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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

 

 

 
El present document vol donar a conèixer el procés de diagnosi d’elaboració del futur Pla Local 
de Joventut de Valldoreix 2022 – 2025, així com aportar les principals conclusions i 
recomanacions per dur a terme el futur disseny i les accions, adreçades a la gent jove, que 
impulsarà l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) durant els propers 4 anys. 

A diferencia d’altres processos de diagnosi i de redacció d’un Pla Jove, cal posar en relleu que 
aquest cop s’ha dut a terme en unes circumstàncies especials tenint en compte l’actual situació 
de post-pandèmia sociosanitària.  

La pandèmia ha afectat a la societat en múltiples dimensions i amb una intensitat inèdita  i 
sense precedents i la posterior crisi econòmica i social que es desprèn tindrà una alta afectació 
sobre el col·lectiu de joves. Es important tenir en compte que la gent jove és un grup social, 
que en termes generals, es troba en una posició de vulnerabilitat en diferents àmbits de la 
vida. I per aquest motiu l’arribada d’una nova crisi suposa un risc important per al benestar de 
les persones joves, tant a curt com a llarg termini. 

Així doncs, aquest document i per tant el procés de diagnosi i de redacció realitzat, contempla 
la variable “POST-PANDÈMIA” com un nou element per detectar les noves necessitats i 
condicionants que es deriven, així com possibles mecanismes d’adaptació i prioritats de les 
polítiques de joventut de l’EMD. 

El Pla Local de Joventut o Pla Jove 2022 -2025 de Valldoreix  és un document estratègic que ha 
de definir les polítiques de l’EMD en matèria de joventut dels propers anys. 
 
El Pla Jove té la missió principal de garantir l’accés universal i normalitzat del col·lectiu de joves 
de Valldoreix als múltiples recursos presents al municipi i al seu entorn, per tal que puguin 
escollir i construir en llibertat i igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu. El Pla 
Jove impulsarà tot un seguit d’actuacions, que s’adreçaran a la gent jove de la Vila. 
 
L’elaboració del Pla Jove de Valldoreix s’ha desenvolupat a través d’un procés participatiu, 
durant el primer semestre de 2022, on hi ha participat i s’ha recollit l’opinió de la gent jove del 
poble, alumnes de l’Institut Arnau Cadell, entitats i col·lectius de joves. 

 
 
 

PRESENTACIÓ 1.1 
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Les bases del pla són tots aquells elements que, derivats de la revisió de les polítiques de 
joventut aplicades fins al moment a Valldoreix i de d’elaboració del Pla Jove de Valldoreix 
2022-25, estableixen el fonament teòric de totes les propostes d'actuació que es contenen en 
el Pla. Això vol dir que els eixos estratègics, els objectius, els programes, els projectes i les 
accions troben la seva explicació i justificació en l'argumentari que es desplega en les bases del 
pla. Aquí descobrim les raons per les quals proposem unes actuacions i uns mètodes de treball 
i no uns altres. 

En el conjunt del pla es recullen determinats plantejaments teòrics que es deriven de les 
propostes metodològiques i de continguts en polítiques de joventut d’instàncies que en els 
darrers anys han dedicat esforços a la reflexió i a la construcció de models d’intervenció. Els 
referents en què ens fonamentem i dels quals extraiem els aspectes que més lliguen amb les 
actuals necessitats del municipi són: El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 i les 
línies de treball de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona. L’ambició d’aquest 
document és construir un model específic per  Valldoreix, que desenvolupi propostes i línies de 
treball que es van consolidant en el camp de les polítiques de joventut a nivell general, que 
atengui al mateix temps les peculiaritats del poble i que doni resposta també a demandes 
àmplies i reconegudes entre la gent jove. 

S’estableix d'entrada una missió central o gran finalitat del pla, que resumirà i mostrarà de 
forma breu però contundent la filosofia del projecte. La passa següent consistirà en definir uns 
eixos i objectius que ens permetran aproximar-nos a l'assoliment de la missió. 

En qualsevol cas, el desenvolupament de les  actuacions estaran presidides per la missió del pla 
què és la de garantir l’accés universal i normalitzat de la gent jove de Valldoreix als múltiples 
recursos presents al seu entorn immediat, per tal que puguin escollir i construir en llibertat i 
igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i col•lectiu, a la mida dels seus interessos i 
prioritats, generant al mateix temps eines que puguin usar directament en la recerca de 
solucions per als seus problemes i mancances, especialment aquells que fan referència a la 
seva autonomia real, obtenint de les seves capacitats personals d’experimentació i creativitat 
tots els beneficis que estiguin al seu abast, i exercint tots aquells drets que es deriven de la 
condició de plena ciutadania. 

Tots els recursos que es proposen en aquest pla es destinen de forma explícita a atendre 
aquesta missió central, que s’articularà de forma precisa i ben concreta en actuacions ubicades 
en espais físics determinats, en períodes de temps ben definits i amb objectius estratègics que 
s’explicitaran en cada cas. L’assoliment d’aquests objectius, estarà condicionat a l’adopció de 
les mesures metodològiques i organitzatives adequades a cada finalitat i a la disposició dels 
recursos suficients per fer viable la seva aplicació. 

LES BASES I LA 
MISSIÓ DEL PLA 
JOVE 

1.2 
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Per tal de d’obtenir les dades i la informació necessària per donar compliment als objectius i 
alhora donar resposta a les preguntes plantejades per a la diagnosi del Pla Jove, s’han proposat 
diferents tècniques d’investigació participatives i d’anàlisis cada una amb una metodologia 
específica. 

A continuació s’exposen les diferents tècniques i eines utilitzades: 
 

ENQUESTA ONLINE 

L’enquesta és una tècnica de recerca que permet obtenir dades quantitatives a través de 
preguntes tancades  fetes a una mostra representativa d’una població donada. És un 
instrument que dona informació per quantificar i mesurar un o diversos fenòmens, i comparar 
entre diferents grups i contextos. 

Durant el procés de diagnosi del Pla Local de Joventut es va fer arribar un qüestionari on line 
adreçat a l’alumnat de l’Institut Arnau Cadell amb un doble objectiu, el primer conèixer quins 
són els principals temes que els preocupen, i el segon conèixer quins són els principals temes 
del seu interès. 

El qüestionari que van rebre l’alumnat de l’institut és el següent: 

Valora de l’1 al 5 la teva preocupació sobre els següents temes. On 1 és no em preocupa gens i 
el 5 em preocupa molt: 

1. Rebre una bona orientació acadèmica que m’ajudi a decidir quina serà la meva 
trajectòria formativa 

2. Disposar d’una oferta més àmplia de cicles formatius i de cursos professionals 
3. Poder trobar una feina que m’agradés i a prop de casa 
4. Poder accedir a una vivenda assequible per a joves a quan em vulgui emancipar 
5. Tenir suficients espais d’oci per anar amb els meus amics i amigues  
6. Disposar d’espais per practicar esport a l’aire lliure 
7. Poder conèixer els recursos que hi ha per a la gent jove i els canals de comunicació 

per estar informat/da 
8. Les relacions no respectuoses i abusives entre la gent jove 
9. La meva salut i la de la meva família 
10. La situació econòmica de la meva família 
11. Poder tenir un espai segur i de confiança amb persones referents per parlar dels 

temes que ens preocupen. 
 

METODOLOGIA PER A 
L’ELABORACIÓ DEL 
PLA JOVE 

1.3 
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Valora de l’1 al 5, quin és el teu interès sobre cada una d’aquestes propostes? On 1 és no 
m'interessa gens i 5 m'interessa molt: 

1. Xerrades informatives sobre cicles formatius i sobre altres especialitats: monitor de 
lleure, manipulació d'aliments, etc 

2. Assessorament i orientació laboral amb un acompanyament individualitzat 
3. Xerrades informatives sobre orientació laboral, accés al mercat laboral, oposicions, 

emprenedoria. 
4. Assessorament en recerca d’habitatge, sobre els contractes de lloguer, de compra, 

etc 
5. Servei d’informació per anar a l’estranger, per viatjar, per fer voluntariat 
6. Disposar d’instal·lacions esportives per practicar esport: cal·listènia, skatepark, 

rocòdrom 
7. Cicle de xerrades per la promoció de la igualtat de gènere, el feminisme, la publicitat 

no sexista, amor, sexualitat 
8. Debats amb altres joves sobre addiccions i consum de tabac, alcohol, drogues, 

imatge personal, bullying, violències, etc 
9. Organització de diferents tornejos esportius 
10. Organització de tallers de grafits, pintura, fotografia, cinema, teatre, clown, música, 

balls, programació, robòtica, etc 
11. Participar en una comissió de festes per organitzar la Festa Major, carnaval, la 

programació de concerts, etc 
12. Formar part d’una entitat o col·lectiu 

 

Pel que fa a les dades dels participants, el qüestionari va ser respost per una total de 311 
alumnes de l’Institut Arnau Cadell. 

 

ANÀLISI DE DADES ESTADÍSTIQUES 

L’anàlisi de les dades estadístiques és una tècnica indicada per quantificar i mesurar fenòmens 
amb l’objectiu de veure la importància en termes quantitatius. Es una bona estratègia per fer 
una aproximació a les característiques bàsiques del col•lectiu social a estudiar, en aquest cas, 
els joves de la Vila. 

Les dades estadístiques són una eina molt precisa per comparar la realitat d’un grup respecte a 
un altre. Són útils també per tenir referències a l’hora de valorar la importància d’un 
determinat fenomen, ja que permet comparar la situació del municipi en relació amb la 
comarca o Catalunya des del punt de vista global. 

