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INTRODUCCIÓ

1. Polítiques de Joventut
Les polítiques de joventut al Vallès Occidental
Amb el retorn de la democràcia alguns consistoris municipals prenen la iniciativa de gestionar les seves
pròpies polítiques de joventut, alhora que la Generalitat de Catalunya recull les competències que li són traspassades –mitjançant l’Estatut d’Autonomia- i crea la Direcció General de Joventut, organisme que pren
l’encàrrec de promoure les polítiques de joventut a Catalunya.
En el seu inici les polítiques de joventut es centraven en el suport a un associacionisme en explosió, un associacionisme que prenia el paper de representant dels i les joves i que l’administració acceptava com a interlocutor davant del col·lectiu. Exemple d’aquest moment n’és la creació del Consell Nacional de Joventut de
Catalunya (1979), que esdevindria interlocutor de l’associacionisme jove davant la Generalitat de Catalunya.
Paral·lelament es desenvolupa la Xarxa d’Informació Juvenil, una de les altres apostes de la primera etapa de
les polítiques de joventut, amb l’objectiu d’acostar la informació al col·lectiu jove i descentralitzar determinats
serveis del Departament de Joventut.
A cavall dels anys 80’s i 90’s en una segona etapa de les polítiques de joventut es comencen a considerar les
veus emergents que reclamen polítiques integrals de joventut, que evidentment requereixen d’un major esforç
de l’administració pel que fa a la coordinació i treball conjunt entre agents implicats. Amb l’objectiu de potenciar aquesta nova línia s’elabora el Pla Interdepartamental Catalunya Jove 93-94, que no només representa
per primer cop un treball coordinat de tot el Govern, sinó que per primera vegada suposa un anàlisi important
de la realitat juvenil.
És a finals dels 90’s quan es genera un nou punt d’inflexió en el camp de les polítiques de joventut. L’explosió
de debats a l’entorn de les polítiques joves i el moment sociopolític afavoreixen que s’estableixin les bases
d’un Pla Nacional de Joventut en l’elaboració del qual col·laboraran tots els agents implicats en polítiques de
joventut del país.
Aquest procés culmina el novembre del 2000 amb l’aprovació del govern del Pla Nacional de Joventut de
Catalunya (PNJC). Esdevé des d’aleshores el document que defineix, impulsa i coordina les polítiques de joventut a Catalunya. La Secretaria General de Joventut s’encarrega, entre d’altres, d’impulsar el PNJC donant
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suport als Plans Comarcals, al Plan Generau de la Joanessa d’Aran i els Plans Locals de Joventut, i d’impulsar-lo en l’àmbit associatiu.
Amb tot, es passa de les polítiques de joventut centrades en el suport a l’associacionisme i l’oci juvenil de
principis dels 80, a les polítiques integrals de joventut promogudes pel Pla Nacional del 2000.
L’etiqueta de “polítiques integrals” de joventut no era gratuïta. El Pla Nacional es basava en els anomenats 10
eixos, agrupats en dues grans línies d’actuació, la d’emancipació i la de participació. En la línia d’emancipació
s’hi agrupen els eixos d’educació, treball, habitatge, salut, cultura i mobilitat. En la línia de participació, els
eixos d’interlocució, el suport a l’associacionisme i el foment de la cultura de la participació. En desè lloc, la
interculturalitat, un eix transversal a les dues línies d’actuació.
L’aposta del PNJC representava un precedent històric en les polítiques de joventut de Catalunya i esdevenia
un exemple per la resta de la comunitat europea.
Entre moltes d’altres de les iniciatives promogudes pel PNJC esdevenen protagonistes, sens dubte, els Plans
de Joventut; eines de planificació i anàlisi de les polítiques municipals de joventut,. També una condició ineludible per disposar del suport econòmic de la Generalitat de Catalunya.
Els plans esdevenen el lligam més estret que mai, fins el moment havia existit entre Generalitat i municipis pel
que a polítiques de joventut es refereix, però també esdevé condicionant, obligació, referència, eina, excusa,
etc.

