

Ajuntament d’Abrera- regidoria de Joventut 

 

En l’àmbit de l’acompanyament a les transicions TET els i les joves van fer propostes 

relacionades amb:  

- L’increment d’oferta de formació reglada en tres àmbits específics:  

o Increment de places per a l’ensenyament obligatori secundari, fins i tot es 

parlava de la demanda de creació d’un segon institut al municipi. 

o Oferta professionalitzadora (Cicles Formatius) donada la inexistència d’oferta 

d’aquests estudis al municipi 

o Oferta d’Escola d’Adults 

- La millora en la qualitat de l’ensenyament (docents, interactivitat, etc.) 

- Ampliació de l’oferta de cursos i tallers (informàtica, idiomes, etc.) però també 

específics com poden ser tallers de mecànica, estètica, pintura, etc.  

- La millora d’actuacions vinculades al suport a l’estudi:  

o Ampliació dels horaris d’obertura de les sales d’estudi de la Biblioteca. 

o Realització d’actuacions fora de l’horari lectiu però en el centre educatiu: repàs, 

informàtica, idiomes, etc.  

- Innovació en les actuacions vinculades a la orientació sobre formació i ocupació:  

o Xerrades al centre educatiu 

o Assistir als centres de referència (per exemple, anar a una classe a la 

universitat) 

o Tastet d’oficis per poder escollir el teu itinerari formatiu 

o Xerrades per compartir experiències (aquesta actuació es desenvolupa a 

l’Institut Voltrera amb les Jornades d’Ex-Alumnes) 

o Fòrum laboral amb referents propers 

- Ampliació de l’oferta formativa (complementària) vinculada a les demandes del mercat 

laboral 

- Ampliació de les ofertes laborals per al col·lectiu de joves i innovació mecanismes de 

difusió: 

o Plans d’ocupació 

o Borsa de treball virtual per a joves  

 

 

 

En l’àmbit de la participació els i les joves van fer propostes relacionades amb:  

- Impuls a la participació juvenil:  

o Donar a conèixer les entitats del municipi 

o Increment de les actuacions: actuacions presencials dinàmiques, tutories de 

participació de l’Institut, referents de participació juvenil a l’Institut 

- Impuls a la implicació dels i les joves en les polítiques de Joventut: comissió de 

seguiment PLJ,  

- Millorar l’oferta d’activitats:  

o Tallers culturals: guitarra, calaix flamenc, hip-hop 

o Ampliar oferta de serveis d’oci a l’espai del Casal de Joves: Billar, aules tallers, 

etc.  

o Donar a conèixer les activitats esportives, creació d’un parc de work-out al 

municipi 
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Es van realitzar moltes propostes vinculades a l’àmbit de la comunicació:  

- Ampliació dels mecanismes i eines de comunicació:  

o What’s Up Abrera Jove, App Jove Abrera (notícies, activitats, etc.), Moodle 

comunicació 

o Fòrum virtual Jove Abrera: debats, converses, reunions, etc.  

- Millora en el “màrqueting” comunicatiu  

- Concurs: qui és la persona que escampa més informació de les activitats juvenils a 

Abrera? 

- Campanya referents joves  

 

 

PROPOSTES DELS AGENTS MUNICIPALS 

Les propostes dels agents municipals van recollir actuacions globals vinculades a les 

polítiques públiques municipals i les metodologies de treball.  

- Inclusió de la perspectiva juvenil a totes les àrees del consistori 

- Potenciar la regidoria de Joventut 

- Impulsar el treball transversal 

- El tema referent a la comunicació també es realitzaren propostes vinculades a la 

millora de l’efectivitat vinculades a una campanya (o eslògan) i una potenciació de les 

TIC.  

 

En l’àmbit de l’acompanyament a les transicions els agents municipals van fer aportacions 

vinculades a propostes alternatives vers el sistema reglat d’ensenyament, es proposà la 

institucionalització de canals de coordinació en relació a la transició escola-treball. Incidir en els 

col·lectius de joves que han abandonat els estudis prematurament amb programes 

d’acompanyament, per tal de mantenir la seva vinculació amb els recursos i serveis adreçats a 

aquests joves.  

- Dinamització de polítiques municipals pel foment d’una Xarxa TET (increment dels 

recursos, posada en marxa del dispositiu local TET, treball transversal   

- Foment de formació ocupacional, capacitació tècnica. Programes per l’ocupació i la 

inserció laboral 

- Foment de convenis amb empreses dels polígons industrials del municipi 

- Jornades on les experiències juvenils siguin les protagonistes (explicades per joves 

referents) 

- Creació d’una escola d’adults  

- Creació taula local d’infància i adolescència 

- Respecte el servei de Biblioteca Municipal es van recollir propostes vinculades a:  

o Realitzar la sala d’estudis en col·laboració amb el Casal de Joves, amb horaris 

d’obertura amplis 

o Impuls d’accions coordinades per oferir serveis d’ofimàtica de qualitat, que 

siguin útils per als i les joves 

o Desenvolupar dinàmiques que ens ajudin a que els i les joves diguin la seva 

opinió i decideixin què els pot oferir la biblioteca, o què hi voldrien trobar que no 

hi troben.   

 

 



PLJ ABRERA 2016-2019  | 59 

 

 

Ajuntament d’Abrera- regidoria de Joventut 

 

Respecte la participació i l’associacionisme, es considera que caldria fomentar la participació 

juvenil així com potenciar l’associacionisme 

- Promoció de l’associacionisme 

- Foment d’un espai de trobada per als i les joves d’Abrera 

- Dinamització d’espais juvenils, potenciació d’espais públics per a joves 

- Dinamització d’activitats juvenils 

- Impuls de la Comissió Jove de Festa Major 

- Treball transversal per una l’oferta d’oci saludable 

- Dinamitzar el teixit associatiu i participatiu d’Abrera, encara més en l’aspecte juvenil 

(associacions juvenils, grups de joves, voluntariat, etc.) 

- Caldria oferir més espais i activitats pels joves de tot tipus (educatives, de lleure, 

culturals, de participació, voluntariat, etc.) 

- Respecte el servei Ràdio Abrera es van recollir propostes específiques vinculades a:  

o Treballar de forma més coordinada amb l’Institut Voltrera per tal de fer-ne 

difusió de les seves iniciatives o fins i tot realitzar alguna activitat conjunta 

(tallers, visites a la ràdio, etc.) 

o Participació dels i les joves col·laboradors/es de Ràdio Abrera en activitats que 

es puguin organitzar des del departament de Joventut o des d’altres serveis.  

 

 

 

 

3. ELS PROGRAMES 
En aquest apartat presentem les concrecions de tot el procés 

que hem dut a terme i que executarem amb els diferents 

programes i accions plantejats. Aquests donen resposta d’una 

manera ordenada a les necessitats detectades en relació a les 

principals línies estratègiques de la regidoria de Joventut. En 

cadascun dels diferents programes es realitza una descripció 

exhaustiva que es composa per l’establiment dels recursos que 

seran necessaris per a la seva aplicació, s’estableix la 

temporització, les instàncies que es coordinen en cada acció, la 

població diana a la qual s’adrecen les accions, així com també 

s’incorporen els indicadors d’avaluació i els canals i l’estratègia 

de comunicació. Entre els continguts que configuren aquest 

PLJ, es recullen accions que es desenvolupen des de fa temps 

a Abrera, tot i que hem d’indicar que s’ha produït una 

reordenació d’aquestes per tal que tinguin una ubicació lògica en l’estructura que planteja la 

revisió i l’actualització del PLJ. D’altra banda, també s’incorporen noves accions que són fruit 

del procés de diagnosi dut a terme.  
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EIX PROGRAMA PROJECTE/ACTUACIÓ 
A

B
R

E
R

A
 J

O
V

E
 

ZONA JOVE 
 

Punt de referència 
- Coordinació interna Abrera Jove 
- Jove: Consell Assessor Jove, treball transversal entitats 

juvenils 
- Professionals: Comissió Tècnica, Treball transversal 

Formacions equip Joventut 

COMUNICACIÓ 
JOVE 

Comunicació 2.0 (bloc, xarxes, butlletí) 

Campanya serveis (El + del Casal de Joves, altres campanyes) 

V
O

L
E

M
 A

M
B

 T
U

! 