En el cas de les dades estadístiques secundàries la informació ja està creada, ja que són dades 
que altres organismes o institucions ja han recollit a través d’enquestes o registres. 
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ENTREVISTES EN PROFUNDITAT 

L’entrevista en profunditat és una tècnica qualitativa que permet obtenir informació tant dels 
fets i les situacions explícites que explica la persona entrevistada com el seu discurs i la seva 
posició subjectiva. 

Aquesta tècnica serveix per aprofundir en el discurs i les experiències personals (trajectòries de 
vida) de la persona que entrevistem des d’un punt de vista subjectiu. Permet recollir discursos i 
vivències pròpies a través de l’experiència i la perspectiva de la persona entrevistada. 

Durant aquest procés de diagnosi s’ha dut a terme 4 entrevistes amb profunditat 8 amb joves 
de Valldoreix en representació de: 

- L'Agrupament Escolta Trementinaire de Valldoreix. 
- Club Handbol Valldoreix. 
- Club de futbol de Valldoreix. 
- Grup de joves de la parroquia. 

Totes les entrevistes tenien la mateixa estructura i es centraven en sis blocs temàtics: 

1. Oci i Cultura 
2. Formació i feina 
3. Habitatge 
4. Igualtat i diversitat 
5. Esports i hàbits saludables 
6. Participació i pertinença 

 

ENQUESTES A PEU DE CARRER 

S’han realitzat unes enquestes peu de carrer a diferents joves de Valldoreix, amb l’objectiu 
d’explicar que s’està fent el nou Pla Jove  i recollir necessitats i propostes d’actuacions en 
matèria de joventut. 

En total es van fer 2 sortides a peu carrer, s’han realitzat 32 enquestes, d’edats compreses 
entre els 12 i els 30 anys aproximadament. 

Les enquestes a peu de carrer es van realitzar pels entorns de l’estació de FGC, el pavelló 
poliesportiu i la biblioteca. 

 
MAPEIG DELS EQUIPAMENTS JUVENILS DE VALLDOREIX 

Un mapeig dels equipaments ens permet identificar els serveis i recursos adreçats a la gent 
jove de Valldoreix i fer visible els serveis adreçats a la gent jove i els possibles buits que es 
podrien potenciar des de el Pla Jove. 
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2. RESULTATS DE LA 
DIAGNOSI DEL PLA JOVE 
 

La diagnosi és una de les parts més importants del Pla local de Joventut, ja que aporta 
informació sobre el punt de partida i és  sobre la que es fomenta tot el treball de proposes 
d’acció del Pla. 
 
Per tal de conèixer la realitat del i les joves de Valldoreix i dels serveis que s’adrecen  a aquesta 
població, la diagnosi es compon de quatre apartats diferenciats:  
 

1) Dades sociodemogràfiques (fotografia inicial) 
2) Equipaments juvenils a Valldoreix 
3) L’anàlisi de la realitat juvenil 
4) Les conclusions i orientacions pel disseny 

 
 
En aquest apartat es recull l’anàlisi de la realitat juvenil a partir de diferents tècniques 
quantitatives i qualitatives per la recollida d’informació. 
 

 

 

 

 

 

Seguidament es presenten un seguit de dades demogràfiques i socioeconòmiques que ens 
permetran fer una fotografia inicial de la situació de la població jove de Valldoreix. Les dades 
han estat extretes de l’IDESCAT, de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. 

 

ESTRUCTURA I EVOLUCIÓ DE LA GENT JOVE DE VALLDOREIX 

 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 

Valldoreix és una entitat municipal descentralitzada pertanyent al municipi de Sant Cugat del 
Vallès, província de Barcelona. La població de Valldoreix és, a l’any 2021, de 8.855 persones. 
Amb una extensió de 10 km2, la densitat de la població és de 885,5 habitants per km2. 

 

FOTOGRAFIA INICIAL DE LA 
SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ 
JOVE DE VALLDOREIX 

2.1 
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El total de joves d’entre 15 i 29 anys de Valldoreix és de 1.789 el 2021 i representa el 20,2 % de 
la població del municipi. Entre la població jove, un 53,2% són homes i un 46,8% són dones. 

Taula 1.1 Població a Valldoreix, 2021 

POBLACIÓ Homes Dones Total 

Joves 15 a 29 anys 951 838 1.789 

Població total 4.392 4.463 8.855 

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT 

El gràfic 1.1 mostra la  piràmide de població de Valldoreix per edat. La piràmide presenta una 
distribució similar de la piràmide característica de la societat catalana contemporània. Aquesta 
es caracteritza per tenir una base de població infantil relativament estreta, i una població 
envellida a causa de l’augment de l’esperança de vida. En el cas de Valldoreix, la base de 
població infantil és força àmplia en la fase de la joventut, i a partir dels 40 anys en amunt torna 
a ser més abundant, per anar disminuint paulatinament, allargant el període de la vellesa. 
L’anàlisi de la piràmide d’edat ens permet observar que els grups d’edat més nombrosos són 
els que es situen entre els 40 i els 60 anys, essent el grup que va de 50 a 54 anys el més 
nombrós.  

L’estructura de la població és piramidal a partir dels habitants de 40 anys en amunt, sobretot 
en el cas del homes, ja que es redueix la proporció de població de manera gradual segons es va 
augmentant els rangs d’edat; però irregular en les d’edats inferiors, havent una major 
proporció de població entre els 50 i els 60 anys, i una proporció menor entre els 20 i els 30 
anys. Observem que en les edats infantils, de manera intermitent, la quantitat d’infants i 
adolescents es podria equiparar a alguns períodes de l’edat adulta (50-60).  

En el cas dels homes, observem com a partir de 80 anys la població es veu molt més reduïda en 
comparació a les dones de les mateixes franges.  

Gràfic 1.1. Piràmide de població de Valldoreix, 2021 (valors absoluts). 

 

Elaboració: Pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 
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A continuació, la taula 1.2. mostra les dades de la població per edats quinquennals i permet 
veure més específicament el nombre total i el percentatge per cada una de les franges d’edat. 
Així, destaca com la proporció de dones i homes en general es bastant igualitària. 
Concretament, a l’any 2021, el percentatge de dones (50,4 %) és lleugerament superior al 
d’homes (49,6 %). A partir dels 75, la proporció de dones augmenta any rere any respecte als 
homes. En aquesta etapa vital, la diferència és molt més gran, entre 10 i 30 punts percentuals 
de diferència entre homes i dones.  

Taula 1.2. Població de Valldoreix per edats quinquennals, 2021. 

Edats Homes Dones Total % Homes % Dones % Total 

De 0 a 4 anys  138     127     265    52,1% 47,9% 3,0% 

De 5 a 9 anys  237     237     474    50,0% 50,0% 5,4% 

De 10 a 14 anys  300     275     575    52,2% 47,8% 6,5% 

De 15 a 19 anys  332     299     631    52,6% 47,4% 7,1% 

De 20 a 24 anys  335     325     660    50,8% 49,2% 7,5% 

De 25 a 29 anys  284     214     498    57,0% 43,0% 5,6% 

De 30 a 34 anys  220     185     405    54,3% 45,7% 4,6% 

De 35 a 39 anys  185     219     404    45,8% 54,2% 4,6% 

De 40 a 44 anys  254     276     530    47,9% 52,1% 6,0% 

De 45 a 49 anys  333     340     673    49,5% 50,5% 7,6% 

De 50 a 54 anys  333     371     704    47,3% 52,7% 8,0% 

De 55 a 59 anys  337     346     683    49,3% 50,7% 7,7% 

De 60 a 64 anys  289     321     610    47,4% 52,6% 6,9% 

De 65 a 69 anys  253     248     501    50,5% 49,5% 5,7% 

de 70 a 74 anys  230     203     433    53,1% 46,9% 4,9% 

De 75 a 79 anys  151     158     309    48,9% 51,1% 3,5% 

De 80 a 84 anys  85     99     184    46,2% 53,8% 2,1% 

De 85 anys i més  96     220     316    30,4% 69,6% 3,6% 

Total  4.392     4.463     8.855    49,6% 50,4% 100,0% 

Elaboració pròpia. Font de les dades: padró municipal IDESCAT. 
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En la taula 1.3 podem veure específicament les dades de la població jove. Del total de la 
població jove, a l’any 2021 el percentatge d’homes (53,2 %) és superior al de dones (46,8 %). 
Aquesta tendència s’accentua lleugerament (al voltant de 15 punts percentuals) entre els 25 i 
els 29 anys, mentre que disminueix en la franja dels 20 als 24 anys, on la diferència entre 
homes i dones és mínima.  

Taula 1.3. Percentatge d’homes i dones joves de 15 a 29 anys per franges d’edat 
a Valldoreix, 2021. 

  Homes Dones 

15-19 anys 52,6% 47,4% 

20-24 anys 50,8% 49,2% 

25-29 anys 57,0% 43,0% 

15-29 anys 53,2% 46,8% 

Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 

 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ  

Des de l’any 2000, Valldoreix ha tingut un augment constant. Fins al 2011, el creixement és 
força pronunciat, i a partir de 2012 el creixement es desaccelera com es podrà comprovar a la 
gràfica 1.3. L’any en què s’assoleix el màxim de població és 2021, amb 8.855 persones. El 
creixement entre homes i dones és similar.  

 
Gràfic 1.2. Evolució de la població a Valldoreix 2000 - 2021. 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: INE. 
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ORIGEN DE LA POBLACIÓ 
  

Per tal de conèixer la diversitat del municipi, es fa una primera aproximació analitzant el lloc de 
naixement dels habitats de Valldoreix. El 2021, un 18 % de la població total de Valldoreix ha 
nascut a l’estranger (8% a Europa i  10% a la resta del món). És un percentatge baix si ho 
comparem amb el 30,3 % de Catalunya.   

Gràfic 1.3. Percentatge de la població segons lloc de naixement 2021. 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Ajuntament de Sant Cugat. 