L’actualitat
Ens trobem en un moment important en la història de les polítiques de joventut de Catalunya. Conflueixen una
sèrie de fets històrics que marcaran sens dubte el rumb de les polítiques de joventut del futur.
En primer lloc, han passat 10 anys de la redacció del primer PNJC, de la primera planificació seriosa de les
polítiques de joventut de Catalunya, i per tant perd vigència el Pla 2000-2010 i entra ja en vigor el nou Pla
Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, una nova eina revisada i actualitzada que ha de marcar les
noves línies estratègiques de les polítiques de joventut que es desenvolupen des del govern. En segon lloc,
el govern de la Generalitat va aprovar la Llei de Polítiques de joventut (any 2010), matèria sobre la qual la
Generalitat té la titularitat des de 1979, però que fins ara no havia desenvolupat.
La Llei de Polítiques de Joventut
Després d’un llarg i laboriós procés de consulta que s’ha estès al llarg del territori i que ha implicat una important diversitat d’agents vinculats directament o indirectament a les polítiques de joventut, ha pres forma
finalment la Llei de Polítiques de Joventut.
Tal com hem explicat la Generalitat tenia atribuïdes les competències de gestió de les polítiques de joventut
des de l’any 1979, any en què es va signar l’Estatut de Catalunya. Però no ha estat fins 31 anys després que
s’han desenvolupat a través d’una Llei. De fet, cal dir que és l’última competència que faltava desenvolupar.
N’ha resultat un document de principis, un marc de referència que caldrà desplegar a través de decrets i atribucions pressupostàries. Al llarg de les seves pàgines ordena una llarga sèrie de conceptes, eines, estructures, serveis, etc. que representen sens dubte la columna vertebral de les polítiques de joventut de Catalunya,
aspectes que fins el moment restaven dispersos i mancats del marc normatiu necessari.
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Així doncs avui en dia les polítiques de joventut de Catalunya disposen del marc necessari pel seu correcte
desplegament. És cert, per altra part, que caldrà estar atents als decrets i als successius desplegaments que
permetran saber de la lletra petita de la Llei.
El nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020
El PNJC 2000-2010, com el seu propi nom indica es feia
caduc l’any 2010. És per aquest motiu que la Secretaria
de Joventut va començar l’any 2009 a desplegar tota una
sèrie d’accions adreçades a revisar el PNJC 2000-2010 i a preparar el nou PNJC 2010-2020.
A grans trets el procés ha comptat amb un primer període de revisió i avaluació del primer PNJC, i un segon
període de diagnosi de la realitat i recull de propostes per tal d’afrontar el nou període 2010-2020. També en
aquesta ocasió s’ha comptat amb la participació de múltiples agents vinculats directament o indirectament
amb les polítiques de joventut que han fet possible disposar d’un punt de vista ampli i divers.
El PNJC 2010-2020 estableix les grans línies estratègiques a desenvolupar per part dels organismes competents en polítiques de joventut, i per reflex o model també pels consells comarcals com el del Vallès Occidental que es disposen a dissenyar les seves pròpies polítiques de joventut.
En tot cas cal esmentar que el PNJC de Catalunya 2010-2020 estableix:
- Un plantejament discursiu.
- Concreció del concepte Joventut.
- Una visió:
- Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les seves expectatives.
- Una societat socialment més justa.
- Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista en el desenvolupament del seu entorn.
- Una missió:
- Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat de formes i
models de vida.
- Apoderar el jove com agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadà en el conjunt de la societat.
- Uns reptes –que substitueixen els anteriors Eixos del PNJC 2000-2010:
- Repte 1.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves i.
- Repte 2.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.
- Repte 3.- Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves.
- Repte 4.- Promoure una vida saludable de les persones joves.
- Repte 5.- Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la
participació en allò col·lectiu de les persones joves.
Els reptes 1 i 2 (educació i treball) disposen d’absoluta centralitat en el model estratègic, i per tant també indirectament els sistemes de transició de la formació al treball
i
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- Repte 6.- Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors.
- Repte 7.- Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva.
- Uns objectes. Les polítiques de joventut s’orientaran a:
- Polítiques orientades a les transicions o processos d’emancipació.
- Polítiques orientades a les necessitats de benestar.
- Polítiques orientades a l’entorn que condiciona les oportunitats i les necessitats dels joves.
- Uns aliats:
- L’associacionisme.
- La internacionalització de la joventut catalana.
- Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
- La llengua Catalana.
- Uns principis rectors:
- Participació.
- Transformació.
- Integralitat.
- Qualitat.
- Desenes d’accions a desenvolupar per cadascun dels 7 reptes del PNJC 2010-2020.
Des del Servei de Joventut del Consell Comarcal del Vallès Occidental (d’ara en endavant CCVOC) s’ha fet ús
de les directrius del nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya per al disseny i planificació del Pla Comarcal
de Joventut 2022-2025 (d’ara en endavant PCJ) i de les seves polítiques de joventut com a marc de referència
de les polítiques de joventut de Catalunya.

El jovent català
El col·lectiu jove de Catalunya es caracteritza per una sèrie de trets que fa que el cas català s’identifiqui amb
l’anomenat model mediterraniii d’ocupació, caracteritzat per elevades taxes d’atur i temporalitat, nivells baixos de qualificació, dèficits de cobertura de les prestacions d’ocupació i nivells baixos de sindicació Un model
difícil de sostenir que ha mostrat les seves grans debilitats en un context de crisi com l’actual, en el que ha
estat el col·lectiu jove, i en especial el poc qualificat, el que més ràpid n’ha patit els seus efectes.
Alhora el retorn al sistema educatiu esdevé dificultós per tots aquells i aquelles que han abandonat els estudis de forma prematura.
El mateix sistema econòmic ha propiciat doncs la polarització del col·lectiu jove segons joves amb estudis
superiors i joves sense estudis o amb els estudis obligatoris, col·lectius amb capacitats dispars a l’hora de
respondre a les dificultats del propi sistema.
Serracant, Pau; Soler, Roger (2009) La joventut catalana al segle XXI. Una anàlisi del Sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya. BCN:
Secretaria de Joventut.
ii
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Alhora cal tenir en compte l’elevat percentatge de població jove d’origen estranger, que representa a dia
d’avui una quarta part de la joventut catalana i que es suma sens dubte al col·lectiu de joves més castigats
per les condicions socioeconòmiques. Joves en general pels que no només representa un problema el nivell
de qualificació, sinó també el hàndicap que representa ser identificat com a persona immigrada, sumat a la
feblesa de la inexistència d’una xarxa social i familiar que els pugui dotar del suport necessari en moments de
dificultats. Però el model mediterrani al que les dades mostren que estem subjectes té moltes altres connotacions que s’accentuen també en temps de dificultats. L’important paper de la família, característic també del
model mediterrani, s’incrementa encara més. De fet la taxa d’emancipació torna a caure, i per tant és també,
en aquest cas gràcies a la xarxa familiar, que la persona jove rep el suport necessari davant la impossibilitats
d’aquest a emancipar-se de forma autònoma.
Cal prendre atenció en aquest punt, ja que les dades posen en evidència que les trajectòries de transició
vers la vida adulta es mostren molt heterogènies, i en destaca l’origen social, com a condicionant de les
oportunitats de què disposen els i les joves. En aquest sentit es fa palès el fracàs de les polítiques socials a
l’hora d’afavorir la igualtat d’oportunitat en la transició vers la vida adulta. La família d’origen és qui encara
ha de facilitar la transició a la vida adulta de les persones joves, la qual cosa comporta que es produeixin amb
intensitat les desigualtats socials.
Les conclusions que aporten les dades no resulten del tot novedoses. Diversos autors i autores han escrit
ja al llarg del temps sobre el model de les transició de les persones joves espanyoles i catalanes vers la vida
adulta, i corroboren en tots sentits les dades recollides. Cécile Van de Veldeiii identifica les transicions juvenils
de l’estat espanyol com a transicions caracteritzades pel lligam familiar, per l’espera a casa els pares, textualment l’identifica com a model “familiarista”, model prou comú entre els països mediterranis.
Al seu torn Carles Simóiv i la pròpia Cécile Van de Veldev posen en evidència que les diferències de classe social, o bé el nivell formatiu dels pares, segueixen sent el millor sistema de predicció del futur del jove o la
jove. Finalment Zigmut Baumanvi, un cop reconegut l’escenari, aposta per la “bricoidentitat” com a estratègia
de supervivència de les persones joves contemporanies, joves que necessiten d’adquirir la suficient capacitat
d’adaptació per desenvolupar-se en un medi en canvi constant, en el que les oportunitats esdevenen també
canviants i fugaces, i on mai les decisions preses tenen garanties de seguir una linealitat clara i previsible.
Un context doncs de canvi i de plasticitat, característiques que Baumanvii considera que esdevindran no
només característiques del col·lectiu jove, sinó que a diferència d’altres generacions poden acompanyar als
joves d’avui al llarg de la seva vida, avantsala d’un canvi cultural.