 

TRANSICIÓ  
FORMACIÓ - 
OCUPACIÓ 

 

La Garsa Vola: PIJ formació i ocupació  
- Assessoraments personalitzats 
- Mobilitat   
- Garantia Juvenil 
- Difusió d’ofertes de feina de la Borsa de Treball i 

Formació Ocupacional 
- Ordinador de Consultes d’ofertes de feina i enviament 

CV 
- Tallers i Xerrades formació ocupació 

Aules estudi 
- Casal de Joves 
- Biblioteca Municipal 

CASAL DE JOVES Tallers (12-24 anys) (inclou suport estudi) 

Tallers + 18 anys 

Tardes de joc (12-17 anys) 

Cursos d’educació en el lleure educatiu 

INSTITUT 
VOLTRERA 

Descentralització Casal de Joves a l’Institut  
- Programació d’accions de suport dins l’horari lectiu 
- Accions transversal i coordinades amb els 

departaments de Salut, Serveis Socials i Educació 

PROGRAMES 
TRANSVERSALS 

Programes Serveis Socials 
- Espai Jove 
- ZAS 

Resta programes 
- Abrera Educa 
- Cabalbaix 
- Accions de prevenció Setmana Salut Mental 
- Accions d’Igualtat (25N) 
- Xarxa TET (*) 

P
A

R
T

IC
IP

A
-A

C
C

IÓ
 

 

PARTICIPACIÓ La Garsa Participa-acció: PIJ participació 

Foment associacionisme 
- Entitats 

Foment participació 
- Comissió Assessora i d’organització de la Festa Major 

Jove 
- Processos consultius activitats (Digues la teva!, Cinema 

Jove al Carrer, Avaluació d’activitats, etc. ) 

CULTURA 
 

Foment cultural juvenil 
- Bucs d’assaig 
- Ràdio Abrera  
- Col·lectius i entitats culturals joves 
- Cessió d’espais a grups culturals per a l’oci: Jam 

Sessions 

COHESIÓ 
 

Programació cultural participativa:  
- Festa Major Jove 
- Aniversari Casal  
- Sant Jordi 
- Holy   
- Cap d’any 
- Castanyada 
- Parc Nadal 
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3.1. ABRERA JOVE 
 

Aquest primer eix que presentem treballa tant l’equipament juvenil (Casal de Joves), com els 

canals de comunicació de la regidoria de Joventut. L’objectiu principal d’aquest eix és que tant 

la regidoria de Joventut com els serveis que impulsa esdevinguin referents entre els i les 

joves d’Abrera. Però no només entre aquests, també entre la resta de serveis i professionals.  

Aquest eix presenta un trets característics, en que la transversalitat és un tret intrínsec i 

configurador. Si bé la interrelació, la coordinació i el fluxos de treball del a resta d’àmbits 

incorporats en aquest PLJ són condicions per a la implementació i per a un òptim 

desenvolupament de les accions que es proposen, en aquest eix aquest característica pren 

especial rellevància.  

Els dos programes vertebradors d’aquest primer eix, Zona Jove i Comunicació Jove, es 

vinculen directament amb els programes configuradors dels dos altres eixos que complementen 

el PLJ; alhora que també hem d’indicar que es nodreixen dels mateixos.  

 

 

 

ZONA JOVE  

El Casal de Joves pretén consolidar-se entre els i les joves d’Abrera. És un espai que 

potenciar-se com a punt de referència. En aquest espai es concentren els diferents serveis i 

programes amb la finalitat de proporcionar informació i recursos necessaris per a optimitzar les 

transicions juvenils i la seva implicació. Els Serveis que ofereix el Casal de Joves inclouen la 

informació i l’assessorament en diversos àmbits (formació, ocupació, participació, etc.) però 

també es desenvolupen tallers i activitats diverses a més de proporcionar un punt obert i de 

trobada a la participació juvenil.  

El Casal de Joves ha de permetre la coneixença i el reconeixement de les polítiques de 

Joventut d’Abrera, esdevenint un punt de referència d’aquestes. El gran objectiu d’aquest 

programa és fomentar la qualitat dels recursos i serveis adreçats als i les joves d’Abrera, 

oferint una resposta integral a les seves necessitats. En aquest espai es desenvolupen 

actuacions adreçades a facilitar els diferents processos transicionals (formatius i ocupacionals), 

però també projectes i actuacions per a l’impuls de l’empoderament juvenil vinculats a la 

participació i la cultura.  

El Casal de Joves és un equipament públic de titularitat municipal, que vertebra les polítiques 

de Joventut a Abrera. Aquest és un equipament gestionat per l’equip de Joventut en el que es 

fomenten actuacions per a la incorporació de la participació.  

Fomentar la qualitat 

dels recursos i 

serveis juvenils 

Donar impuls al 

coneixement dels 

recursos i serveis 

juvenils 
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ZONA JOVE: PUNT DE REFERÈNCIA  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

FOMENTAR LA QUALITAT DELS SERVEIS I RECURSOS ADREÇATS ALS I LES JOVES  

OBJECTIU OPERATIU 

Unificar els recursos i serveis adreçats a la població jove, esdevenir punt de referència juvenil per als i les 
joves i els i les professionals.   

DESTINATARIS  Joves 12-35 anys 

DESCRIPCIÓ 

El Casal de Joves pretén consolidar-se com a espai de referència per als i les joves d’Abrera. És un espai en el qual 
s’ofereixen informació i recursos, punt d’informació i assessorament, però també és un espai on desenvolupar activitat 
per al i amb el col·lectiu de joves del municipi, i per tant, un punt de referència i trobada. Els serveis que integren 
aquest Espai són: Punt d’informació, Assessories, Bucs d’assaig, Sales polivalents (cessió i tallers/xerrades), Espai wi-
fi, ordinadors d’autoconsulta, espai lúdic. L’oficina tècnica de la regidoria de Joventut també es troba ubicada al mateix 
equipament. Aquest espai ha permès unificar els recursos i serveis adreçats a la població jove. Aquest equipament es 
troba gestionat per l’equip del departament de Joventut, però amb el desplegament d’aquest PLJ es desenvoluparan 
accions per a la incorporació de la participació de joves i entitats juvenils d’Abrera en la gestió d’alguns dels projectes.  

TEMPORITZACIÓ 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1. Tècnica Joventut 2.Informadora Juvenil 3. Personal Programes i Talleristes 

Equipaments 

Casal de Joves, Equipaments públics municipals, Espais Públics  

Econòmics 

Recursos regidoria de Joventut 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

1. Tècnica Joventut, 2. Informadora Juvenil 3. Personal Programes i Talleristes 

Mecanismes de coordinació 

Reunions equip joventut. Reunions de coordinació agents implicats trimestrals. Reunions 
puntuals per determinades campanyes i/o actuacions.  

AVALUACIÓ Indicadors 

 
Avaluació Consell Assessor Jove i Comissió Tècnica, Carnets Joves, Usuaris, Usos, Treball 
Transversal, Formacions realitzades.  

 Metodologia 

 
Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i participants.  
L’avaluació es realitza de manera trimestral, en finalitzar la campanya d’activitats corresponent.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 2.0, Agenda El + del Casal, cartells i elaboració de presentacions / Programa Comunicació  
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COMUNICACIÓ JOVE 

La comunicació esdevé cabdal en aquest programa, per la primordialitat de fer arribar a tota la 

població abrerenca, i en especial a la població jove del municipi, informació sobre els serveis i 

recursos que es desenvolupen al Casal de Joves. Aquest fet comporta treballar en la línia de 

comunicació encetada amb el blog de Joventut amb la mateixa denominació i les Xarxes 

Socials (Facebook i Twitter). Sense deixar de banda el treball que es fa a través de la 

comunicació tradicional (Agenda El + del Casal de Joves a través de bustiada i cartelleria). 

Amb aquest programa es pretén donar impuls al coneixement per part del a població jove 

dels recursos i serveis que s’adrecen.  

La comunicació jove ha estat incorporada en aquest primer eix per tal d’emfatitzar la 

importància d’aquest programa. Durant el darrers temps s’ha estat desenvolupant una nova 

línia de comunicació virtual que no es recollia en el PLJ anterior.  