EDUCACIÓ I NIVELLS D’INSTRUCCIÓ 

 
POLÍTIQUES I RECURSOS MUNICIPALS EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ 

Actualment, Valldoreix disposa d’una Escola Bressol, un CEIP’s i un IES.  

En la següent taula es pot observar els centres al municipi de Valldoreix. Les dades indicades 
corresponen als centres educatius de titularitat municipal que estan reconeguts pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per tant, les dades no inclouen 
tota l’oferta formativa disponible al municipi. 

Taula 2.1.  Centres i alumnat curs 2020/2021 Valldoreix * 

Curs 
2015/16 

Infantil Primària ESO Batxillerat FP Grau 
Mig 

FP Grau 
Superior 

Centres  1     1     1     1     -       -      

Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona. 
*Centres educatius públics 

NIVELL D’INSTRUCCIÓ 

74% 70% 72%

8%
10% 9%

8% 8% 8%

10% 12% 11%

H O M E S D O N E S T O T A L  

Catalunya Espanya Europa Resta del mon
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La gràfica 4.1 mostra el nivell d’instrucció de la població de Valldoreix a l’any 2021. A l’analitzar 
les dades, destaca el baix índex de persones que no saben llegir ni escriure, menys de l’1 %, i 
les persones amb una titulació inferior al Graduat Escolar, amb un 2 %.  

En canvi, l’índex de persones que a Valldoreix assoleixen estudis superiors es del 52 %. 
Concretament, un 11 % és diplomat en escoles universitàries, 35 % té un títol superior no 
universitari i un 6 % és doctorat o disposa d’algun estudi de postgrau.  

No s’observen diferències significatives entre homes i dones en relació al nivell d’estudis. Per 
altra banda, no es disposa de dades d’altres anys per saber l’evolució en el nivell d’estudis i si 
aquesta segueix una tendència positiva on cada vegada més persones opten per estudis 
superiors.  

Gràfic 2.1.  Nivell d’instrucció població de 16 anys i més a 
Valldoreix 2021. 

 

Elaboració pròpia. Font: Ajuntament de Sant Cugat. 
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MERCAT LABORAL I ATUR JUVENIL 

 
ATUR JUVENIL 
 

Al no disposar dades segregades del mercat laboral i l’atur, s’agafen com a referència les dades 
del municipi de Sant Cugat del Vallès  

Segons les dades de 2021 del Departament d’Empresa i Ocupació de la Diputació de Barcelona, 
Sant Cugat té 2.987 persones a l’atur, de les quals 373 tenen una edat d’entre 16 i 29 anys.  

La taxa d’atur registrada al gener de 2022 és del 5,8 % a Sant Cugat i de l’10,7 % al Vallès 
Occidental. Sant Cugat té una taxa d’atur inferior a la resta del territori, i per tant, es pot dir 
que es troba en una situació favorable respecte a l’atur que la resta de la comarca i Catalunya.  

Quan s’analitza la taxa d’atur per sexes, s’observen diferències significatives entre homes i 
dones. A Sant Cugat,  l’atur femení supera al dels homes en més de 1,5 punts percentuals, 
arribant al 6,6 % enfront del 5,1 % dels homes. Aquesta diferència és una constant a la resta de 
la comarca i Catalunya.   

 

Taula 3.1.Taxa d’atur registrat segons sexe. Sant Cugat, 2021*. 

 Homes Dones Total 

Sant Cugat 5,1 % 6,6 % 5,8 % 

Vallès Occidental 8,8 % 12,8 % 10,8 % 

Catalunya 11,5 % 14,3 % 12,9 % 

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT i Diputació de Barcelona, 
Observatori del Treball. 

* S’han près de referència les dades del 1er trimestre 
 

 

Quan es mira l’evolució històrica de la taxa d’atur es veu un creixement pronunciat des del 
2010 fins al 2012, arribant la taxa d’atur a un 12,1 % de la població. Des de llavors,  s’observa 
un canvi de tendència i la taxa d’atur comença a disminuir paulatinament fins a arribar, el 
2021, al 5,8% i situant-se en quotes més baixes que el 2010. En els darrers 10 anys la taxa 
d’atur s’ha reduït més de 6 punts percentuals, el que sembla indicar una recuperació després 
de la crisi iniciada al 2008. Tanmateix, a conseqüència de la COVID-19, el 2021 s’observa una 
augment de la taxa d’atur de 2 punts percentuals, per situar-se al 8,4 %, trencant la tendència 
a la baixa iniciada el 2012, però que sembla que recupera a l’inici de 2022.  
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Gràfic 3.1. Evolució de la taxa d’atur registrat (2010 a 2022*), Sant Cugat 

 

Elaboració pròpia: Font: IDESCAT. * S’han pres de referència les dades del mes de gener 
 

Per altra banda, quan s’observa les persones a l’atur a Sant Cugat en nombres absoluts, es 
constata com el 2009, coincidint en ple esclat de la crisi, es produeix un augment molt elevat 
de persones a l’atur. A partir d’aquí va anar augmentant anualment la quantitat de persones 
aturades. El màxim de persones a l’atur es troba el 2013, amb 4.286 d’aturats registrats. 
Tanmateix, a partir del 2013 comença un descens continuat de la població a l’atur fins el 2019, 
per després repuntar el dos anys següents.  

Pel que fa l’evolució de la població jove a l’atur, segueix una molt similar al total de la població. 
Tanmateix, és durant el 2011 quan la quantitat de joves aturats experimenta el seu punt 
màxim, amb gairebé 638 persones joves. A partir d’aquest any també la proporció de joves 
aturats torna a disminuir, arribant l’any 2017 al mínim de 298 persones joves aturades.  

Per altra banda, cal destacar que el percentatge de la població jove respecte al total d’aturats 
ha anat disminuint progressivament des del 2009, amb un 18,6 %,  fins a arribar al 10,5 % el 
2015, però que en els últims 7 anys ha tornat a augmentar situant-se a proporcions similars a 
les de 2013. 

Gràfic 3.2. Evolució de l’atur registrat de la població jove i població total de Sant Cugat del 
Vallès  2009 -2021 (valors absoluts)* 

 

Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona. Mitjanes anuals. 
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HABITATGE 

 
HABITATGE: DADES ESTADÍSTIQUES 
El procés de transició domiciliària, és a dir, abandonar la casa de la família d’origen i establir-se 
en una nova llar, esdevé un dels esdeveniments més importants en el procés d’emancipació de 
les persones joves en la seva transició cap a la vida adulta. Tot i això, malgrat representar un 
important punt d’inflexió en les vides juvenils, la dificultat d’accés a l’habitatge d’aquestes 
dues darreres dècades ha provocat, per una banda, que l’edat d’emancipació s’hagi endarrerit 
considerablement en els darrers anys i, per l’altra, que el procés d’emancipació, conjuntament 
amb la transició al mercat laboral, hagi constituït un dels reptes més difícils per als joves en la 
seva transició a la vida adulta.  

No es disposen de dades ni d’estimacions del nombre de joves que poden estar emancipats a 
Valldoreix. Les bases de dades municipals tampoc disposen d’aquesta informació actualitzada. 
Per tant, a continuació es mostren tres dades bàsiques del parc d’habitatges del municipi de 
Sant Cugat del Vallès: el total d’habitatges principals, secundaris i buits al municipi; el 
percentatge de pisos principals per règim de tinença; i l’evolució dels habitatges iniciats de 
nova planta, on es reflexa també els habitatges de protecció oficial.  

Per altra banda, quan s’analitza el tipus d’habitatges construïts, s’observa que durant el 
període 2004-2008 els habitatges iniciats de nova construcció a Sant Cugat van estar 
majoritàriament vinculats a l’oferta privada.  Només hi ha promoció d’habitatge de protecció 
oficial destacada el 2005, 2006, 2009, 2012 i 2018.  

El màxim d’habitatges iniciats es va assolir el 2005 amb 2.355 projectes visats. Entre 2004 i 
2007 el número d’habitatges iniciats es situa per sobre dels 1.000 . I a partir de 2008, cau en 
picat fins a 2020, amb xifres que no superen els 600 habitatges any, a excepció del 2011 i 2018.   

Gràfic 10.  Habitatges iniciats construïts de nova planta. Sant Cugat, 2004-2020. 

 

Elaboració pròpia: Font: IDESCAT. 
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SÍNTESI DE LA FOTOGRAFIA INICIAL  

 

Estructura i evolució de la població jove de Valldoreix 

 

La població a Valldoreix ha anat augmentant de manera constant i progressiva 
des de 2000, arribant a les 8.855 persones en l’any 2021, assolint el seu màxim 
històric.  

 

El total de joves d’entre 15 i 29 anys de Valldoreix és de 1.789 el 2021 i 
representen el 20,2 % de la població del municipi. Entre la població jove, un 46,8 
% són dones i un 53,2 % són homes. 

 
El 19 % dels habitants de Valldoreix han nascut a l’estranger el 2021, un 9 % a 
Espanya i un 72% a Catalunya. 

 

Educació  

 

La distribució de la població de Valldoreix per nivell d’estudis el 2011 és la 
següent: 6 % té estudis de doctorar o postgrau, un 36 % estudis superiors no 
universitaris, un 10 % diplomats, 20 %  batxillerat, 6 % FP Grau Mitjà, , 20 % 
secundaris o primaris; i menys d’un 2 % no té estudis o no sap llegir ni escriure.  

 

Mercat laboral i atur 

 

A Sant Cugat del Vallés, el màxim de població a l’atur es va assolir el 2013, amb 
una taxa d’atur del 12,1 %. Des de llavors, la població aturada ha anat disminuint 
progressivament fins a assolir un taxa de 5,8 % al 2022. El 2021, a conseqüència 
de la Covid-19, la taxa va augmentat puntualment fins els 8,4 %.   