Van de Velde, Cécile (2009). Joventuts d’Europa: trajectòries comparades. Àmbits de Política i Societat, núm. 41, p. 43-48.
Simó, Carles (2008) Les transicions a la vida adulta en el context de la globalització. Col·lecció Aportacions, 35. Secretaria de Joventut.
v
Van de Velde, Cécile (2008) Fer-se adult. Sociologia comparada de la joventut a Europa. Col·lecció Aportacions, 34. Secretaria de Joventut.
vi
Bauman, Zygmunt (2008) Una nova escena del drama entre vell i Jove. Col·lecció Aportacions, 36. Secretaria de Joventut.
vii
Bauman, Zygmunt (2008; 34)
iii

iv
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2. El Vallès Occidentalviii
El Vallès és la denominació històrica del territori situat, d’oest a est, entre el riu Llobregat i el massís del Montseny, i de nord a sud entre les serralades Prelitoral i Litoral.
La comarca es troba a la part central de la Regió Metropolitana de Barcelona i limita amb el Vallès Oriental, al
nord-est; el Barcelonès, al sud-est; el Baix Llobregat, al sud-oest; i el Bages, al nord-oest.
Superfície i població
Administrativament, la comarca està formada per 23 municipis, dos dels quals n’exerceixen la capitalitat:
Sabadell i Terrassa.
La superfície comarcal és de 583,2 km2, la qual cosa representa un 1,8% de la superfície total de Catalunya.
Això no obstant, en aquest territori relativament petit es concentren un total de 937.508 habitants.
Les primeres estimacions de població es poden datar a l’edat mitjana, concretament al segle XIV, quan es
calcula que la població de la comarca era d’uns 6.000 habitants.
Avui dia el Vallès Occidental és una comarca essencialment urbana, amb una elevada densitat de població
(1.398 hab/km2 enfront dels 218 hab/km2 del conjunt de Catalunya), si bé al seu interior podem trobar grans
disparitats, amb municipis que tenen algunes de les densitats més elevades de Catalunya, com ara Badia
del Vallès amb 15.811 hab/km2 i, a l’altre extrem, municipis rurals de la Serralada Prelitoral, com és el cas de
Gallifa amb tan sols 12,8 hab/km2.
L’economia vallesana, motor de Catalunya
Al centre del corredor mediterrani i a 20 minuts de Barcelona, el Vallès Occidental és un territori divers i referent dins l’arc metropolità pel seu teixit industrial i de serveis avançats a les empreses.
És la primera comarca catalana en quantitat de sòl per a activitats econòmiques amb una bona dotació d’espais per a localitzar empreses i representa el 12% del PIB de Catalunya.
Concentra 25.700 empreses, 275.000 treballadors i 59.000 autònoms, i disposa de 135 polígons d’activitat
de 2.500 hectàrees.
El Vallès Occidental és la primera comarca tèxtil de Catalunya, i Sabadell el primer centre llaner i d’acabats
de cotó de la península Ibèrica, seguit a poca distància per Terrassa (llana, gèneres de punt, cotó, confecció).
Aquest sector, tot i que havia estat el dominant, ara només representa el 9,1% del PIB industrial de la comarca,
ja que l’economia de la comarca s’ha diversificat abastament.
Avui, l’activitat econòmica del Vallès Occidental és heterogènia i té un teixit local d’empreses petites que complementa i facilita el desenvolupament dels negocis. Els percentatges d’implantació dels diferents sectors
econòmics són:
- 24%
- 23%
- 23%

viii

Serveis a l’empresa
Indústria
Comerç

- 15%
- 10%
- 5%

Tota la informació ha estat extreta de: http://www.ccvoc.cat/la-comarca
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La comarca compta amb centres formatius superiors de referència internacional i catalana i una àmplia
oferta de centres de formació professional; 2 grans universitats, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2 escoles de negoci, 5 escoles especialitzades i 40 centres de
formació professional.
Les infraestructures tecnològiques i d’investigació són punteres internacionalment i amb una llarga experiència; 2 centres tecnològics i 6 parcs de recerca i investigació.
El Vallès Occidental té un important entorn de serveis i institucions de suport a les empreses amb centres
de negoci, vivers d’empreses i agrupacions i institucions empresarials, que junt amb els clústers i projectes
d’innovació, impulsen el treball en xarxa i la cooperació pública - privada per a la dinamització econòmica.