Caldrà posar especial cura en el tractament de tota la informació que vulguem dirigir als i les 

joves i tenir molt clar quins canals caldrà utilitzar per tal d’arribar a aquest col·lectiu. Al mateix 

temps caldrà continuar impulsant l’accés a aquestes tecnologies (espai wi-fi, ordinadors 

d’autoconsulta, etc.), i educar en l’ús i evitar tant com sigui possible els riscos que se’n deriven 

d’un mal ús. Tot i els grans avenços que ha suposat la comunicació en format virtual en aquest 

darrer període, caldrà consolidar la informació referent als serveis i activitats que es 

desenvolupen des de la regidoria de Joventut per tal de comunicar què es pot trobar al Casal 

de Joves i quines activitats es realitzen.  

El gran objectiu estratègic d’aquest programa és impulsar el coneixement dels recursos i 

serveis que s’adrecen a la població jove.  

Aquest projecte engloba la comunicació (2.0 i tradicional així com les Campanyes del servei de 

Joventut).  
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COMUNICACIÓ JOVE  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

IMPULSAR EL CONEIXEMENT DE LA POBLACIÓ JOVE DELS RECURSOS I SERVEIS QUE S’ADRECEN  

OBJECTIU OPERATIU 

Fer arribar la informació i fomentar l’adaptació a la població diana.   

DESTINATARIS  Joves 12-35 anys 

DESCRIPCIÓ 

Dinamitzar i consolidar els canals de comunicació de la regidoria de Joventut i la població jove d’Abrera, donant a 
conèixer els recursos, serveis i activitats que s’adrecen, gestionant els canals existents amb una coordinació de la 
comunicació. Aquesta actuació implica: la coordinació de la comunicació i la gestió dels canals existents (manteniment 
blog, xarxes socials i altres canals de comunicació).  

Realització d’una campanya específica per posar a l’abast dels i les joves un mecanisme pràctic i efectiu d’accés a la 
informació sobre les activitats i serveis que poden ser del seu interès. Aquesta mateixa campanya també es farà arribar 
en comunicació interna als diferents serveis del consistori i agents vinculats a les polítiques de Joventut.  

Es vetllarà per tal que hi hagi un consell assessor jove i que joves del municipi s’impliquin en el projecte. 

TEMPORITZACIÓ 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1. Tècnica Joventut 2.Informadora Juvenil 3. Personal Programes i Talleristes 

Equipaments 

Casal de Joves 

Econòmics 

Recursos regidoria Joventut 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

1. Tècnica Joventut, 2. Informadora Juvenil 3. Personal Programes i Talleristes 4. Servei 
Comunicació Ajuntament 5. Consell Assessor Jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació agents implicats trimestrals. Reunions puntuals per determinades 
campanyes i/o actuacions. Consell Assessor Jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 
1. Número de reunions, 2. Avaluació qualitativa tècnica i Consell Assessor Jove 3. Indicadors 
xarxes: seguidors/es, m’agrada, abast, notícies compartides, comentaris, etc. 

 Metodologia 

 
Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i jove.  L’avaluació 
es realitza de manera trimestral, en finalitzar la campanya d’activitats corresponent.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 
2.0, Agenda El + del Casal de Joves, cartells i elaboració de presentacions / Programa 
Comunicació  
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3.2. VOLEM AMB TU! 
 

L’objectiu general d’aquest segon eix del Pla local de Joventut és generar i facilitar l’accés 

als recursos que facilitin les seves transicions, molt especialment en relació a la formació i 

l’ocupació, vetllant per garantir les oportunitats d’igualtat de forma que es redueixin les 

desigualtats socials en els diferents processos de transició.  

Tal com expressa la terminologia que defineix aquest eix tant els diferents programes com les 

actuacions potencien l’acompanyament com a mecanisme constituent. El nostre logotip és una 

Garsa, i per aquest motiu, hem decidit acompanyar en aquest vol (transicions en els seus 

processos vitals) a la població jove d’Abrera i, per tant, Volem amb tu! pren més que una 

simbologia, serà la nostra metodologia de treball.  

Els quatre programes que integren aquest eix vertebrador de les polítiques de Joventut a 

Abrera es conformen de diferents projectes.  
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PIJ LA GARSA (La Garsa Vola) 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

POTENCIAR L’ASSESSORAMENT I L’ACOMPANYAMENT TET 

OBJECTIU OPERATIU 

Millorar la informació, el coneixement, l’assessorament i l’acompanyament així com proporcionar 
recursos en els àmbits de la formació (integral) i l’ocupació per a la millora de les transicions dels i 
les joves d’Abrera.   

DESTINATARIS  Joves 12-35 anys 

DESCRIPCIÓ 

El Punt d’Informació Juvenil La Garsa  es troba al Casal de Joves. Ha d’esdevenir un referent dels i les joves on 
realitzar consultes i assessoraments en temes de formació i d’ocupació. L’assessorament del PIJ La Garsa és diari 
dintre de l’horari del Casal de Joves facilitant l’accés dels i les joves en horari de tarda. Al PIJ es situa una persona de 
l’equip de joventut en constant formació per tal d’assessorar integralment als i les joves d’Abrersa. A la vegada, el PIJ 
està en contacte amb altres serveis de la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil per garantir tenir sempre la 
informació més actualitzada i desenvolupar el treball transversal amb altres agents.  

TEMPORITZACIÓ 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1. Tècnica Joventut 2.Informadora Juvenil 3. Personal Programes i Talleristes 

Equipaments 

Casal de Joves, Equipaments públics municipals, Espais Públics  

Econòmics 

Recursos regidoria de Joventut 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

1. Tècnica Joventut, 2. Informadora Juvenil 3. Altres agents (Xarxa PIJ, SLO, Institut, Educació, 
Serveis Socials, etc.) 

Mecanismes de coordinació 

La coordinació és setmanal entre l’equip de joventut. A la vegada la coordinació amb la resta 
d’agents esdevé cabdal per tal de mantenir actualitzats els recursos del servei (Xarxa PIJ, SLO, 
etc.) 

AVALUACIÓ Indicadors 

 
1.Nombre de consultes 2. Nombre d’assessoraments/acompanyaments 3. Grau satisfacció 
població usuària 4. Impacte xarxes 5. Hores obertura espais estudi 6. Grau satisfacció població 
usuària 

 Metodologia 

 
Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica. Avaluació per part 
de l’equip coordinador a finals d’any de les dades obtingudes amb els indicadors.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 Programa comunicació: 2.0, Agenda El + del Casal, cartells   
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CASAL DE JOVES 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

ESTIMULAR LA FORMACIÓ GLOBAL I IMPULSAR MESURES PER A LA FACILITACIÓ DE PROCESSOS TET 

OBJECTIU OPERATIU 

Afavorir l’accés a activitats educatives en un entorn vinculat al lleure educatiu.   

DESTINATARIS  Joves 12-29 anys 

DESCRIPCIÓ 

Aquest programa arrelat a les polítiques de Joventut d’Abrera es fonamenta en quatre projectes. Hem de comentar que 
tres d’aquests programes es realitzen des de fa anys amb l’impuls de la regidoria de Joventut; en aquest PLJ hem 
volgut donar un pes important als tallers adreçats als i les joves de més de 18 anys; aquests tallers es vinculaven en el 
projecte tallers joves, i en aquesta projecció hem volgut dotar de contingut específic.  

Tallers Joves: cursos de diferents temàtiques que es realitzen amb una durada trimestral (gener-març/ abril-juny/ 
octubre-desembre). Activitats adreçades a joves d’entre 12 a 24 anys. La temàtica dels tallers es determina de forma 
participada amb els i les joves (Digues la teva!). Tallers + 18 anys: cursos de diferents temàtiques determinats de 
forma participada. Tardes de Joc: actuacions socioeducatives conduïdes per un professional i d’oferta contínua 
adreçades a joves adolescents (12 a 17 anys) en horari de tardes (dilluns a divendres, amb una durada de 4 hores). 
Cursos lleure educatiu: cursos per fomentar l’ocupabilitat dels i les joves: cursos de lleure infantil i juvenil (monitor/a, 
director/a), adreçats a majors de 18 anys. 