 

Entre el 2009 i el 2018, l’atur juvenil a Sant Cugat s’ha reduït en paulatinament, 
situant-se el nombre de joves aturats en 298 el 2018. Els dos darrers anys 
s’observa un increment, fins els 373 joves a l’atur.  

 

A Sant Cugat, l’atur femení supera al dels homes en 1,5 punts percentuals, 
arribant al 6,6 % en el cas de les dones enfront del 5,1 % dels homes. 

 

Habitatge 

 
Un 25,2 % dels habitatges familiars principals de Sant Cugat el 2011 són de 
lloguer, enfront del 69,7% que són de propietat. 

 

En total, 6,8 % dels pisos de Sant Cugat estan buits segons les dades del cens 
de 2011, 5 punts percentuals menys que a Catalunya i 13 menys que la 
Comarca.  
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A continuació es presenta un mapeig dels equipaments, serveis i recursos adreçats a la gent 
jove de Valldoreix. Amb aquest mapeig es pot visualitzar els serveis adreçats a la gent jove i els 
possibles buits que es podrien potenciar des de el Pla Jove. 

 
ESPAI CULTURAL DE VALLDOREIX  

Espai Cultural de Valldoreix està situat entre els carrers Sant Albert i la Rambla Jacint 
Verdaguer, a uns 400 metres dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a 850 metres de 
l’Institut Arnau Cadell. Com ja s’ha comentat anteriorment, l’Espai Joves està ubicat dins del 
recinte de l’equipament cultural. 

Espai Cultural de Valldoreix és un dels llocs de trobada per a la gent de la Vila. És un espai vàlid 
per a la formació, la difusió, la creació, la producció artística i la participació comunitària. 
Diferents col·lectius i entitats de la Vila en fan ús. En el recinte d’aquesta zona les activitats són 
organitzades per associacions, entitats culturals, l’EMD i persones particulars. 

És un recinte polivalent que compta amb un pati central amb diferents espais d’estada i de jocs 
infantils. Al voltant del pati es situen 5 edificacions i un escenari d’obra a l’aire lliure: 
 

 
 
 
 

EQUIPAMENTS JUVENILS DE 
VALLDOREIX 

2.2 
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EL CASAL DE CULTURA. 
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EL CASAL D’AVIS 
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L’ESPAI JOVE (NEC) 

 
L’HOSTAL D’ENTITATS  
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LA NAU DE CULTURA 
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En aquest recinte d’equipaments culturals s'organitzen diverses activitats organitzades per les 
entitats i associacions i  l’EMD com obres de teatre, concerts, el cicle de cinema a la fresca a 
l’estiu, tallers, activitats de lleure educatiu i grups de lectura entre d'altres. En definitiva, és un 
espai al servei de les entitats valldoreixenques perquè puguin desenvolupar les seves activitats 
de caire cultural i de lleure. 
 
El restaurant El Casalet fa una funció dinamitzadora de l’equipament ja que està situat davant 
el pati i això fa que hi hagi un ambient familiar gràcies al servei de restauració i la ubicació en 
un espai segur i de joc per als infants. El bar-restaurant està implicat amb les dinàmiques i 
horaris de les activitats organitzades al Casal. 

 
BIBLIOTECA DE VALLDOREIX 

El Biblioaccés Vall d’Or de Valldoreix es va inaugurar l’any 2008, al llavors nou edifici de l’EMD, 
per oferir a tota la ciutadania un lloc adient on gaudir de la lectura, consultar l’actualitat 
fullejant la premsa diària o preparar els exàmens. La instal·lació arriba als seus 10 anys de 
presència a la vila amb més de tres mil usuaris registrats, un fons de 7.000 llibres, 160 unitats 
de material sonor i audiovisual, gairebé 300 números de revistes i un nombrós fons de 
recursos multimèdia d’acompanyament, que es tradueixen en més de 1.000 visites al mes. El 
ventall de serveis de l’espai es completa amb Wi-Fi gratuït, aula d’estudi nocturn, recursos 
bibliogràfics en préstec, punt d’intercanvi de llibres, tertúlies amb escriptors obertes a la 
ciutadania, premsa diària i servei d’impressions i fotocòpies. 

Horari: 

● Dilluns a divendres: de 10.00 a 14.00h i de 16.30 a 20.30h 
● Dissabtes: de 10.00 a 14.00h 
● Horari nocturn en època d’exàmens 
● També disposa d’un espai infantil 

Ubicada a la Rambla de Mossèn Jacint Verdaguer, 185 
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PAVELLÓ ESPORTIU A VALLDOREIX 

Instal·lació esportiva de l’Ajuntament de Sant Cugat on diferents clubs esportius de Valldoreix i 
Sant Cugat hi desenvolupen la seva pràctica:  Club Handol Valldoreix i Voleibol Sant Cugat. 
Aquest pavelló està destinat bàsicament a la pràctica del Voleibol i el club Handbol Valldoreix 
també entrena. Ubicat al Carrer del Brollador, 3  

           

 

COMPLEX ESPORTIU EMD VALLDOREIX 

La gestió està externalitzada a l’empresa Eventing Esport SL i des de l’any 2004 és l’empresa 
concessionària del Complex Esportiu de l’EMD de Valldoreix. El complex col.labora amb l’EMD 
en l’organització d’activitats esportives: milla sòlidària, milles de Valldoreix, la Festa Major... 
 
Les instal·lacions i serveis que s’ofereixen son: piscina, sala de fitness, sales polivalents per a 
cursos i cinc pistes de pàdel. S’ofereixen tot un seguit d’activitats i cursos esportius adreçats al 
global de la població. 
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ESCOLA DE MÚSICA DE VALLDOREIX 

L’Escola de Música de Valldoreix és un centre reconegut pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya que ofereix ensenyaments musicals per a nadons a partir dels pocs 
mesos, infants, joves i adults.   
  
Els ensenyaments que s’ofereixen es basen en la pràctica de diferents instruments, la 
sensibilització musical, l’aprenentatge del llenguatge musical, el cant coral i la participació en 
els Conjunts Instrumentals de l’Escola. També s’ofereixen sessions de Musicoteràpia, de 
reeducació corporal mitjançant Tècnica Alexander i de Logopèdia.  
 
Vint anys d’experiència i un equip de professors altament qualificat i en actiu permeten oferir 
una formació diversa i de qualitat. És també un important centre dinamitzador de la vida 
musical i cultural de la vila. Bona mostra d’això són les nombroses activitats musicals 
d’interès que realitzem al llarg del curs que obren a tots els públics. 
 
L’EMD participa en el finançament de l’Escola a través d’una subvenció anual, la cessió de 
material i els equipaments. 
 
 

          

INSTITUT ARNAU CADELL 

Com a centre educatiu de la xarxa de centres públics de la Generalitat de Catalunya, estem 
alineats amb els trets d’identitat bàsics del Sistema Educatiu de Catalunya. 

De forma més concreta, els trets d’identitat que defineixen el centre son: 

- escola catalana i plural. 
- escola inclusiva i de qualitat. 
- escola participativa. 
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En l’etapa de l’ensenyament  secundari  obligatori (ESO) l’alumnat del centre cursa  matèries 
comunes i matèries de diversificació curricular. Aquestes últimes són dues per curs de 1r a 
3r,  i 3 a 4t d’ESO. A 1r i 2n curs l’alumnat treballa 10h a la setmana dos reptes al llarg del curs 
de manera globalitzada, integrant diverses assignatures. A més, orientat per l’equip 
docent,  cursarà  una matèria que completarà  el seu currículum (segona llengua estrangera –
francès o alemany-, reforç de llengües o de ciències, treball per a l’excel·lència). A 4t d’ESO les 
3 matèries de complement curricular que cursa l’alumne (a triar entre biologia i geologia, física 
i química, tecnologies, informàtica, música, llatí, educació visual i plàstica francès o alemany) 
defineixen un itinerari que l’orientarà cap a estudis de cicles formatius o d’alguna de les 
modalitats de batxillerat. 

El Batxillerat s’organitza en dos cursos acadèmics i prepara l’alumnat per a la seva incorporació 
a estudis posteriors (universitaris o professionals) o per l’accés al món laboral 

Consta de : 

- Matèries comunes (obligatòries per a tot l’alumnat, 14 hores per curs). 
- Matèries de modalitat i específiques (16 hores per curs). 

L’Institut Arnau Cadell ofereix dues línies de batxillerat en les modalitats de: 

- Ciències i Tecnologies. 
- Humanitats i Ciències Socials. 

Des de el centre educatiu s’impulsa tot un seguit de serveis que donen suport a l’aprenentatge 
i a la promoció l’èxit escolar. També es promouen projectes amb la metodologia 
d’Aprenentatge i Servei (APS) que impliquen a l’alumnat les dinàmiques comunitàries de 
l’entorn. 

Des de l’AFA de l’Arnau Cadell s’impulsen serveis i projectes per a millorar la qualitat de 
l’ensenyament de l’alumnat de l’institut. Un d’aquests serveis, és la gestió de les extraescolars.  

L’EMD i l’Institut Arnau Cadell col·laboren en demandes directes de l’equip de mestres. L’EMD 
subvenciona a l’AFA de l’institut amb un conveni per desenvolupar activitats esportives i 
culturals. 

L’institut i l’AFA participen en l’organització de la Milla solidària de Valldoreix, que te com a 
punt central d’activitats del propi institut. 
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SEU SOCIAL I OFICINA DE SERVEIS GENERALS DELS MINYONS 
ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA 

 

És l’equipament més proper al recinte del Casal de Cultura. Està ubicat a l’Avinguda Jacint 
Verdaguer, 10. 

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) és una associació sense ànim de lucre amb la 
missió d’educar infants i joves a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu 
creixement personal, per tal que esdevinguin persones actives, conscients i compromeses amb 
la societat. 