Un gran potencial natural, patrimonial i cultural
El potencial turístic i de lleure de la comarca és gran, atès que ofereix un gran ventall de possibilitats d’ús
gràcies als importants recursos naturals i culturals de què disposa, així com a la seva pròpia estructura
econòmica, amb un alt nivell d’implantació industrial i empresarial que permet l’existència d’un turisme de
negocis en expansió.
L’excel·lent situació geogràfica de la comarca, al bell mig de la Regió Metropolitana de Barcelona, fa que sigui
un lloc de parada per a moltes persones en el seu pas per Catalunya o en les seves visites a Barcelona.
El Vallès Occidental, malgrat ser una comarca amb un destacat caràcter industrial i fortament humanitzada,
ha sabut conservar una sèrie d’espais naturals que conjuguen un paisatge únic amb un destacat patrimoni
arquitectònic i cultural.
En aquests espais naturals esperen al visitant un munt de racons amagats i noves sensacions per descobrir,
molt a prop de casa i molt lluny de la vida de la ciutat. Els parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i la Serra
de l’Obac i el de Collserola es configuren com els dos espais naturals més importants de la comarca. Però
a banda dels parcs naturals, cal destacar l’existència d’altres racons on la natura i el paisatge es conserven
com un recurs més.
Paral·lelament, també cal destacar el ric patrimoni cultural, format per vestigis de la història que han deixat
petjades en tots els municipis. Trobem des de restes del neolític fins a importants testimonis de la industrialització, passant per elements de l’època visigoda, del romànic i de la època pre-industrial.
La comarca es caracteritza per la seva rica vida associativa i cultural: més de 3.800 associacions registrades,
moltes de les quals són de caràcter cultural. Disposa d’una cultura popular rica en manifestacions folklòriques. Una gran quantitat de grups de cultura d’arrel tradicional i popular tenen una activa presència a la
majoria de poblacions vallesanes, on actuen cors, cobles, entitats sardanistes, colles de bastoners i grallers,
colles geganteres, etc.
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3. El previ
Introducció
La redacció de la diagnosi del PCJ parteix de la reflexió prèvia del Servei de Joventut, partint de les següents
dimensions:
- L’anàlisi prèvia de la pròpia àrea.
- L’experiència acumulada al llarg dels anys de treball.
- Les bases establertes per la Direcció General de Joventut i el Pla Nacional de Joventut 2010-2020.
Reflexions que marcaran les grans prioritats i les línies de treball del PCJ del Vallès Occidental i les polítiques
que se’n derivin.

Missió i prioritats
El PCJ que ens ocupa pretén:
Plantejar la política de joventut a través del Servei de Joventut amb l’objectiu de facilitar la
realització del projecte de vida de les persones joves, dotant-lo d’eines i recursos per a la total
emancipació del col·lectiu.

Les prioritats, reflexions inicials:
> Acompanyar els municipis de la comarca en la gestió de les polítiques municipals de joventut.
> Donar suport tècnic i logístic als ajuntaments amb menys oportunitats i recursos per realitzar polítiques de joventut.
> Coordinar les accions supramunicipals en matèria de joventut.
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4. Metodologia
Introducció
La diagnosi del PCJ del Vallès Occidental és un document extens i curós en la seva metodologia que ha volgut
donar resposta a les necessitats i expectatives del Servei de Joventut, sense descuidar el pragmatisme, la
viabilitat i la flexibilitat que ha de tenir un document d’aquest caire.
A continuació s’exposen al detall aquells aspectes més destacats del procés metodològic seguit i emprat per
a l’elaboració de la diagnosi.

Marc normatiu ix
El Servei de Joventut del CCVOC té en compte el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 i els seus
principis rectors com a referents teòrics i metodològics. Se n’ha fet ús tant en el procés d’elaboració del pla,
com evidentment en el disseny de les polítiques.
Es presenten a continuació:
> Participació
En els últims anys, la participació ha esdevingut un valor fonamental en les polítiques públiques en general i molt
especialment en les de joventut. Això significa que han d’incloure els i les joves en les diverses fases del desenvolupament de les polítiques i programes, així com els diversos agents que hi intervenen. La missió mateixa del PNJCat
2010-2020 proposa apoderar les persones joves impulsant el seu paper actiu com a ciutadans i ciutadanes. Per
això cal elaborar polítiques per enfortir la participació de les persones joves i cal tenir present que els i les joves i
el moviment juvenil organitzat són un agent fonamental a incloure en el disseny, la implementació i l’avaluació de
qualsevol política de joventut.

> Transformació
Les polítiques de joventut han de tenir una voluntat transformadora en la línia que apunta la missió del PNJCat:
afavorint l’apoderament de les persones joves i els processos de mobilitat social. Per fer-ho cal incorporar una
mirada crítica que doni a les polítiques de joventut una voluntat de transformar tant les condicions de vida dels i de
les joves com el model de societat en general. Perquè les polítiques de joventut siguin realment transformadores
cal que tinguin impacte sobre la societat.

> Integralitat
El PNJCat planteja les polítiques de joventut de manera integral, és a dir, pretén actuar sobre totes les esferes
i dimensions de la vida de les persones joves i això es veu reflectit en la diversitat de reptes i àmbits materials
sobre els quals vol incidir el pla. Alhora, l’actuació sobre aquestes esferes i la resposta a les problemàtiques o
necessitats també ha de ser integral, ja que solen ser multicausals i estar interrelacionades (educació i treball,
participació i educació, etc.). Cal entendre que l’individu és un i que, per bé que les lògiques administratives
demanin divisions sectorials, cal actuar tenint en compte la globalitat.
Extret de: Secretaria de Joventut (2010) Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. Document de Bases. Generalitat de Catalunya.
Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut.
ix
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> Qualitat
Les polítiques de joventut s’han d’adequar a la realitat social per tal de respondre a les necessitats i projectes
de la gent jove. Per això és indispensable que es facin sobre el coneixement constant de la realitat juvenil i del
seu entorn social. Aquest coneixement ha d’esdevenir un exercici permanent que contribueixi a adaptar les
polítiques a les transformacions de la joventut i les diferents realitats socials, a través de diagnòstics que han
de servir per orientar la planificació de les polítiques de joventut.
- Cal que les polítiques de joventut es duguin a terme sota el principi de la proximitat per ajustar-se a les
necessitats específiques de cada territori i de cada col·lectiu.
- La concreció metodològica i la planificació de les polítiques de joventut que representa el PNJCat no
pot anar en detriment de la innovació i la creativitat d’aquestes.
- L’avaluació és una eina indispensable per obtenir informació sobre els resultats de les polítiques i els
processos que hi han estat implicats.