TEMPORITZACIÓ 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1. Tècnica Joventut 2.Informadora Juvenil 3. Personal Programes i Talleristes 4. Escola Lleure 
Educatiu 

Equipaments 

Casal de Joves, Equipaments públics municipals, Espais Públics  

Econòmics 

Recursos regidoria de Joventut 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

1. Tècnica Joventut, 2. Informadora Juvenil 3. Personal Programes i Talleristes 4. Formadors/es 

Mecanismes de coordinació 

1.Reunions internes equip Joventut 2. Coordinació agents implicats  

AVALUACIÓ Indicadors 

 
1.Nombre tallers/cursos 2. Nombre participants 3. Avaluació població usuària 4. Avaluació 
tècnica  

 Metodologia 

 
Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i participants.  
L’avaluació es realitza de manera trimestral, en finalitzar la campanya d’activitats corresponent. 
Es preveu avaluació anual.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 Programa comunicació: 2.0, Agenda El + del Casal, cartells   



PLJ ABRERA 2016-2019  | 68 

 

 

Ajuntament d’Abrera- regidoria de Joventut 

 

INSTITUT VOLTRERA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

FOMENTAR MESURES PER A LA MILLORA DELS PROCESSOS DE TRANSICIÓ  

OBJECTIU OPERATIU 

Facilitar als i les joves l’accés a la informació i els recursos per a l’estudi a través de la descentralització 
del Casal de Joves.   

DESTINATARIS  Joves 12-18 anys (estudiants Institut Voltrera) 

DESCRIPCIÓ 

Des del servei de Joventut es realitzen diferents actuacions focalitzades en el col·lectiu d’estudiants de l’Institut 
Voltrera. Aquestes actuacions es realitzen a les instal·lacions de l’Institut o a l’equipament juvenil: actuacions 
vinculades al Pla d’Actuació Tutorial, taller de tècniques d’estudi, Gimcana/Descoberta del Casal de Joves, etc. 

TEMPORITZACIÓ 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1. Tècnica Joventut 2.Informadora Juvenil 3. Talleristes 4. Agents educatius Institut Voltrera 5. 
Serveis Ajuntament: Educació, Salut, Serveis Socials, etc. 

Equipaments 

Casal de Joves, Institut Voltrera, Equipaments públics municipals 

Econòmics 

Recursos regidoria de Joventut 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

1. Tècnica Joventut, 2. Informadora Juvenil 3. Talleristes 4. Agents educatius Institut Voltrera 

Mecanismes de coordinació 

1.Coordinació amb l’Institut Voltrera 2. Coordinació amb la resta serveis Ajuntament Abrera 

AVALUACIÓ Indicadors 

 
1.Nombre d’actuacions desenvolupades 2. Carnets Casal de Joves vinculats a aquestes 
actuacions 3. Valoració població usuària 4.Valoració resta d’agents i serveis 

 Metodologia 

 
Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i participants.  
L’avaluació es realitza de manera trimestral, en finalitzar la campanya d’activitats corresponent.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 Programa comunicació: 2.0, Agenda El + del Casal, cartells   
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PROGRAMES TRANSVERSALS 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

POTENCIAR MECANISMES DE COORDINACIÓ PER PROPORCIONAR RECURSOS I SERVEIS INTEGRALS  

OBJECTIU OPERATIU 

Desenvolupar actuacions coordinades .   

DESTINATARIS  Joves 12-35 anys 

DESCRIPCIÓ 

En aquest programa hem encabit els diferents projectes transversals que en els que col·labora la regidoria de Joventut. 
Pren especial rellevància com a projecte la coordinació desenvolupada en els darrers anys entorn a dues actuacions 
amb Serveis Socials vers els projectes Espai Jove i ZAS. La resta de coordinacions s’han incorporat en un projecte 
conjunt, que podran esdevenir projectes autònoms segons com es vagin consolidant les diferents actuacions. Des dels 
diferents serveis es realitzen actuacions coordinades, però caldria coordinar i ampliar els recursos existents, potenciant 
aquestes línies de treball obertes, incrementant tant l’oferta de serveis com de protocols de coordinació entre els 
diferents agents TET, motiu pel qual hem incorporat en aquest projecte la xarxa de treball TET. Es troba amb asterisc 
perquè s’ha d’impulsar, però aquesta actuació no depèn exclusivament del servei de joventut.  

TEMPORITZACIÓ 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació *             

RECURSOS 

Humans 

1. Tècnica Joventut 2.Informadora Juvenil 3. Personal Programes i Talleristes 4. Tècnics/ques 
municipals resta de serveis Ajuntament 5. Altres agents educatius  

Equipaments 

Casal de Joves, Equipaments públics municipals, Espais Públics  

Econòmics 

Recursos regidoria de Joventut 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

1. Tècnica Joventut, 2. Informadora Juvenil 3. Personal Programes i Talleristes 4.Tècnics/ques 
municipals resta de serveis Ajuntament 5. Altres agents educatius 

Mecanismes de coordinació 

Coordinació determinada pel grup de treball. Caldria establir protocols.  

AVALUACIÓ Indicadors 

 
1.Nombre de reunions/assistents 2. Nombre d’actuacions desenvolupades 3. Nombre 
d’actuacions consolidades 4. Nombre de derivacions 

 Metodologia 

 
Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i participants.   
Avaluació per part de l’equip coordinador qui determina calendarització avaluació segons procés.   

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 Programa comunicació: 2.0, Agenda El + del Casal, cartells   
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3.3. PARTICIPA-ACCIÓ 
 

L’objectiu general d’aquest tercer eix del Pla local de Joventut és fomentar la implicació dels i 

les joves en el seu entorn. Hem recollit en la diagnosi que partim d’una situació que es 

caracteritza per un dèbil dinamisme associatiu al municipi. Per tant és important cercar una 

estratègia que aconsegueixi encaixar les expectatives de participació amb les dinàmiques dels i 

les joves; s’han de potenciar espais i processos menys institucionalitzats i flexibles, 

afavorint la participació dels diferents col·lectius de joves.  

Tal com expressa la terminologia que defineix aquest eix hem incorporat d’una forma molt 

específica l’acció a la participació, de manera que la nostra metodologia de treball 

desenvolupada amb els i les joves i que l’explicitem en aquest eix, impulsant la consolidació 

d’aquesta línia de treball és: educar en la participació partint de la premissa que “a participar 

s’aprèn participant”.   

Els tres programes que integren aquest eix vertebrador de les polítiques de Joventut a Abrera 

es conformen de diferents projectes.  
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PARTICIPACIÓ 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ I L’ASSOCIACIONISME JUVENIL FOMENTANT LA INTERLOCUCIÓ 

OBJECTIU OPERATIU 

Informar, orientar i acompanyar als i les joves (entitats, grups de joves i joves a títol individual) en matèria 
de participació i associacionisme.   

DESTINATARIS  Joves 12-35 anys 

DESCRIPCIÓ 

Des del servei de Joventut s’ofereixen diferents recursos sobre l’associacionisme i la participació juvenil. 
S’ofereix informació, orientació i assessorament (assessories participació), així com també es 
desenvolupen actuacions per al foment de la participació (comissió de la festa major jove, espais 
consultius, etc.). 

TEMPORITZACIÓ 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1. Tècnica Joventut 2.Informadora Juvenil  

Equipaments 

Casal de Joves, Equipaments públics municipals, Espais Públics  

Econòmics 

Recursos regidoria de Joventut 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

1. Tècnica Joventut, 2. Informadora Juvenil  

Mecanismes de coordinació 

1.Reunions trimestrals equip Joventut 2. Consell Assessor Jove 3.Trobades Comissió Assessora 
i d’organització de la Festa Major 4. Membres processos consultius programes/activitats 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

1.Nombre d’assessories 2. Nombre d’assistents a la Comissió de la Festa Major Jove 3. Nombre 
de participants processos consultius 4. Nombre de projectes d’iniciativa juvenil (nombre 
d’actuacions, tipologia d’actuacions, nombre d’actuacions realitzades 5. Nombre de projectes 
consolidats/participants 

 Metodologia 

 
Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i participants.  
L’avaluació es realitza de manera trimestral.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 Programa comunicació: 2.0, Agenda El + del Casal, cartells   
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CULTURA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

GENERAR I FACILITAR L’ACCÉS A LA CULTURA FOMENTANT LA CREATIVITAT I IMPULSANT ESPAIS DE 

CREACIÓ 

OBJECTIU OPERATIU 

Suport a iniciatives juvenils que donin resposta a les demandes juvenils en matèria de cultura, fomentant 
l’intercanvi cultural i impulsant la creació artística de joves i col·lectius de joves.  