Son 15.000 infants i joves en prop de 150 agrupaments arreu del país amb una visió 
compartida: deixar el món millor de com l’han trobat. D’aquests, més de 3.000 son voluntaris i 
voluntàries que fan de caps, formadors o responsables associatius. 

Formen part de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, que agrupa 20.000 escoltes i 
guies al nostre país i que és reconeguda per les organitzacions internacionals del moviment 
escolta i guia. Amb 40 milions de membres arreu del món, l’escoltisme i el guiatge 
constitueixen el moviment juvenil més nombrós del planeta. 

Tenen una Escola de Formació pròpia, on cada any centenars de persones obtenen títols 
oficials de monitor/a i director/a de lleure gràcies a les formacions vivencials que ofereixen 
formadors i formadores voluntaris. 

També gestionen Campaments, la xarxa de terrenys d’acampada més gran de Catalunya; els 
Centres Escoltes, cases que ofereixen contextos educatius d’acord amb els valors del mètode 
escolta i guia; i Brownsea, la botiga de material escolta, de natura i muntanya; amb el suport 
de la Fundació Josep Sans. 
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L’EMD, diferents famílies de l’escola Ferran i Clua i els Minyons Escoltes van propiciar l’any 
2019 la creació de l’Agrupament Escolta de Valldoreix Trementinaire (CAU). 

 

L’EMD finança el CAU el Trementinaire a través d’una subvenció anual i la cessió del local del 
NEC per a la seva activitat. 
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Durant el procés de diagnosi del Pla Local de Joventut es va fer arribar un qüestionari on line 
adreçat a l’alumnat de l’Institut Arnau Cadell amb un doble objectiu, el primer conèixer quins 
són els principals temes que els preocupen, i el segon conèixer quins són els principals temes 
del seu interès. El qüestionari va ser respost per una total de 311 alumnes de l’Institut Arnau 
Cadell. 

 

 

 

De les 311 respostes del qüestionari, 78 corresponen a alumnes de l’Institut que resideixen a 
Valldoreix. De totes formes els resultats s’analitzen de manera global ja que considerem, d’una 
manera o altre, que tot l’alumnat de l’Institut Arnau Cadell està vinculat a Valldoreix i les 
preocupacions i necessitats poden ser les mateixes. 

ANÀLISI DE LA REALITAT 
JUVENIL DE VALLDOREIX 

2.3 
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Al voltant d’un 67% de les respostes han estat fetes per l’alumant de 1r (12-13 anys) i 3r d’ESO 
(15-16 anys) 

 
ASPECTES QUE PREOCUPEN A LA GENT JOVE 

Pel que fa a conèixer les principals preocupacions dels joves, a continuació mostrem les dades 
més importants. D’aquest anàlisis cal tenir en compte els valors establerts, on el valor 1 respon 
a no em preocupa gens i el valor 5 respon a la preocupació màxima. 

Primer de tot, volem destacar aquells resultats on realment s’ha vist una alta tendència en la 
preocupació dels joves i que estan directament relacionats amb l’actual situació de crisi que ha 
generat la pandèmia sociosanitària. 
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Per tant podríem concloure que a les i els joves de Valldoreix, en l’actualitat, estan preocupats 
per la seva salut i la de la seva família (87,8%), així com de la situació econòmica familiar 
(75,2%), per la recerca d’una feina de qualitat (73%) i per rebre una bona orientació acadèmica 
(72,3%) 
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En aquesta línia, el factor emocional dels i les joves, juga un paper molt important en el seu 
desenvolupament, caldrà doncs tenir en compte com les situacions sobrevingudes per la 
pandèmia afecten a l’emancipació (64,3%) i al projecte de vida de la gent jove. En aquest sentit 
hi ha preocupació entre la gent jove per no disposar d’un espai segur i de confiança (62%) amb 
persones referents per parlar de temes que preocupen. 
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Tenir espais d’oci per a joves a la Vila i les relacions no respectuoses entre joves preocupa a un 
60% dels joves enquestats. Pel que fa a la preocupació sobre les relacions no respectuoses i 
abusives entre joves caldrà estar al cas donat que sense ser molt alarmant hi ha preocupació 
per part dels i les joves de Valldoreix 
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Per últim i el que ha generat més preocupació entre l’alumnat enquestat ha estat: disposar de 
cicles formatius (57,9%), disposar d’espais d’esport lliure (51,5%) i disposar de canals 
d’informació municipal (34,1%). Aquest fet no treu que aquests darrers àmbits no s’hagin de 
tenir en compte de cara a pensar possibles actuacions adreçades a la gent jove. 
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PRINCIPALS INTERESSOS DE LA GENT JOVE 

 

Les dades resultants del qüestionari sobre els interessos dels i les joves no demostren gaires 
tendències pronunciades a tenir en compte. Els resultats són molt lineals, aspecte que 
reflecteix una gran diversitat pel que fa als interessos que poden tenir els i les joves de 
Valldoreix. Aquesta dada lineal ens indica que cal fer esforços en oferir accions i actuacions 
que responguin a la diversitat d’interessos. 

Una de les preguntes que ha generat major interès pel conjunt de joves de Valldoreix es la que 
feia referència a un servei d’informació per anar a l’estranger, per viatjar i per fer voluntariat 
(63%). 

 

 

 

 Aquest tipus de servei es el que ha despertat un interès més generalitzat per part dels i les 
joves. Per tant serà interessant explorar a través de diferents accions o activitats aquesta 
tendència. 

Altres tendències  d’interès tot i que molt diversificades serien les relacionades amb 
l’emancipació dels joves a nivell laboral amb xerrades informatives sobre orientacions laborals 
(54%), accés al mercat laboral (50,2%), oposicions, emprenedoria i les relacionades amb 
assessorament en matèria d’habitatge, contracte de lloguer, de compra (60,5%). 
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Pel que fa als hàbits saludables i les relacions respectuoses, el qüestionari plantejava la 
disponibilitat de disposar d’instal.lacions esportives a l’aire lliure, i en aquest sentit podem dir 
que el percentatge més elevat es situa en els punts de major interès. Tot i així, quan es 
plantejava l’organització de tornejos esportius no hi ha una clara tendència en la preferència, 
dependrà doncs de l’esport i del seu format. 
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Pel que fa a les relacions respectuoses i la promoció de la igualtat, els i les joves valoren 
positivament el foment de xerrades de sensibilització. En aquest sentit, entenem que aquests 
aspectes amb major o menor grau ja es treballen des de diferents àmbits (educació, joventut) 
caldrà doncs mantenir o augmentar l’interès amb una oferta més innovadora. 
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Pel que fa als aspectes més relacionats amb activitats d’oci si que desperta més interès tots 
aquells tallers que potenciem l’art. 

 

Sobtadament, la proposta de generar debats amb altres joves sobre temàtiques tals com les 
addiccions i consum de tabac amb altres joves, imatge personal o bullying no ha generat un 
interès molt alt, possiblement caldrà estudiar o valorar altres mecanismes perquè els joves 
puguin treure aquest temes i conèixer altres experiències o referents positius al respecte. 
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Pel que fa a la participació en col·lectius o entitats juvenils, clarament els i les joves no mostren 
interès, de la mateixa manera que tampoc es mostra interès en ser part activa en l’organització 
d’esdeveniments festius. 
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3. ORIENTACIONS PER 
AL DISSENY DEL PLA 
JOVE 
 
A continuació es presenten els principals resultats obtinguts, un cop finalitzat tot el procés de 
recollida d’informació.  

El present punt és un recull de la informació més rellevant relacionada amb les entrevistes en 
profunditat  i la recollida de l’opinió a peu de carrer fetes durant els mesos de març, abril i 
maig. 

Els resultats no estan organitzats per cada una de les tècniques utilitzades, sinó que es 
presenten per temàtiques. Per cada una d’elles s’extreu la informació de les diferents eines 
amb la intenció de fer el creuament de tota la informació i poder donar una visió més 
complerta i global de les necessitats i propostes d’intervenció fetes per la gent jove de 
Valldoreix 

 

 
 

 
 
 
 
 

NECESSITATS 

 La gent jove de Valldoreix no te espais per sortir de festa pel poble, sempre s’ha d’anar 
a Sant Cugat, a Barcelona o a altres municipis per gaudir de l’oci nocturn. Quan surten 
de festa per Sant Cugat van a establiments privats d’oci nocturn com Bocca, Teatre, 
Lemon  o The Police. 
 

 Pel que fa a l’oferta musical i de concerts programats per  l’EMD, es considera no està 
enfocada per la gent jove.  
 

OCI I CULTURA 3.1 
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 No hi ha cap equipament destinat a la trobada juvenil a Valldoreix i aquest fet fa que la 
gent jove es reuneixi a l’espai públic o a les cases particulars. 
 

 Es troben a faltar activitats d’oci i culturals a adreçades i orientades a la gent jove de 
Valldoreix. 

PROPOSTES 

 Fer una programació d’oci nocturn per a joves a Valldoreix: concerts, sessions de DJ’s i 
tornejos gamers. Aquesta programació es podria desenvolupar a les instal·lacions del 
Casalet una nit de divendres o dissabte al mes. 
 

 Organitzar activitats d’oci alternatiu i saludable per a joves: scape room, auto-cine, 
sortides a la neu i a la platja, excursions i acampades per Collserola i el Puigmadrona. 
 

 Programar tallers, cursos, monogràfics vinculats a les expressions artístiques que més 
interessin a la gent jove de Valldoreix: música, dansa, graffiti, etc. 
 

 Augmentar l’horari dels busos el cap de setmana per la nit, per facilitar el retorn dels 
joves de Valldoreix a casa seva. 
  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

NECESSITATS 

 Es complicat treballar a Valldoreix degut  a que només hi ha negocis d’atenció al 
públic i no hi ha una trama empresarial a la Vila. En aquest sentit la gent jove te 
assumit que no podrà treballar on resideix actualment. 
 