Parts de la diagnosi
Presentem a continuació una aproximació a les diferents parts en les que s’ha estructurat el procés d’elaboració de la diagnosi del PCJ del Vallès Occidental. Per més detall es pot consultar l’apartat de metodologia
inclòs a la introducció de cadascun dels apartats, on s’hi detallen actuacions, dates, agents implicats i altres
informacions complementàries.
Cal tenir en compte que la diagnosi és una de les parts més extenses i importants del Pla i cal que sigui una
eina útil, en primer lloc, per disposar d’una imatge el màxim d’ajustada possible de la realitat de la comarca, i
en segon lloc útil com a base sobre la qual assentar el disseny del PCJ, i per tant de les actuacions que dirigiran les polítiques de joventut dels propers anys.
S’ha dividit en tres grans parts:
> La primera part és l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut. Inclou:
- Visualització de les polítiques actives.
- Visualització dels recursos destinats a joventut en els diferents municipis de la comarca, etc.
Informació que un cop contrastada amb les dades resultants de la diagnosi, ha de permetre valorar la
idoneïtat de cadascuna d’elles.
> La segona part és l’Anàlisi de la Realitat Juvenil. Recull les dades quantitatives i qualitatives complementades les unes amb les altres. Important, perquè recull la informació derivada de les dades sociodemogràfiques, però sobretot dels grups de treball amb tècnics/ques i professionals del sector.
> La tercera i darrera part són les conclusions de la diagnosi i orientacions pel disseny, un abstracte
d’allò més destacat de cada una de les parts de la diagnosi.
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Cronologia
Amb l’objectiu d’oferir una visualització fàcil del procés i de les seves actuacions presentem a continuació
una cronologia detallada:
DATA

ACCIÓ

06/11/2017

Reunió de coordinació d’inici del suport tècnic amb la tècnica comarcal de joventut,
tècnics de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona i el tècnic de Neòpolis.

16/02/2018

Sessió de treball de diagnosi amb tècnics de joventut dels municipis, celebrada al
Consell Comarcal del Vallès Occidental i amb la participació de 14 persones.

02/05/2018

Sessió de treball de diagnosi amb professionals del Consell Comarcal, celebrada al
Consell Comarcal del Vallès Occidental i amb la participació de 10 persones.

Juliol

Entrega de la memòria provisional de diagnosi per revisió.

13/09/2018

Entrega del document final de diagnosi.
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5. Plantejament de la Diagnosi
Anàlisi de prioritats
Forma part dels principis rectors del PNJ 2010-2020, concretament en el de qualitat, prioritzar les temàtiques
que es volen abordar en l’anàlisi i que determinaran en bona mesura la redacció del PCJ.
Tal com s’ha esmentat, el Consell Comarcal ja fa anys que treballa amb polítiques de joventut, per tant aquest
nou Pla parteix de les polítiques i plans que s’han elaborat i desenvolupat anteriorment. Evidentment, els
anys d’experiència, les dades disponibles, el coneixement de les necessitats del col·lectiu i dels municipis, així
com de les possibilitats del mateix servei són suficients per determinar quines han de ser les prioritats de les
polítiques de joventut de la comarca. Unes prioritats que es concreten amb:
> Acompanyar els municipis de la comarca en la gestió de les polítiques municipals de joventut.
> Donar suport tècnic i logístic als ajuntaments amb menys oportunitats i recursos per realitzar polítiques de joventut.
> Coordinar les accions supramunicipals en matèria de joventut.
Al seu torn endega la diagnosi amb l’objectiu d’analitzar amb detall la realitat i les necessitats tant del col·lectiu jove com dels mateixos municipis del Vallès Occidental i fa seus els reptes fixats en el PNJC 2010-2020:
- Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.
- Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.
- Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves.
- Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves.
- Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de
les persones joves.
- Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural respongui
als objectius educatius i socialment cohesionadors.
- Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment,
sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva.
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6. Anàlisi de les Polítiques de Joventut (APJ)
Introducció
L’anàlisi de les polítiques de joventut és un pas imprescindible en l’elaboració de la diagnosi. El seu objectiu és
visualitzar quina és l’oferta real i els recursos disponibles en matèria de joventut en el conjunt de la comarca.
En un segon moment la informació recollida en l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut (APJ) es contrastarà
amb les necessitats recollides a l’Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ), de manera que permetrà entendre fins
a quin punt els recursos i polítiques existents del CCVOC s’ajusten a les necessitats reals dels municipis i de
les persones joves.

Metodologia
L’anàlisi de les polítiques de joventut ha requerit principalment una dosi de treball intern amb l’objectiu d’enumerar i recopilar informació respecte als serveis i recursos existents. Destaca en tot cas i en aquesta primera
fase el treball intern fet pels tècnics del Consell Comarcal, amb l’objectiu de visualitzar les polítiques que
s’adrecen o afecten a les persones joves de la comarca.
Es tracta d’una fase de treball que tal com s’ha esmentat parteix del principi rector d’integralitat del PNJC
2010-2020 que destaca la importància de disposar d’una visió integral identificant els i les agents que desenvolupen accions que afecten les condicions de vida de les persones joves, sempre des d’un punt de vista
d’interinstitucionalitat i interdepartamentalitat.

Polítiques actives
L’anàlisi de les polítiques actives ha estat un dels punts principals de l’APJ. Una tasca feta amb la participació
de tècnics i tècniques i que enumera amb detall les actuacions que deriven del conjunt de les àrees i serveis
del CCVOC i d’altres entitats per cadascun dels reptes del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
Una anàlisi que servirà per complementar les conclusions de la diagnosi i que sobretot permetrà determinar
les propostes, en tant que per cadascun dels reptes és necessari decidir què cal seguir fent, què cal potenciar,
què cal canviar o què cal deixar de fer.
En aquest sentit, es visualitza quines àrees i serveis actuen sobre el col·lectiu jove i/o municipis i en quins
àmbits d’actuació treballen:
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EDUCACIÓ -formal i no formalServei de Joventut

- Delegació de les facultats executives en matèria d’instal·lacions juvenils.
- Promoure i vetllar pel compliment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de
regulació de les activitats d’Educació en el Lleure.
- Tallers de prevenció i sensibilització als centres educatius (veure oferta a la guia:
http://www.ccvoc.cat/fitxer/9476/guia_activitats_2021-22_web.pdf

Altres àrees o
serveis

ADEL (Àrea de Desenvolupament Econòmic Local):
- Programa cultura emprenedora a l’escola (CuEme)

TREBALL
Servei de Joventut

Coordinació i reunions de treball amb l’equip tècnic de Referents d’Ocupació
Juvenil (ROJ)

Altres àrees o
serveis

ADEL (Àrea de Desenvolupament Econòmic Local):
- Referents d’Ocupació Juvenil (ROJ).
- Joves per l’Ocupació (JPO).
- Fem Ocupació per a Joves FOJ).
- Programa integral (Inderjov@ Vallès).
- Projecte Singular (Digital and green skills).
- Programa de joves en pràctiques.
- Les actuacions de la Guia d’Activitats Educatives.