DESTINATARIS  Joves 12-35 anys 

DESCRIPCIÓ 

Des del Casal de Joves s’impulsen actuacions pel foment de la cultura vinculats a altres projectes (bucs d’assaig, Ràdio 
Abrera i col·lectius de joves). A més el Casal de Joves ofereix la possibilitat de cedir espais fomentant la creació 
artística i cultural. Amb el treball de dinamització juvenil al Casal de Joves es pretén impulsar actuacions co-
gestionades amb entitats i grups de joves. Aquesta actuació ofereix un servei de suport integral: acompanyament i 
desenvolupament del projecte (planificació i execució), així com la cessió de la infraestructura disponible (Jam 
Sessions). 

TEMPORITZACIÓ 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1. Tècnica Joventut 2.Informadora Juvenil 3.Agents 4. Entitats i col·lectius 

Equipaments 

Casal de Joves, Equipaments públics municipals, Espais Públics  

Econòmics 

Recursos regidoria de Joventut 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

1. Tècnica Joventut, 2. Informadora Juvenil 3.Agents 4. Entitats i col·lectius 

Mecanismes de coordinació 

Coordinació trimestral. Reunions amb agents implicats.  

AVALUACIÓ Indicadors 

 
1.Nombre d’activitats desenvolupades 2. Valoració activitats 3. Cessió/Assessorament 
4.Avaluació col·lectius usuaris. 

 Metodologia 

 
Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i participants.  
L’avaluació es realitza de manera trimestral.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 Programa comunicació: 2.0, Agenda El + del Casal, cartells   
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COHESIÓ 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

AFAVORIR LA INCLUSIÓ SOCIAL DELS I LES JOVES IMPULSANT LA INTERRELACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS 

COL·LECTIUS DE JOVES A TRAVÉS D’UNA PROGRAMACIÓ CULTURAL PARTICIPADA 

OBJECTIU OPERATIU 

Potenciar la participació dels i les joves en el disseny i l’avaluació de la programació de festes populars. 
Treballar per tal de potenciar la implicació en la implementació de les mateixes.  

DESTINATARIS  Joves 12-35 anys 

DESCRIPCIÓ 

Des del Casal de Joves actualment s’organitzen set actuacions vinculades amb festes populars: Festa Major Jove, 
Aniversari Casal, Sant Jordi, Holy, Cap d’any, Castanyada i Parc Nadal. El disseny d’aquestes actuacions es 
desenvolupa a partir d’una metodologia participada amb diferents col·lectius de joves. En aquest període es treballarà 
per tal de potenciar la implicació dels i les joves en la implementació d’algunes de les actuacions.  

TEMPORITZACIÓ 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

1. Tècnica Joventut 2.Informadora Juvenil 3. Personal Programes 

Equipaments 

Casal de Joves, Equipaments públics municipals, Espais Públics  

Econòmics 

Recursos regidoria de Joventut 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

1. Tècnica Joventut, 2. Informadora Juvenil 3. Personal Programes 

Mecanismes de coordinació 

1.Reunions coordinació equip Joventut 2. Reunions coordinació organització activitats 

AVALUACIÓ Indicadors 

 
1.Nombre participants organització 2. Nombre projectes nous 3. Avaluació participants 
organització  

 Metodologia 

 
Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i participants.  
L’avaluació es realitza de manera trimestral, en finalitzar la campanya d’activitats corresponent.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 Programa comunicació: 2.0, Agenda El + del Casal, cartells   
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4. LA SISTEMATITZACIÓ 
En aquest darrer apartat del PLJ presentem a partir de diferents fitxes la sistematització per a la 

implementació dels diferents programes que configuren aquest pla estratègic. Hem tingut present diferents 

aspectes que, tot i que es recullen en les fitxes anteriors, hem volgut explicitar:  

 

 Valoració pressupostària 

 Temporització 

 Destinataris 

 Transversalitat 

 Avaluació 

 Participació Jove 
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VALORACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

 

 

 

 

 

 

3.000,00 €   34.500,00 €  45.300,00 € 

 

TEMPORITZACIÓ 

 

ABRERA JOVE  

ZONA JOVE 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

COMUNICACIÓ 

JOVE 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

 

VOLEM AMB TU! 

LA GARSA VOLA 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

CASAL DE JOVES 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

ABRERA 

JOVE 

VOLEM 

AMB TU! 

PARTICI

PA-

ACCIÓ 
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INSTITUT 

VOLTRERA 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

PROGRAMES 

TRANSVERSALS 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació              

 

PARTICIPA-ACCIÓ 

PARTICIPACIÓ 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

CULTURA 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

COHESIÓ 

2016 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             
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DESTINATARIS 

 

EIX PROGRAMA PROJECTE/ACTUACIÓ JOVES (edat) 
12-
14 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

A
B

R
E

R
A

 J
O

V
E

 

ZONA JOVE 
 

PUNT DE REFERÈNCIA 

Coordinació interna Abrera Jove X X X X X 

Jove: Consell Assessor Jove, treball transversal entitats 
juvenils 

X X X X X 

Professionals: Comissió Tècnica, Treball transversal X X X X X 

Formacions equip Joventut X X X X X 

COMUNICACIÓ 
JOVE 

COMUNICACIÓ 

Comunicació 2.0 (bloc, xarxes, butlletí) X X X X X 

Campanya serveis (El + del Casal de Joves, altres 
campanyes) 

X X X X X 

V
O

L
E

M
 A

M
B

 T
U

! 
 

TRANSICIÓ  
FORMACIÓ  
OCUPACIÓ 
 

LA GARSA VOLA: PIJ FORMACIÓ I OCUPACIÓ  

Assessoraments personalitzats  X X X X 

Mobilitat X X X X X 

Garantia Juvenil  X X X X 

Difusió ofertes de feina -Borsa de Treball- i Formació 
Ocupacional 

 X X X X 

Ordinador de Consultes d’ofertes de feina i enviament CV  X X X X 

Tallers i Xerrades formació ocupació  X X X X 

AULES ESTUDI 

Casal de Joves X X X X X 

Biblioteca Municipal X X X X X 

CASAL DE 
JOVES 

TALLERS 

Tallers (12-24 anys) (inclou suport estudi) X X X   

Tallers + 18 anys   X X  

Tardes de joc (12-17 anys) X X    

CURSOS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE EDUCATIU 

Cursos monitors/es lleure educatiu   X X X 

INSTITUT 
VOLTRERA 

DESCENTRALITZACIÓ CASAL DE JOVES A L’INSTITUT  

Programació d’accions de suport dins l’horari lectiu X X    

Accions transversal  X X    

PROGRAMES 
TRANSVERSALS 

PROGRAMES SERVEIS SOCIALS 

Espai Jove X     

ZAS X     

RESTA PROGRAMES 

Abrera Educa X X    

Accions de prevenció Setmana Salut Mental X X X X X 

Accions d’Igualtat (25N) X X X X X 

Xarxa TET (*) X X    

P
A

R
T

IC
IP

A
-A

C
C

IÓ
 

 

PARTICIPACIÓ LA GARSA PARTICIPA-ACCIÓ  

PIJ participació X X X X X 

FOMENT ASSOCIACIONISME 

Entitats X X X X X 

FOMENT PARTICIPACIÓ 

Comissió Assessora i d’organització de la Festa Major 
Jove 

X X X X X 

Processos consultius activitats X X X X X 

CULTURA FOMENT CULTURAL JUVENIL 

Bucs d’assaig X X X X X 

Ràdio Abrera  X X X X X 

Col·lectius i entitats culturals joves X X X X X 

Cessió d’espais a grups culturals per a l’oci   X X X 

COHESIÓ PROGRAMACIÓ CULTURAL PARTICIPATIVA  

Festa Major Jove X X X X X 

Aniversari Casal  X X X   

Sant Jordi X X X   

Holy X X X X X 

Cap d’any X X X X X 

Castanyada X X X   

Parc Nadal X X    
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TRANSVERSALITAT 

 

Partim de la definició que el treball transversal requereix d’un consens entre els diferents agents que s’hi 

volen implicar, poden donar-se diferents nivells d’implicació: ja en el diagnòstic i en la resta de fases de 

disseny del pla, només en determinades fases de disseny d’activitats i implicació puntual.  