 No hi ha oferta de cicles formatius a Valldoreix ja que l’Institut Arnau Cadell no oferta 
formació professional. 
 

 No hi ha oferta de tallers, xerrades o cursos de formació no reglada a Valldoreix.  

 

FORMACIÓ I 
FEINA 

3.2 
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PROPOSTES 

 Obrir oportunitats laborals a l’EMD amb plans ocupacionals o a llocs públics per la 
gent jove i crear una borsa de treball jove. 
 

 Una bona oportunitat seria que els joves s’oferissin voluntaris en projectes del poble 
per adquirir habilitats. Per exemple, millora d’alguna instal·lació, arreglar espais verds, 
projectes amb les residències, etc.  
 

 Un filó ocupacional per a la gent jove de Valldoreix és en l’àmbit del lleure, en l’àmbit 
dels entrenadors personals i de l’esport i en l’atenció persones grans. Per exemple 
amb les residències de gent gran, monitor de nens/es o d’esport. 
 

 Fer una oferta de cursos orientats a joves com per exemple d’anglès. 

 

 
 

 
 
 
 
 

NECESSITATS 

 A la zona de Valldoreix és difícil que els joves es puguin emancipar. S’ha de marxar del 
poble per trobar habitatges més assequibles  i la majoria de vegades ha de ser a 
través de compartir pis. 
 

 La problemàtica principal és la falta d’opcions laborals de qualitat per a la gent jove 
que fa que no tinguin capacitat per poder emancipar-se. 

PROPOSTES 

 Es proposa construir una promoció d’habitatge social per a joves a Valldoreix a través 
de l’empresa municipal PROMUSA. 
 

 Diferents joves han proposat les beques de lloguer com una mesura per poder 
emancipar-se. 

 

  

HABITATGE 3.3 
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NECESSITATS 

 El masclisme es un problema que ara mateix cal combatre directament en la nostra 
societat, no només a Valldoreix. Es detecten algunes situacions d’assetjament 
masclista als entorns de l’estació de FGC. 
 

 El fet que la il·luminació dels carrers sigui molt escassa genera situacions d’inseguretat 
per la nit entre les noies joves. 
 

 Es detecten situacions d’assetjament i poc respectuoses vers les noies joves tant a 
l’Institut com en entorns de festes del poble. 

 

PROPOSTES 

 S’haurien d’instal·lar punts liles d’atenció a les dones a les festes majors i en qualsevol 
festa, sobretot nocturna a Valldoreix. 
 

 Oferir més tallers i xerrades de prevenció d’actituds masclistes a l’Institut Arnau Cadell. 

 

 
 

 
 
 
 
 

NECESSITATS 

 Les instal·lacions esportives de Valldoreix depenen 100% de Sant Cugat i els clubs del 
poble i l’EMD no tenen poder de decisió en aquest tema.  A més a més no hi ha prou 
equipaments esportius per absorbir la demanda de la gent jove de Valldoreix. El que 
acaba passant es que la gran majoria de joves marxen a Sant Cugat, on sí tenen 
aquesta oferta. 

IGUALTAT I DIVERSITAT 3.4 

ESPORTS I HÀBITS 
SALUDABLES 

3.5 
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 La pandèmia ha sigut duríssima per la gent jove, ja que han vist com passaven els 

mesos a casa tancats sense poder gaudir de la vida. A causa de la pandèmia han 
augmentat molt els problemes de salut mental entre els joves.  
 

 Cada cop més es veuen grups de joves fumant i bevent al carrer. Es detecten grups de 
joves conflictius que han generat problemes als entorns de la parada dels FGC de 
Valldoreix. 
 

 Manquen espais com pistes esportives per a la pràctica lliure d’esports com el bàsquet 
i el futbol sala. 
 

 Valldoreix te un entorn natural privilegiat que s’hauria d’aprofitar per promoure 
l’esport a l’aire lliure entre la gent jove: excursions, córrer, bicicleta, etc... 
 
 

PROPOSTES 

 

 Dinamitzar els espais verds de Valldoreix per a la pràctica esportiva lliure entre la gent 
joves.  
 

 Organització de tornejos de futbol o bàsquet i  curses obertes a la gent jove de 
Valldoreix.  
 

 Programació d’activitats tipus tornejos esportius nocturns per a joves. 
 

 Els clubs esportius poden ser una bona eina perquè els infants i joves de Valldoreix 
s’arrelin al poble. 
 

 Constuir o habilitar alguna pista escolar per a la pràctica lliure esportiva sense haver de 
ser soci/a d’un club o el Complex Esportiu. 
 

 Creació d’un servei de suport psicològic orientat a joves de l’Institut i del poble. 

 

 Més parkings de bici i patinets  al poble per promoure hàbits saludables en la mobilitat 
de la gent jove. 
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NECESSITATS 

 

 Es detecta una falta de motivació entre la gent jove de Valldoreix per implicar-se amb 
el poble. Però molta de la gent jove amb la que s’ha parlat se senten de Valldoreix i els 
agrada viure-hi al poble. 

 L’Agrupament Escolta de Valldoreix (CAU) és una entitat de lleure que treballa el lleure 
educatiu entre la infància i l’adolescència de Valldoreix. És una entitat que arrela a la 
infància i a l’adolescència amb Valldoreix. 

 La gran majoria de la gent jove consultada te la percepció que Valldoreix és una vila 
dormitori on molta de la gent jove que hi resideix no fa vida al poble. 

 

PROPOSTES 

 

 Organitzar grups de neteja dels espais verds amb els joves i després oferir un dinar o 
un berenar. Una bona manera que els joves aprenguin a cuidar allò que tenen i estimar 
el seu poble. En definitiva fer activitats per a joves que facin poble. 

 Crear una taula Jove de Valldoreix on hi participin tots els col·lectius de joves del poble 
i l’alumnat de l’Arnau Cadell per fer propostes i co-organitzar activitats per a la gent 
jove. 

 Habilitar canals de comunicació orientats als joves sobretot a través de xarxes social 
com Instagram i Tik tok. 

 Habilitar zones de wi-fi gratuït de Valldoreix a l’estació de Valldoreix. 

 

  

PARTICIPACIÓ I  
PERTINENÇA 

3.6 
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4. EIXOS I OBJECTIUS 
DEL PLA JOVE 
 

EIX 1. CULTURA, OCI I LLEURE PER FER POBLE 

Aquest eix estratègic es fonamenta sobretot en l’objectiu de consolidar i incrementar la 
participació de les persones joves, així com oferir recursos i disposar d’espais propis per 
trobar-se i organitzar-se segons els seus interessos i fomentar el seu esperit crític. 
Complementàriament aquest eix vol generar una oferta cultural i d’oci diversa i atractiva per a 
joves de diferents perfils. Igual d’important és que els joves disposin d’oferta cultural, 
d’activitats i d’oci que els permeti satisfer les seves inquietuds, alhora que els permeti 
relacionar-se i crear vincles amb altres joves i persones del poble 

OBJECTIUS DE L’EIX 1: 

1.1 Establir una programació estable d’activitats diverses dirigides al jovent de totes les 
franges d’edat i amb una  implicació activa dels joves en la coorganització. 

1.2 Facilitar la creació, l’experimentació i l’expressió artística i cultural de la gent jove. 

1.3 Promoure la participació i la implicació juvenil per fer poble. 

1.4 Donar suport a les iniciatives organitzades pel col•lectiu jove i el moviment 
associatiu juvenil .. 

 
EIX 2. SALUT, SENSIBILITZACIÓ I ACOMPANYAMENT JUVENIL 

Aquest eix estratègic vol marcar una línia de treball i donar resposta a una de les principals 
preocupacions de la gent jove de Valldoreix com és la salut tant física com la mental. Però 
també, a través de la sensibilització i la informació es vol acompanyar a la gent jove de 
l’Institut  Arnau Cadell i de la resta de Valldoreix per afavorir les relacions respectuoses entre la 
gent jove. Amb la informació es vol acompanyar i assessorar a la gent jove de Valldoreix per 
explicar els recursos que tenen al seu abast per decidir quina pot ser la seva trajectòria 
formativa. 

2.1 Acompanyar a la gent jove en el procés d’adquirir competències emocionals i 
socials i en el procés d’autoafirmació individual oferint espais de confiança. 

2.2 Promoure l’esport i activitat física, en totes les seves vessants, posant en valor 
pràctiques d’esport inclusiu i alternatiu, com també activitats a l’aire lliure. 

2.3 Potenciar les activitats de sensibilització en l’àmbit de les relaciones respectuoses, 
sempre posant en valor la diversitat i acceptació de la diferència. 
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5. ACTUACIONS DEL PLA 
JOVE 
 
 

 
 
 
 
 

 

Objectiu 1.1 Establir una programació estable d’activitats diverses dirigides al jovent de totes 
les franges d’edat i amb una  implicació activa dels joves en la coorganització. 

Actuació 1 Programació d’activitats d’oci nocturn per a la 
gent jove 

Descripció  

Un dels espais més importants de socialització i creixement pels joves és el grup d’iguals. Amb 
aquest grup comparteixen molts espais d’aprenentatge i amistat com les estones d’oci, i 
especialment els d’oci nocturn. Molts joves manifesten que volen gaudir de l’oci nocturn 
alternatiu al municipi i en aquest sentit demanen ampliar espais i activitats d’oci, així com 
trobades culturals i esportives en horari nocturn. Per tal de generar un model d’oci nocturn, 
alternatiu i integrat a la ciutat es recomana la participació activa dels joves en la visió i creació 
d’aquesta nova programació. 