HABITATGE
Servei de Joventut

Des de fa anys es col·labora amb aquesta pàgina amb altres consells comarcals:
https://compartir-habitatge.net/

Altres àrees o
serveis

Coordinació amb l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

OCI/CULTURA
Servei de Joventut

Sessions informatives sobre mobilitat internacional, en el marc de l’Oficina Jove.

COHESIÓ SOCIAL (accions realitzades conjuntament amb altres serveis del
Consell Comarcal - Joventut, Igualtat, i Ciutadania - )
Servei de Joventut

- Campanya de sensibilització “Piula Contra la violència masclista”.
- Accions de sensibilització i tallers de prevenció a través de la Guia d’activitats
Educative
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L’any 2021 es van presentar els nous espais virtuals de la Xarxa Jove Vallès, un nou portal web (www.
xarxajovevalles.ccovoc.cat) i un compte d’Instagram (@xarxajovevalles) que aglutinen tota la informació destinada al jovent. El portal recull informació dels diversos serveis d’informació juvenil que hi ha a
la comarca, així com dels recursos existents a cada municipi. S’hi pot trobar informació i recursos sobre
Educació i treball, Habitatge, Igualtat i drets socials, Lleure cultura i participació i Salut i consums. També
hi ha una agenda d’activitats dels diferents municipis pel jovent i un apartat de notícies.

Els projectes de referència
Des del 2017 el Consell Comarcal fa d’intermediari entre els municipis menors de 20.000 habitants i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, a través del Contracte Programa (distribueix i justifica
el finançament que se’ls atorga a través de convenis de col·laboració).
També en el marc de les Oficines Joves (Sabadell i Terrassa) s’està elaborant una plataforma de recollida
d’informació comarcal i amb les dades de tots els punts de la comarca.
En els darrers anys de desenvolupament de les polítiques de joventut del CCVOC s’han anat realitzant diferents serveis o programes, programes que cal tenir en compte per entendre la tasca del dia a dia dels serveis
de l’àrea de joventut. En destaquem els següents:
> Piula: Projecte per a la sensibilització contra les violències masclistes
> Punt Lila: Cessió de material “Punt Lila” destinat a informar, sensibilitzar i prevenir les actituds masclistes i comportaments sexistes que es produeixin en espais públics d’oci i festius (festes majors, fires,
mercats, festivals, actuacions musicals, oci nocturn, ...).
> Guia d’Activitats Educativa: Recull d’ofertes i recursos de tallers educatius.
> Delegació de competències en matèria d’instal·lacions juvenils i activitats de lleure a l’estiu.
> Referents d’Ocupació Juvenil: programa d’orientació professional

Recursos humans
Actualment, el personal destinat a polítiques de joventut el formen el tècnic comarcal de joventut i la tècnica
de suport de dinamització en joventut, contractada a través del programa de Garantia Juvenil. Hi ha altres
professionals del propi Consell que, tot i no estar vinculats exclusivament al col·lectiu jove, participen d’algunes actuacions destinades a aquest àmbit.

Recursos econòmics
El pressupost del Consell Comarcal del Vallès Occidental destinat al programa de joventut per l’any 2022 és
de 130.421,52 €.
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Municipi a municipi
Per tal de detectar la realitat de les polítiques de joventut a la comarca és interessant fer una visualització de
la situació actual de cada un del municipis, analitzant si tenen Pla Local de Joventut (PLJ) o no i quins recursos destinen a les polítiques de joventut. El següent quadre resumeix aquesta visualització:
MUNICIPI

JOVES 15-29

ÍNDEX JOVE

PLJ (ANY)

PROFESSIONALS
DE JOVENTUT

REGIDORIA DE JOVENTUT

EQUIP.
EXCL.JOVES

Públic diana
El PNJCat 2020 estableix que les polítiques juvenils són aquelles adreçades a joves de 16 a 29x anys, però la
realitat de molts municipis de Catalunya i la voluntat d’arribar a un sector en concret fa que aquesta franja
d’edat comenci a 12 anys, coincidint amb l’inici dels estudis secundaris. El mateix PNJCat ja compta amb el
fet que la complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques que s’hi adrecen obliguen a ser oberts en
les fronteres de l’edat.
També algunes actuacions, sobretot en matèria d’ocupació o habitatge, poden arribar a aplicar-se a persones
fins als 35 anys.
Amb tot, cada poble o ciutat són diferents i tenen les seves peculiaritats. Així doncs, aquest PCJ farà incidència en la població de la comarca major de 12 anys i segons els programes o activitats, aquestes es centraran
en una franja d’edat o en una altra.
Direcció General de Joventut. Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya (2013). Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2020. p.29
x
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7. Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ)
Introducció
L’Anàlisi de la Realitat Juvenil és un dels apartats cabdals en l’elaboració del PCJ. Té com a objectiu disposar
d’una fotografia tan aproximada com sigui possible a la realitat, que ha de permetre assentar les bases per al
disseny del Pla i de les polítiques de joventut.
Per això s’ha treballat amb la suma de dades quantitatives i qualitatives en les quals s’han prioritzat i potenciat les dades relacionades amb els temes claus per les polítiques de joventut del municipi, determinades
prèviament a l’apartat 2.2. de Missió i Prioritats.