Des de la regidoria de Joventut amb aquesta renovació del PLJ es vol establir un treball transversal 

dissenyat des de l’equip tècnic de Joventut en el que en funció de les necessitats i oportunitats 

s’incorporin els agents que es considerin necessaris per dur a terme el pla transversal (agents interns i 

externs a l’Ajuntament d’Abrera), clarificant la metodologia en funció de les necessitats de l’evolució del 

procés. Amb l’objectiu final (més enllà d’aquests quatre anys) d’implicar des del començament a tots els 

agents amb incidència en les polítiques de Joventut.  

Amb el procés dut a terme per a l’elaboració d’aquest PLJ, hem de dir que s’ha incorporat la participació 

de la resta d’agents interns de l’Ajuntament en totes les fases, així com també s’ha incorporat la 

participació en la fase de diagnosi i disseny (propostes joves), i es vincularà també a la implementació del 

PLJ.  

 

 

AVALUACIÓ 

 

L’avaluació com s’ha previst serà contínua i compartida, s’elaborarà un informe tècnic de seguiment 

adaptat als tres espais organitzatius del PLJ (nivell polític, nivell tècnic i nivell ciutadà), que posarà en 

coneixement dels diferents actors l’avaluació i promourà espais de seguiment de la implementació del 

PLJ. Es treballarà a partir de dos espais:  

 Consell Assessor Jove: Estarà format per joves d’Abrera. En primera instància es convidarà als 

joves que han fet possible aquest pla local, també als usuaris del Casal de Joves, entitats 

juvenils, etc,  

Utilitzant les eines de les que disposem (programació d’activitats participada, bústies de consulta, 

Comissió assessora i d’organització de la Festa Major Jove) treballarem amb els joves que hi 

formen part, impulsant la formació del Consell Assessor Jove. 

Les seves funcions seran fer el seguiment i participar de forma activa en el desenvolupament 

dels programes definits en aquest PLJ. 

 Comissió Tècnica: Estarà formada pels tècnics municipals de les diferents àrees que hi 

intervenen en aquest PLJ.  

La seva funció serà fer el seguiment i avaluació dels diferents programes transversals en els que 

hi col·laboren. 
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Més enllà d’aquests dos òrgans l’avaluació es realitza per part de la població usuària i d’altres processos 

participatius que es realitzen. El servei de Joventut disposa d’unes fitxes de recollida d’aquesta informació:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ JOVE 

 

Amb la implementació definida es treballa cap a una major articulació del projectes i actuacions adreçats a 

la població jove d’Abrera, que preveuen reduir les deficiències en la coordinació entre els diferents agents 

que treballen amb joves al territori i incrementar la participació dels i les joves en la planificació, 

implementació i avaluació de les activitats. És molt important la creació i consolidació d’un Consell 

Assessor Jove, però no perdrem de vista ni els processos participats ni els consultius.  
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EIX PROGRAMA PROJECTE/ACTUACIÓ PARTICIPACIÓ JOVE RESTA 
SERVEIS 

Consell 
Assessor 

Procés 
Participat 

Procés 
Consultiu 

Comissió 
Tècnica 

 

A
B

R
E

R
A

 J
O

V
E

 

ZONA JOVE 
 

PUNT DE REFERÈNCIA 

Coordinació interna Abrera Jove      

Jove: Consell Assessor Jove, treball 
transversal entitats juvenils 

X X  X  

Professionals: Comissió Tècnica, 
Treball transversal 

   X  

Formacions equip Joventut      

COMUNICACIÓ 
JOVE 

COMUNICACIÓ 

Comunicació 2.0 (bloc, xarxes, butlletí) X   X  

Campanya serveis (El + del Casal de 
Joves, altres campanyes) 

X   X  

V
O

L
E

M
 A

M
B

 T
U

! 
 

TRANSICIÓ  
FORMACIÓ  
OCUPACIÓ 
 

LA GARSA VOLA: PIJ FORMACIÓ I OCUPACIÓ  

Assessoraments personalitzats    X  

Mobilitat      

Garantia Juvenil    X  

Difusió ofertes de feina -Borsa de 
Treball- i Formació Ocupacional 

X   X  

Ordinador de Consultes d’ofertes de 
feina i enviament CV 

     

Tallers i Xerrades formació ocupació X  X X  

AULES ESTUDI 

Casal de Joves      

Biblioteca Municipal      

CASAL DE 
JOVES 

TALLERS 

Tallers (12-24 anys) (inclou suport 
estudi) 

X  X   

Tallers + 18 anys X  X   

Tardes de joc (12-17 anys) X  X   

CURSOS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE EDUCATIU 

Cursos monitors/es lleure educatiu      

INSTITUT 
VOLTRERA 

DESCENTRALITZACIÓ CASAL DE JOVES A L’INSTITUT  

Programació d’accions de suport dins 
l’horari lectiu 

   X  

Accions transversal     X  

PROGRAMES 
TRANSVERSALS 

PROGRAMES SERVEIS SOCIALS 

Espai Jove    X  

ZAS    X  

RESTA PROGRAMES 

Abrera Educa    X  

Accions de prevenció Setmana Salut 
Mental 

   X  

Accions d’Igualtat (25N)    X  

Xarxa TET (*)    X  

P
A

R
T

IC
IP

A
-A

C
C

IÓ
 

 

PARTICIPACIÓ LA GARSA PARTICIPA-ACCIÓ  

PIJ participació X     

FOMENT ASSOCIACIONISME 

Entitats X  X X  

FOMENT PARTICIPACIÓ 

Comissió Assessora i d’organització de 
la Festa Major Jove 

X X    

Processos consultius activitats X  X   

CULTURA FOMENT CULTURAL JUVENIL 

Bucs d’assaig      

Ràdio Abrera     X  

Col·lectius i entitats culturals joves      

Cessió d’espais a grups culturals per a 
l’oci 

     

COHESIÓ PROGRAMACIÓ CULTURAL PARTICIPATIVA  

Festa Major Jove X X    

Aniversari Casal  X  X   

Sant Jordi X  X   

Holy X  X   

Cap d’any X  X   

Castanyada X  X   

Parc Nadal      



 

 

 

 

 

04 
ANNEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLJ ABRERA 2016-2019       | 82 

 

 

Ajuntament d’Abrera- regidoria de Joventut 

 

 

 

 

ÍNDEX 

 

ANNEX 1. DINÀMIQUES PRESENTACIÓ PLJ 83 

ANNEX 2. ENQUESTA JOVE 87 

ANNEX 3. POLÍTIQUES DE JOVENTUT 96 

ANNEX 4. FÒRUM JOVE 98 

ANNEX 5. MODEL AVALUACIÓ DINÀMIQUES 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLJ ABRERA 2016-2019       | 83 

 

 

Ajuntament d’Abrera- regidoria de Joventut 

 

ANNEX 1. DINÀMIQUES PRESENTACIÓ PLJ  
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ANNEX 2. ENQUESTA JOVE 

 

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament d'Abrera desenvolupa el nou Pla local de Joventut. L’objectiu 

general d’aquest projecte és apropar-nos a la realitat dels i les joves del municipi i recollir les vostres 
propostes per disposar d’elements que permetin orientar les línies d’actuació dels propers anys. Per 
aquest motiu s’ha posat en marxa un procés de participació que permetrà incorporar les vostres opinions 
al nou Pla local de Joventut. 

El següent qüestionari es respon en pocs minuts. 

Us demanem la vostra opinió sobre què cal fer a Abrera. 
 

Casal de Joves. Plaça Rebato, 1 - 08630 Abrera 
Tel. 93 770 43 34 

correu-e: gonzalezcs@ajuntamentabrera.cat 
www.ajuntamentabrera.cat 

 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les 
seves dades personals s’inclouran en un fitxer del que és responsable l’Ajuntament d' Abrera i seran objecte de tractament 
exclusivament per a la finalitat específica de gestionar la seva sol·licitud al Departament de Joventut i per al temps estrictament 
necessari per al compliment de la citada finalitat; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la 
seva sol·licitud a: Registre General de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Abrera, Plaça Constitució, 1 o per correu 
electrònic informacio@ajuntamentabrera.cat 

 

Per començar, ens podries dir ..... 
 