Accions 

 Oci nocturn en espais públics i equipaments: fruit de la participació activa dels i les 
joves i les entitats juvenils del municipi en la creació i disseny d’activitats d’oci nocturn 
seria important poder habilitar espais i equipaments públics que puguin donar 
resposta a aquesta demanda com per exemple concerts, activitats lúdiques i trobades 
esportives en horari nocturn. 

Període d’actuació Anual 

ACTUACIONS DE L’EIX 1: 

CULTURA, OCI I LLEURE 

PER FER POBLE 

5.1 
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Departament responsable Joventut, Cultura i Esports 

Agents implicats Cultura, Esports, Joventut, entitats juvenils i clubs esportius 

Indicadors d’avaluació 

 Nombre d’accions i activitats impulsades des de la participació activa dels joves en la 
programació d’oci nocturn. 

 Nombre d’esdeveniments en espais públics i equipaments en horari nocturn 

 Grau de satisfacció dels participants en la programació d’oci nocturn 

 

 

Objectiu 1.2 Facilitar la creació, l’experimentació i l’expressió artística i cultural de la gent jove. 

Actuació 2 
Creació d’espais d’expressió artística 

Descripció  

L’art gràfic a Valldoreix i els nuclis de l’entorn ha estat un dels  principals motors de l’expressió 
artística del municipi i on molts joves i col·lectius  han pres el lideratge. L’EMD durà a terme 
accions adreçades a la implementació d’espais creatius en les diverses branques de les arts, 
així com un estudi per realitzar un catàleg de murs i elements similars destinat al art gràfic 
urbà. En aquesta línia els projectes de creació artística a l’espai públic promouen accions com 
murals de gran format, murals comunitaris, intercanvis artístics, exposicions, tallers 
participatius, tots ells reivindicant la capacitat de l’art d’actuar com a eina de transformació. 
social i cultural.  

Accions 

 Elaboració d’un Catàleg dels murs i elements similars: el fet de disposar d’una catàleg 
amb murs o altres elements facilita poder impulsar projectes relacionats amb l’art 
urbà i l’expressió artística, posant en valor el treball comunitari a l’espai públic i 
potenciant la participació de la ciutadania.. 

 Espais i activitats de creació cultural al Casal de Cultura, a diversos àmbits com les 
arts audiovisuals, arts plàstiques, ...  
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Període d’actuació 
Anual 

Departament responsable 
Joventut, Cultura i Urbanisme, ...  

Agents implicats 
col·lectius d’arts gràfiques i Institut Arnau Cadell, el CAU i 
clubs esportius 

Indicadors d’avaluació 

 Nombre de espais catalogats 
 Nombre de jornades d’art urbà 
 Nombre d’activitats dels espais creatius  
 Nombre d’usuàries i usuaris dels espais creatius  

 

Objectiu 1.3 Promoure la participació i la implicació juvenil per fer poble. 

Actuació 3 
Taula Local de joventut i processos de 
participació 

Descripció  

Des de l’EMD es vol seguir fomentant la cultura participativa i que els joves esdevinguin adults 
amb esperit crític i vinculats al municipi. Per tal d’aprofundir amb aquests elements és 
imprescindible afavorir o crear espais d’empoderament dels joves, on siguin ells i elles 
mateixes el motor dels canvis que esdevinguin al municipi. 

Accions 

 Contractació per part de l’EMD d’un/a dinamitzador/a juvenil: es contractarà, a 
temps parcial i segons la disponibilitat pressupostària de l’EMD, un/a dinamitzador/a 
juvenil per animar a la gent jove de Valldoreix a participar de la vida del poble. Aquesta 
nova figura dinamitzadora tindrà com a objectiu principal de la seva tasca, l’execució 
del Pla Jove i anualment tindrà un pla de treball a desenvolupar. 

 Creació i/o impuls d’una Taula Local de la joventut a Valldoreix, que tingui en compte 
la diversitat d’edats i les diferents realitats d’aquesta diversitat, i auto-gestionat pels 
propis col·lectius de joves i amb l’acompanyament d’una persona dinamitzadora 

 Espais i Processos de participació ciutadana: Amb l’interès de fomentar la participació 
com element cohesionador del teixit social i juvenil del poble, des de l’EMD es seguirà 
promovent la participació de la gent jove en els projectes de vila, impulsant espais i 
processos de co-creació de les polítiques municipals. El principal repte que té 
l’administració es connectar amb les diferents realitats i entorns participatius juvenils 
per canalitzar de manera adequada les diferents voluntats que s’hi expressen.  
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 Comunicació i difusió a les xarxes socials: es crearan i es dinamitzaran contes  
específiques per a la gent jove a les xarxes socials per a difondre les activitats de 
joventut de l’EMD. En concret a través d’Instagram i Tik tok. 

Període d’actuació 
Anual  

Departament responsable 
Joventut, Participació i Comunicació.  

Agents implicats 
Entitats Juvenils, Associacions Esportives i Culturals  
Educació i Joventut  

Indicadors d’avaluació 

 Creació i/o impuls de la Taula local de Joventut  
 Nombre de trobades de la Taula local de Joventut 
 Nombre de processos participatius on s’ha comptat amb la participació dels joves 

 

Objectiu 1.4 Donar suport a les iniciatives organitzades pel col·lectiu jove i el moviment 
associatiu juvenil . 

Actuació 4 Cessió d’espais del Casal de Cultura per a entitats 
i col·lectius juvenils 

Descripció  

El Casal de Cultura o Casalet és un equipament municipal des d’on s’organitzen diferents 
serveis, programes i activitats culturals i de lleure adreçades a la població de Valldoreix. Es 
l’espai cultural  referent  a la vila i un espai de trobada  amb la finalitat de fomentar la 
participació, la cultura i la trobada veïnal 

Accions 

 Facilitar l’ús de l’espai per part de col·lectius i entitats de joves: promoure que les 
entitats joves puguin fer actes, segons la disponibilitat, amb facilitat en la concessió 
d’espais, de tràmits i recursos, així com millorar la comunicació en l’organització 
d’activitats. 

 Sessió de l’Espai Jove (NEC) al CAU: es vol seguir donant suport al CAU de Valldoreix 
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amb la cessió de l’Espai Jove (NEC) i amb el suport a la seves activitats 

Període d’actuació Anual 

Departament responsable Joventut i Cultura 

Agents implicats Entitats i col.lectius juvenils i el CAU  

Indicadors d’avaluació 

 Nombre d’actes o activitats impulsades pels joves en el Casal 
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Objectiu 2.1 Acompanyar a la gent jove en el procés d’adquirir competències emocionals i 
socials i en el procés d’autoafirmació individual oferint espais de confiança. 

Actuació 5 
Augmentar les accions d’informació i sensibilització 
en matèria d’hàbits saludables 

Descripció  

La pandèmia ha agreujat la situació de molts joves en referencia a la salut i els seus hàbits 
vitals, per això és cabdal engegar diferents tipus de campanyes per tal de poder donar suport i 
corregir aquesta dinàmica. 

Accions 

 Accions d’informació i sensibilització a l’Insitut Arnau Cadell en àmbits com ara: les 
substàncies addictives  i el alcohol; gestió de les emocions ( estrès, higiene de la son, 
hàbits d’estudi); el ús equilibrat de les xarxes socials i les pantalles; etc 

Període d’actuació 
Anual 

Departament 
responsable 

Joventut i educació 

Agents implicats 
Institut i CAU 

Indicadors d’avaluació 

 Nombre de xerrades de sensibilització 
 Nombre de campanyes de sensibilització 

 

ACTUACIONS DE L’EIX 2: 

SALUT, SENSIBILITZACIÓ I 

ACOMPANYAMENT JUVENIL 

5.2 
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Actuació 6 
Difusió i suport a recursos públics i cívics en 
matèria de salut mental 

Descripció  

Amb el context de pandèmia s’ha vist agreujada la situació de vulnerabilitat dels joves envers 
els problemes de salut mental, per això és necessari difondre i reforçar tots els serveis tan 
públics com cívics que treballen aquesta matèria al municipi, per tal de donar suport al jovent 
que ho pugui necessitar. 

Accions 

 Campanyes de difusió: per tal de donar a conèixer els diferents tipus de serveis i 
suports. 

 Xerrades de sensibilització als instituts del municipi: xerrades amb formadors/es 
especialitzats en la matèria.  

Període d’actuació 
Anual 

Departament responsable 
Educació 
Salut Pública  
Joventut  

Agents implicats 
Institut, CAU i entitats 

Indicadors d’avaluació 

 Nombre de xerrades fetes a l’institut 
 Nombre de campanyes de sensibilització 

 

Actuació 7 
Suport formatiu 

Descripció  

Es durant l’etapa educativa on es centra una de les principals mesures com és la d’afavorir la 
igualtat d’oportunitats, ja que el capità humà que els individus adquireixen en aquesta etapa 
vital determina, en gran part, les possibilitats professionals. En aquest sentit, les dues grans 
línies d’actuació són l’educació obligatòria fins a una certa edat i la implementació de 
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mecanismes que permeten l’accés universal a una educació de qualitat. 

Per complir amb aquest repte, l’EMD vol assegurar que cap dels joves quedi exclòs de la seva 
trajectòria educativa per motius econòmics o per manca de facilitats i informació als diferents 
recursos existents al municipi 

Accions 

 Facilitar espais ben condicionats per l’estudi : facilitar aules d’estudis permanents al 
Casal de Joves i a la biblioteca ampliant horaris i espais acondicionats amb wifi en 
èpoques fortes d'exàmens. 

 Xerrades informatives sobre els recursos educatius: tant de la formació reglada (cicles 
formatius, universitat, etc.) com de no reglats que generen formacions 
complementàries (idiomes, carreter, manipulació d’aliments, monitors de lleure, etc.) 