Dades qualitatives
L’anàlisi qualitativa té com a objectiu recollir l’opinió d’agents amb un punt de vista privilegiat del col·lectiu
jove, no només amb l’objectiu de copsar diferents opinions, sinó també discursos representatius, orientacions i tendències. També és important tenir en compte que la diagnosi en el seu vessant qualitatiu no només
recull realitats, sinó sobretot realitats percebudes, tant o més interessants que les quantitatives, ja que aporten informació subjectiva de gran valor a l’hora de planificar les actuacions.
La informació qualitativa és també de gran utilitat per complementar i interpretar les dades quantitatives,
insuficients per poder disposar d’una informació acurada i ajustada a la realitat.
Per a la recollida de dades qualitatives s’ha optat per fer ús dels grups de treball. Els grups de treball, més enllà de ser d’utilitat per recollir l’opinió d’un nombre important de persones, serveixen per a detectar tendències
i complementar les dades quantitatives.
Tal com s’ha esmentat anteriorment, l’objectiu de la diagnosi no era convocar el màxim nombre d’agents
possible, que també, sinó disposar d’una representació important i ajustada dels diferents perfils i discursos
presents a la comarca.
Les sessions de treball van ser:
> Sessió de treball amb tècnics i tècniques de joventut dels municipis.
Divendres 16 de febrer de 2018, a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental (De 10.00 a 13.00
hores).
El grup de treball amb tècnics i tècniques de joventut dels municipis va estar format pels professionals que,
per la tasca diària de treball amb joves, tenen un punt de vista privilegiat del col·lectiu jove i de part de la
seva realitat o necessitats.
Van assistir a la sessió un total de 14 persones provinents de 12 municipis diferents:
- Tècnica de joventut de Barberà del Vallès
- Tècnica de joventut de Castellbisbal
- Tècnica de joventut de Matadepera
- Tècnica de joventut de Palau - Solità i Plegamans
- Tècnic de joventut de Polinyà

22

DIAGNOSI 7. Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ)
- Tècnic de joventut de Ripollet
- Tècniques de joventut de Sabadell
- Tècnic de joventut de Santa Perpètua de Mogoda
- Tècnica de joventut de Terrassa
- Tècnica de cultura i joventut d’Ullastrell
- Tècnica de joventut i infància de Vacarisses
- Tècnica comarcal de joventut del Vallès Occidental
- Dinamitzadora juvenil de Viladecavalls
> Sessió de treball amb professionals del Consell Comarcal.
Dimecres 2 de maig de 2018, a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental (De 12.00 a 14.00 hores).
El grup de treball amb professionals va estar format per persones que, per la seva professió al Consell Comarcal, tenen un punt de vista sobre el col·lectiu jove i de part de la seva realitat o necessitats.
Van assistir a la sessió un total de 10 persones provinents dels següents departaments:
- Educador social EAIA
- Treballadora social
- Tècnica de l’oficina d’habitatge
- Impulsora de Garantia Juvenil
- Cap del servei d’ocupació
- Coordinadora EAIA
- Coordinadora àrea bàsica de serveis socials
- Tècnica d’inclusió
- Tècnica de l’oficina d’habitatge
- Tècnica comarcal de joventut

Dades quantitatives
L’anàlisi quantitativa és una de les dues grans parts de la diagnosi. Les dades quantitatives aporten informació objectiva sobre l’estat i la distribució dels i les joves del Vallès Occidental, en comparació amb altres
àmbits territorials com Catalunya.
Les dades quantitatives ens permeten extreure una informació objectiva i numèrica de la situació dels joves
i, per tant, detectar la rellevància d’aquest col·lectiu vers la resta de la població.
Aquesta secció està organitzada en vuit apartats recollint informació quantitativa de la comarca i en la majoria de casos comparada amb el conjunt de Catalunya. En el primer ens centrem en el trets sociodemogràfics de la comarca, analitzant dades relacionades amb el nombre d’habitants total i de la població jove,
la seva evolució i distribució de l’estructura de la població. Per complementar aquest apartat, hem estudiat
les diferències entre la població amb nacionalitat estrangera i l’espanyola i la seva evolució en una etapa de
creixement exponencial de la immigració al conjunt de Catalunya. En el tercer apartat, dedicat a la formació,
indaguem en el nivell d’instrucció de la comarca com també en l’èxit educatiu i dades relacionades amb
l’educació universitària.
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A continuació, ens centrem en l’ocupació i com ha afectat la crisi econòmica en l’atur i la contractació de la
població activa jove. En el següent apartat, observem la cohesió social i la inclusió al territori mitjançant les
persones joves amb diversitat funcional. Seguim amb la temàtica de cultura i oci, és a dir, dades sobre centres juvenils o activitats d’educació en el lleure. Per complementar tota aquesta informació, l’aparat de salut
incorpora dades sobre l’estadística d’interrupcions voluntàries de l’embaràs. En l’últim apartat hem analitzat
altres indicadors conjunturals d’importància per a la població jove, com per exemple, els salaris per edat o
l’evolució del preu del lloguer.
Característiques sociodemogràfiques de la població
El Vallès Occidental és una comarca amb una evolució de la població en constant creixement que no difereix
d’altres territoris del principat. Des de l’inici del període de referència la comarca viu un increment continuat
fins a l’entrada del nou segle, moment a partir del qual la població viu un creixement més marcat fins a arribar
als darrers anys on el creixement s’estanca.
GRÀFIC 1

Evolució de la població total. Vallès Occidental. 1978-2019

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants
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Similar és el gràfic 2, que mostra la població de Catalunya seguint uns patrons semblants als ja comentats.
Igual que a la comarca, no és fins a la dècada del 2000 que incrementa de forma evident la població -sobretot
del 2000 al 2008-, per alentir-se també a partir del 2012. La tendència poblacional és evident: creixement
constant, seguit d’un període de creixement més exponencial i finalitzant amb uns anys d’augment estable.
GRÀFIC 2

Evolució de la població total. Catalunya. 1978-2019

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants
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Les dades que obtenim del gràfic 3 ens permeten observar com la variació poblacional dels dos àmbits
territorials analitzats segueixen les mateixes fluctuacions, tot i que amb algunes diferències destacades. El
conjunt de Catalunya registra una davallada de la població l’any 1998 (-1%) i la comarca presenta un creixement continuat de la població, que s’accelera a partir del 1998 arribant al valor màxim en 2006 (11,3%). A
més, el Vallès Occidental se situa per sobre dels valors de creixement del conjunt de Catalunya durant tot el
període. En els darrers anys, torna a augmentar el creixement de la població en ambdós territoris. L’any 2019
la comarca va registrar un augment del 2,9% i un 2,1% a Catalunya, reduint la diferència de creixement entre
els dos àmbits territorials.