Quin és el teu sexe? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Femení 
Masculí 

 

Quin és el teu any de naixement? 
Cada resposta ha de ser entre 1980 i 2003 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 
On vas néixer? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Catalunya 
Resta d’Espanya 
Estranger (Unió Europea) 
Estranger (fora Unió Europea) 

 
En quin barri vius? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

El Rebato 
La Font 
Les Mates 
El Suro 
Can Torres 
Sant Hilari 
La Florida 
Can Vilalba 
Ca n'Amat 
Les Carpes 
Sant Miquel 
Santa Maria de Villalva 

 
Has viscut sempre a Abrera? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 

http://www.ajuntamentabrera.cat/
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A quina edat vas arribar a Abrera? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '5 [5]' (Has viscut sempre a Abrera? ) 
Cada resposta ha de ser entre 0 i 35 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

Als __________ anys 

 
Actualment, estàs .... 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Estudiant 
Treballant 
Estudiant i treballant 
Ni estudiant ni treballant 

 
Àmbit formatiu 
Actualment que estàs estudiant? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 
La resposta va ser 'Estudiant' o 'Estudiant i treballant' a la pregunta '7 [6]' (Actualment, estàs .... ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

ESO 
PFI (antic PQPI) 
Batxillerat 
Cicle Formatiu Grau Mitjà 
Cicle Formatiu Grau Superior 
Grau Universitari 
Estudis Post Universitaris (Màster, Doctorat) 

 

En quin municipi es troba el teu centre d'estudis? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 
La resposta va ser 'Estudiant' o 'Estudiant i treballant' a la pregunta '7 [6]' (Actualment, estàs .... ) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Abrera 
Martorell 
Manresa 
Igualada 
Esparreguera 
Olesa 
Barcelona 

 
Independentment de les decisions que hagis pres fins al moment en 
relació als 

estudis, ens podries quin nivell d’estudis t’agradaria arribar a tenir? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

ESO 
Batxillerat 
Cicle Formatiu Grau Mitjà 
Cicle Formatiu Grau Superior 
Grau (Universitat) 
Postgrau- Màster 
Doctorat 

 
Saps si a Abrera hi ha algun servei on puguis anar a informar-te sobre 

els 
estudis? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 
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Des de quan coneixes el Casal de Joves (La Garsa)? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '11 [4]' ( Saps si a Abrera hi ha algun servei on puguis anar a 
informar-te sobre els 
estudis? ) 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

Des de fa ________anys 

 
T’has informat sobre estudis que es poden fer a l’acabar els teus 
estudis (ESO, 

Batxillerat, Cicle Formatiu)? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 
Amb qui o a on t’has informat? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [6]' (T’has informat sobre estudis que es poden fer a l’acabar els 
teus estudis 
(ESO, Batxillerat, Cicle Formatiu)?) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Familiars (pare, mare, germans/es, tiets/es) 
Amics/gues 
Tutors/es 
Coordinador/a pedagògic 
Casal de Joves (La Garsa) 
Servei d’Educació 
Internet 

 

Hi ha algun tema de l’àmbit formatiu sobre el que vulguis tenir més 
informació? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 

Quin tema? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '15 [7]' (Hi ha algun tema de l’àmbit formatiu sobre el que vulguis tenir 
més 
informació? ) 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 

Quins aspectes de l’àmbit formatiu caldria millorar? 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

L’absentisme escolar 
Beques i ajuts per formació 
Informació i assessorament d’itineraris formatius 
La qualitat de l’ensenyament als instituts 
L’aprofitament dels equipaments educatius en horari no lectiu 
L’increment de l’oferta formativa 
Espais d’estudi 
Cap 
Altre: 

 
Observacions: 
Pots dir el que vulguis sobre temes formatius 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 
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Àmbit laboral 
 
Si no estudies ni treballes, ens pots indicar què fas? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Ni estudiant ni treballant' a la pregunta '7 [6]' (Actualment, estàs .... ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Cobrant l’atur o altres subsidis 
Buscant feina 
Tasques de la llar 

 
Quan temps fa que ni estudies ni treballes? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Ni estudiant ni treballant' a la pregunta '7 [6]' (Actualment, estàs .... ) 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 
En els darrers 6 mesos, has fet algun curs ocupacional? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Ni estudiant ni treballant' a la pregunta '7 [6]' (Actualment, estàs .... ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 

Estàs apuntat/da a la Garantia Juvenil? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Ni estudiant ni treballant' a la pregunta '7 [6]' (Actualment, estàs .... ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 

Saps el que és? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Ni estudiant ni treballant' a la pregunta '7 [6]' (Actualment, estàs .... ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 

Vols rebre informació? 
Informa't al Casal de Joves (La Garsa)! 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Ni estudiant ni treballant' a la pregunta '7 [6]' (Actualment, estàs .... ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 
Coneixes la borsa de treball de l’Ajuntament d’Abrera? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Ni estudiant ni treballant' a la pregunta '7 [6]' (Actualment, estàs .... ) 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 
Has buscat alguna vegada informació o assessorament sobre treball? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 
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En cas afirmatiu, indica per a què ho vas fer: 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '26 [6]' (Has buscat alguna vegada informació o assessorament sobre 
treball?) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Per buscar feina 
Per aprendre a fer un CV 
Per gestionar prestacions 
Altre: 

 
En cas afirmatiu, indica a qui o a on has buscat aquesta informació 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '26 [6]' (Has buscat alguna vegada informació o assessorament sobre 
treball?) 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Familiars (pare, mare, germans/es, etc.) 
Amics/gues 
Tutors/es 
Casal de Joves (La Garsa) 
Servei local d'Ocupació 
Internet 
Altre: 

 

Sobre quins aspectes creus que caldria actuar des de l’Ajuntament 
d’Abrera? 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Incidir en vincular ofertes de treball amb correspondència amb el nivell formació 
La promoció de llocs de treball per a joves 
Prioritzar la contractació de joves d’Abrera 
Informació i assessorament per a joves per trobar una feina: servei d’orientació, borsa de 
treball, etc. 
Incrementar suport a joves emprenedors/es 
Cap 
Altre: 

 
Què creus que es podria millorar en temes d’ocupació? 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 
Servei de Joventut 
 

Coneixes el Casal de Joves (La Garsa)? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 
Si el coneixes, hi has anat alguna vegada? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí, hi vaig un cop la setmana 
Sí, hi vaig un cop al mes 
Sí, he anat alguna vegada 
No, no hi he anat mai 

Per quina temàtica has anat al Casal de Joves (La Garsa)? 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

PIJ La Garsa (carnets juvenils, informació sobre educació, viatges, inscripcions a tallers i 
activitats, 
cursos, etc.) 
Sala d’estudis 
Ordinadors de consulta 
Espai Wi-fi 
Altre: 
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Quins programes d’aquest servei coneixes, has fet servir, reps 
informació ? 
Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada: 

Conec He fet servir Rebo info 
Blog 
Facebook 
Twitter 
LaGarsaFull (newsletter) 
Agenda Casal (paper) 

 
T’arriba la informació de les diferents activitats que es realitzen? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí, sempre tinc informació de tot 
Sí, gairebé sempre 
No, he d’informar-me pel meu compte 
No, mai 

 

Per quina via t’agradaria rebre la informació? 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

A l’IES / Mitjançant els amics i les amigues 
A través del Casal de Joves (La Garsa) 
Xarxes Socials (Facebook, ....) 
Altre: 

 
Participació 
 
Pertanys a alguna associació o col·lectiu? 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Esportiva (futbol, bàsquet, natació, ....) 
Cultural o d’oci (diables, ....) 
D’educació en el lleure (esplai,....) 
Política o social (sindicat, partit polític, ....) 
Solidària o de cooperació 
Religiosa 
No participo a cap associació 
Altre: 

Quina o quines entitats? 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 
Consideres que a Abrera es donen facilitats per a la participació dels i 

les joves? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 
Per quins motius? 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 
Coneixes la Comissió Jove que organitza la Festa Major Jove? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 

Saps que fan? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 
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Coneixes el Casal de Joves (La Garsa)? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 

Saps que fan? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 
Ens pots dir quines activitats fan? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '44 [7]' (Saps que fan? ) 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 

Coneixes el Carnet el Casal de Joves (La Garsa)? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 
Saps quins avantatges té el carnet del Casal de Joves? 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 
Participes a les votacions del cinema jove al carrer? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 