Període d’actuació 
Anual 

Departament responsable 
Joventut, Educació i Serveis Socials 

Agents implicats 
Cultura, Equipaments, centres educatius del municipi 

Indicadors d’avaluació 

 Nombre anual d’ajuts des dels departaments implicats: serveis socials, educació, ...  
 Nombre anual de beneficiaris (nº total de, nºnoies, nºnois) 
 Nombre d’espais permanents habilitats per l’estudi (anuals) 
 Hores anuals extraordinàries habilitades per espais d’estudi als períodes d’exàmens 
 Nombre de xerrades informatives sobre recursos educatius  
 Nombre de participants a les xerrades informatives 
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Objectiu 2.2 Promoure l’esport i activitat física, en totes les seves vessants, posant en valor 
pràctiques d’esport inclusiu i alternatiu, com també activitats a l’aire lliure. 

Actuació 8 
Augmentar l’oferta d’activitat esportiva 
adreçada als joves 

Descripció  

La pràctica esportiva va directament lligada a gaudir d’una vida saludable i és una eina cabdal 
contra la lluita de molts problemes de salut mental. Es vol impulsar la pràctica esportiva a 
l'espai públic per part dels joves. Però per això fa falta una bona adequació d’espais i un major 
nombre de jornades esportives informals i no federades, enfocades més a l’oci. 

Accions 

 Més activitat esportiva adreçada a joves, tant en horari diürn com nocturn, per 
afavorir alternatives d’oci saludable. El que és vol son jornades o tornejos de diferents 
esports de caire amateur i amb altres elements complementaris com música, art de 
carrer etc…  

 Foment de l’esport femení, amb el suport a  la creació de seccions als clubs esportius i 
a través de l’organització de trobades i tornejos d’esport femení. 

 Suport al clubs esportius de Valldoreix: es farà difusió a l’Institut Arnau Cadell dels 
clubs esportius de la vila: Club de Handbol i Club de Futbol. També es buscarà la 
complicitat dels clubs esportius per a l’organització de tornejos. 

 

Període d’actuació 
Anual 

Departament responsable 
Esports - Joventut 

Agents implicats 
Clubs esportius i Institut Arnau Cadell 

Indicadors d’avaluació 

 Nombre de jornades lúdico-esportives organitzades  
 Nombre de seccions femenines creades. 
 Nombre trobades d’esport femení 
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Objectiu 2.3 Potenciar les activitats de sensibilització en l’àmbit de les relaciones respectuoses, 
sempre posant en valor la diversitat i acceptació de la diferència. 

Actuació 9 
Valldoreix vila jove i feminista 

Descripció  

Aquest conjunt d’accions s’implementen per caminar cap a la desaparició de la violència 
masclista a la vila així com seguir amb el procés de transformació que suposa el fet de posar 
col·lectivament la vida i les cures al centre i difondre els valors d’igualtat i tolerància que ens 
porta el feminisme. Des de l’EMD  volem ajudar a la transformació social que això suposa amb 
les següents accions 

Accions 

 Punts liles als esdeveniments del poble. Cal reforçar la presència de punts liles i 
normalitzar-ne la seva actuació a més esdeveniments del poble 

 Millorar l’enllumenat de les zones conflictives i punts negres de Valldoreix: com ja 
està sobradament demostrat les zones fosques propicien accions de violència 
masclista, per tant cal revertir-ho fent valoració d’aquest tipus de zones al municipi i 
revertir-ho amb nou enllumenat 

 Organitzar esdeveniment, tallers i activitats: en l’àmbit del foment de la diversitat, 
l’anti-racisme i contra la LGTBQI+fòbia. 

 Accions a l’àmbit dels feminismes més enllà de les dates referents ( 8-M, 25-N, dia de 
l’orgull, ...)  

Període d’actuació 
Anual 

Departament responsable 
Joventut  
Feminismes 
LGTBIQ+  
Via pública  

Agents implicats 
Col·lectius de dones, Col·lectius Lgbti, Institut 

Indicadors d’avaluació 

 Nombre de xerrades especialitzades impartides a la policia local 
 Nombre de punts lila al municipi 
 Nombre de jornades o actes fora de les dates senyalades 
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EIX ACTUACIÓ ACCIÓ 2022 2023 2024 2025 

 

EIX 1:  
CULTURA, OCI I 
LLEURE PER FER 

POBLE 

Programació d’activitats 
d’oci nocturn per a la 
gent jove 

Oci nocturn en espais públics 
i equipaments                

Creació d’espais 
d’expressió artística 
 

Elaboració d’un Catàleg dels 
murs i elements similars              

Espais i activitats de creació 
cultural al Casal de Cultura              

Taula Local de joventut 
i processos de 
participació 

Contractació per part de 
l’EMD d’un/a 
dinamitzador/a juvenIL 

               

Creació i/o impuls d’una 
Taula Local de la joventut a 
Valldoreix, 

               

Espais i Processos de 
participació ciutadana               

Comunicació i difusió a les 
xarxes socials                

Cessió d’espais del 
Casal de Cultura per a 
entitats i col•lectius 
juvenils 

Facilitar l’ús de l’espai per 
part de col•lectius i entitats 
de joves 

                

Sessió de l’Espai Jove (NEC) 
al CAU                 

EIX 2: 
 SALUT, 

SENSIBILITZACIÓ I 
ACOMPANYAMENT 

JUVENIL 

Augmentar les accions 
d’informació i 
sensibilització en 
matèria d’hàbits 
saludables 

Accions d’informació i 
sensibilització a l’Insitut 
Arnau Cadell 

              

Difusió i suport a 
recursos públics i cívics 
en matèria de salut 
mental 

Campanyes de difusió per tal 
de donar a conèixer els 
diferents tipus de serveis i 
suports. 

               

Xerrades de sensibilització a 
l’Arnau Cadell                

Suport formatiu 

Facilitar espais ben 
condicionats per l’estudi                  

Xerrades informatives sobre 
els recursos educatius               

Augmentar l’oferta 
d’activitat esportiva 
adreçada als joves 
 

Més activitat esportiva 
adreçada a joves, tant en 
horari diürn com nocturn 

              

Foment de l’esport femení               
Suport al clubs esportius de 
Valldoreix               

Valldoreix vila jove i 
feminista 
 

Punts liles als esdeveniments 
del poble.               

Millorar l’enllumenat de les 
zones conflictives i punts 
negres de Valldoreix 

              

Organitzar esdeveniment, 
tallers i activitats               

Accions a l’àmbit dels 
feminismes més enllà de les 
dates referents 

              

TEMPORALITZACIÓ DE LES 

ACTUACIONS DEL PLA JOVE 

5.3 
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6. AVALUACIÓ DEL PLA 
JOVE 
 

El sistema de seguiment i avaluació que plantegem seguidament respon a 3 necessitats: 

 El control de la qualitat de les accions dutes a terme, valorant l’eficàcia, l’eficiència, la 
visibilitat i la inclusivitat d’aquestes. 

 La possible redefinició dels objectius inicials per adaptar-los a un entorn dinàmic. 
 La gènesis de noves propostes de cara al proper Pla Local de Joventut. 

 

Si bé l’avaluació dels programes, projectes i accions és imprescindible per tal d’assegurar un 
veritable efecte transformador de la realitat juvenil, considerem que és igualment important 
que les actuacions previstes a aquesta fase siguin funcionals, útils i assolibles. És a dir: el 
sistema d’avaluació ha d’adequar-se als recursos humans i econòmics disponibles, incorporant 
mecanismes d’avaluació realistes, que no bloquegin el desenvolupament de la resta de 
tasques portades a terme des de l’Àrea. 

 

AVALUACIÓ ACCIÓ PER ACCIÓ 

Es realitzarà un cop finalitzada cada activitat, amb la participació d’aquelles àrees, entitats, 
empreses i/o persones que estiguin implicades, i a través de dues fitxes preestablertes : 

 Fitxa interna o informe tècnic: Recollirà l’avaluació del personal tècnic, tenint en 
compte opinions i suggeriments d’altres persones o col•lectius vinculats a l’acció. 

 Fitxa de participants. Sempre que sigui possible (normalment en accions adreçades a 
grups reduïts), s’entregarà a cada participant un petit qüestionari de valoració, que 
posteriorment transformarem en gràfiques de resultats. Procurarem, 
progressivament, substituir totes les fitxes de participants en paper per qüestionaris 
en línia (googleforms), reduint l’empremta ecològica generada. 

 

AVALUACIÓ ANUAL 

S’elaboraran memòries anuals prenent, com a base informativa, els elements següents: 

 Les fitxes i resums de cada acció: interna i dels participants 
 Conclusions de les reunions d’avaluació realitzades a partir dels informes anuals dels 

programes. 
Amb tota aquesta informació, analitzarem 5 punts dins de cada projecte: 

 Eficàcia (baixa, mitjana, alta). Hem assolit els objectius plantejats? 
 Eficiència (baixa, mitjana, alta). Hem tret el màxim partit als recursos utilitzats? 
 Visibilitat (baixa, mitjana, alta). La gent jove de  coneix el projecte? 
 Inclusivitat (baixa, mitjana, alta). Quin és el grau de diversitat dels participants? Hi ha 

algun perfil de jove o col•lectiu que ha trobat problemes per participar-hi? 
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 Impacte. Resultats més destacats del projecte durant l’últim exercici. 
 
AVALUACIÓ FINAL 

Durant l’any 2025, i a partir de les diferents memòries anuals, serà possible desplegar una 
avaluació global del període total d’aplicació del pla. 

L’objectiu últim d’aquesta avaluació final del Pla Jove serà mesurar l’evolució de la Realitat 
Juvenil i de les Polítiques de Joventut durant el termini de vigència del PLJ 2022-2025, i 
constituirà la base de la diagnosi per a la formulació dels objectius del següent període de 
programació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