Participes a les votacions per escollir els tallers del Casal de Joves (La 
Garsa)? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 

Participes mensualment als "Digues la teva" per fer propostes 
d'activitats i d'oci 
al Casal de Joves (La Garsa)? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 
Hi ha algun tema de l’àmbit participatiu sobre el que vulguis tenir més 
informació? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 
Quin/s tema/es? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '51 [11]' (Hi ha algun tema de l’àmbit participatiu sobre el que vulguis 
tenir més 
informació? ) 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 

Què caldria millorar perquè els i les joves participin més? 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Promoure creació de noves entitats 
Promoure incorporació de joves a les entitats juvenils d’Abrera 
Obrir nous espais de diàleg i comunicació amb l’Ajuntament 
Equipaments per a joves i entitats 
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Incrementar suport a les entitats del municipi 
Altre: 

 
Cultura i Oci 
 

Que fas al teu temps lliure? 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Reforç estudis 
Idiomes 
Música, arts 
Lleure 
Esport 
Quedar amb amics/gues 
Altre: 

 
Quin és el teu lloc de trobada amb els teus amics/gues? 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 
Quin seria per a tu el millor lloc per trobar-te amb els teus amics/gues? 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

A l'espai públic (plaça, carrers, pistes esportives, parc, etc.) 
A un equipament públic (biblioteca, casal de joves, etc.) 
A l'espai privat (a casa, bar, etc.) 
Altre: 

 
Creus que aquests espais es podrien millorar d'alguna manera (horaris, 

condicions, serveis, etc.)? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 
Per quins motius? 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 
Creus que falten espais d’oci a Abrera? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
No 

 
Quins espais d'oci creus que falten? 
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '59 [3]' (Creus que falten espais d’oci a Abrera? ) 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 
Salut 
 

Tens prou informació sobre hàbits saludables en sexualitat, 
alimentació, consum, 
etc..? 
Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

Sí 
Només a mitges 
No 
No vull contestar 
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Si tens dubtes sobre aquests temes, on vas a informar-te? 
Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

Al metge – CAP 
Al Casal de Joves (La Garsa) 
A l’infermeria de l’Institut 
A internet 
Pregunto als amics i amigues 
Pregunto als pares 
No faig consultes 
Altre: 

 
 
OBSERVACIONS I COMENTARIS 
Aquí pots escriure allò que vulguis sobre la teva situació, sobre valoracions o propostes que consideris 
que no han quedat prou recollides a les preguntes que has contestat. 
Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 
 
 
Moltes gràcies per la teva col·laboració!! 
Enviar Enquesta. 

Moltes gràcies per completar aquesta enquesta. 
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ANNEX 3. POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

 

Fitxes tècnics/ques municipals 
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Presentació sessió política 
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ANNEX 4. FÒRUM JOVE 
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Transcripció propostes joves 
 
Formació:  
- Ciclos formativos de grado medio. 
- Més recursos de formació (cicles formatius, cursos FP, etc…). 
- Que pongan otro instituto. 
- Que tienen que haber más de un instituto/escuela. 
- Que pongan una biblioteca con más horas de apertura. 
 - Que millori l’educació per part dels professors, es prenguin la feina més seriosament. 
 - Una educación més interactiva i que els alumnes s’ho passin millor a les classes de l’institut.  
 - Menos escuelas y mas institutos! Que van a haber 4 escuelas y solo un instituto.  
- Oferta formativa profesionalizadora: idiomas, informática, etc. 
- Instituto de formación básica.  
- Un instituto nuevo, que conviertan un colegio en lo antes mencionado.  
- Charlas sobre formación en el centro educativo, no tener que ir hasta Barcelona.  
- Asistir a una clase universitaria para tener una idea.  
- Extraescolars dintre de l’institut. Per exemple: repàs, informàtica, reforç d’idiomes estudiats a l’institut.  
- Cursos de llengües.  
- Más escuelas para los mayores.  
- Ampliar oferta formativa sujeta a la realidad: cursos (mundo laboral), talleres (ocio). 
- Taller de mecánica. 
- Curso de grado medio. 
- Cursos subvencionados (mecánica, electrónica, capa, pintura, etc…). 
- Actuaciones IES. 
Ocupació: 
- Que salgan más ofertas de trabajo.  
- Xerrades per compartir experiències. 
- Plans ocupació joves. 
- Fòrum treball amb referents.  
- Pràctiques per tenir experiència. Tastet d’ofici al municipi.  
- Crear un foro de trabajo. 
- Crear una página web o redes sociales solo para los jóvenes de Abrera con claves para acceder, donde 
puedas ver todas las ofertas.  
- Xerrades per compartir experiències.  
- Plans ocupació per a joves.  
- Pràctiques per tenir experiència en llocs de treball d’Abrera, per saber què t’agradaria estudiar.  
Salut:  
- Urgencias 24 horas. 
- Ampliació horari Urgències Abrera. 
 - Que el ambulatorio esté abierto las 24h.  
- Tiene que haber un hospital. 
- Que pongan un hospital.  
- Mas charlas sobre sexualidad y drogas.  
Participació: 
- Dar a conocer entidades. 
- Actuaciones presenciales dinámicas. 
 - Impuls fòrum joves. 
 - Comissió seguiment PLJ.  
 - Apalanque juvenil.  
- Impulsar desde las horas de tutoria del IES Voltrera. Siendo constantes, para que los propios jóvenes lo 
cojan como costumbre.  
- Tutories de participación, referents juvenils a l’IES.  
Cultura:  
- Taller de cajón flamenco. 
- Taller de guitarra. 
- Conocer las actividades deportivas. 
- Crear una entidad de hip hop.  
- Billar gratis. 
- Parque de workout (barras de ejercicio).  
- Hacer más grandes las aulas de hip hop. 
- Un museo de ciencia y descubrimientos, y sobretodo que sea divertido, y sitios donde los niños puedan 
entender este tipo de cosas. 
Comunicació: 
- Concurs a veure qui escampa més informació del poble, de ls activitats del poble.  
- Creació fòrum jove.  
- Comunicació a través de whatsapp. 
- Creació app. amb notícies, actes de joves, un fòrum de debat, etc… 
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- Un foro de internet. Para debates, conversaciones tanto formales como informales, reuniones en 
persona y online, acciones en entidades… 
- Crear un buen márketing. Atractiva para los usuarios/jóvenes.  
- Utilizar los referentes mayores.  
- Comunicación: foro internet, márqueting usuaris/joves, concurs per veure qui escampa més informació.  
- Moodle, comunicació. 
 - App. mòbil per a joves, comunicació.   
Altres:  
- Discoteca. 
- Más restaurantes en Abrera. 
- Que hayan más tiendas tanto para empleo como para comprar sin salir del pueblo. 
- Que haya una tienda de videojuegos.  
- Mantenir el nostre poble més net 
- Hacer un centro comercial.  Busos municipi més freqüència 

 

 

 

ANNEX 5. MODEL AVALUACIÓ DINÀMIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA LOCAL DE 
JOVENTUT D’ABRERA 

2016-2019  

 

 

 

 

 

 

El Pla local de Joventut de Joventut d’Abrera 2016-2019 és el document que recull les línies 

estratègiques i els programes per al desenvolupament de les polítiques de Joventut de 

l’Ajuntament d’Abrera per als propers anys. Per a l’elaboració d’aquest pla estratègic s’ha tingut 

com a referència l’eina de planificació de les polítiques de Joventut al nostre territori, el Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya, i els seus principis rectors: participació, transformació, 

integralitat i qualitat.  

El procés dut a terme per a la seva realització ens ha permès conèixer la realitat juvenil del 

municipi, detectar les seves necessitats i endreçar i avaluar tots els serveis, programes i 

accions que s’adrecen a la població jove abrerenca, incorporant la participació dels i les joves i 

dels agents municipals.  

Tres són els eixos vertebradors d’aquest pla estratègic:   

 ABRERA JOVE: esdevenir un espai de referència  

 VOLEM AMB TU!: generar i facilitar l’accés dels i de les joves 
als recursos i serveis que facilitin establir els seus processos 
de transició, que configuren el seus itineraris, molt 
especialment en relació a la formació i a l’ocupació. 

 PARTICIPA-ACCIÓ: fomentar la implicació dels i de les joves 
en el seu entorn social.  
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