GRÀFIC 3

Evolució de la variació relativa de la població total (%).
Vallès Occidental i Catalunya. 1990-2019

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants.
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Amb el gràfic 4 podem observar com la piràmide de població del Vallès Occidental compleix en bona part
amb l’estàndard de Catalunya. Una piràmide amb forma de fus típica dels municipis catalans, en la que destaca un part central especialment ample, una part alta piramidal i una base estreta.
Aquesta forma tan particular s’explica gràcies a diversos motius:
- La part central, molt crescuda, respon a l’històric Baby Boom dels anys 60 i principis dels 70, un fenomen
comú al conjunt de l’estat espanyol derivat de la recuperació econòmica que va viure el país un cop finalitats
els pitjors anys de la dictadura franquista.
- A les franges joves una dràstica davallada de la població derivada d’una accentuada disminució de la natalitat.
- Un lleuger creixement de les franges infantils derivat dels naixements de les franges adultes més poblades,
és a dir, la descendència de la generació del Baby Boom.
GRÀFIC 4

Piràmide de població. Vallès Occidental i Catalunya. 2019

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants.

L’anàlisi amb detall ens mostra que:
- La franja més poblada a la comarca i al conjunt de Catalunya és la franja de 40 a 44 anys.
- La franja menys poblada, inferior als 65 anys, és la de 0 a 4 anys, seguida de la franja 20 a 24 anys, com
també es registra en l’àmbit català.
Si tenim en compte que oficialment les polítiques de joventut s’adrecen a la població de 16 a 29 anys podem
afirmar que, en l’actualitat, es dirigeixen a grans trets a les franges d’edat menys poblades. Tal com indiquen
les diferents gràfiques, sembla que la recuperació de població jove encara no es donarà en els pròxims anys.
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TAULA 1

Població total, població jove i taxa de joventut.
Vallès Occidental, comarques barcelonines i Catalunya. 2019
COMARCA

HABITANTS

JOVES 15-29

ÍNDEX JOVE

Barcelonès

2.278.437

366.513

16,1%

Vallès Occidental

925.237

147.103

15,9%

Osona

159.399

25.309

15,9%

Vallès Oriental

409.638

63.930

15,6%

7.675.217

1.196.714

15,6%

Baix Llobregat

825.963

125.296

15,2%

Moianès

13.603

2.061

15,2%

Anoia

120.738

18.246

15,1%

Maresme

452.690

67.637

15,0%

Alt Penedès

108.411

16.019

14,8%

Garraf

150.887

22.252

14,8%

Bages

178.885

26.197

14,6%

Berguedà

39.240

5.303

13,5%

Catalunya

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants.

La taula 1 ens permet comparar les dades del Vallès Occidental amb les de la resta de les comarques de la
província de Barcelona i així obtenir informació amb els territoris més propers geogràficament.
El Vallès Occidental és la segona comarca amb la taxa de joventut més elevada de la província, només superada pel Barcelonès i seguida, molt de prop, d’Osona. També és la segona comarca amb el nombre d’habitants més elevat i, concretament, la segona amb més habitants entre 15 i 29 anys. La ubicació territorial de
la comarca explica en bona part aquestes xifres de població. La seva proximitat i bona comunicació amb la
capital, Barcelona, fan del Vallès Occidental un territori propici per tenir un nombre d’habitants elevat. A més,
la comarca compta amb 2 de les 5 ciutats més grans de Catalunya (Sabadell i Terrassa).
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TAULA 2

Distribució de la població segons sexe i edat. Vallès Occidental. 2019
HOMES

DONES

TOTAL

% HOMES

% DONES

% TOTAL

De 0 a 4 anys

23.457

21.778

45.235

51,9

48,14

4,9

De 5 a 9 anys

27.769

26.231

54.000

51,4

48,58

5,8

De 10 a 14 anys

29.509

28.139

57.648

51,2

48,81

6,2

De 15 a 19 anys

26.467

24.829

51.296

51,6

48,40

5,5

De 20 a 24 anys

24.171

23.009

47.180

51,2

48,77

5,1

De 25 a 29 anys

24.568

24.059

48.627

50,5

49,48

5,2

De 30 a 34 anys

26.855

27.650

54.505

49,3

50,73

5,9

De 35 a 39 anys

34.538

34.707

69.245

49,9

50,12

7,4

De 40 a 44 anys

43.117

42.418

85.535

50,4

49,59

9,2

De 45 a 49 anys

39.402

38.449

77.851

50,6

49,39

8,4

De 50 a 54 anys

34.807

34.828

69.635

50,0

50,02

7,5

De 55 a 59 anys

28.884

30.393

59.277

48,7

51,27

6,4

De 60 a 64 anys

24.892

26.778

51.670

48,2

51,83

5,6

De 65 a 69 anys

20.450

23.088

43.538

47,0

53,03

4,7

De 70 a 74 anys

17.561

20.836

38.397

45,7

54,26

4,2

De 75 a 79 anys

11.599

14.638

26.237

44,2

55,79

2,8

De 80 a 84 anys

8.763

13.174

21.937

40,0

60,05

2,4

De 85 a 89 anys

5.440

9.852

15.292

35,6

64,43

1,7

De 90 a 94 anys

1.866

4.530

6.396

29,2

70,83

0,7

De 95 a 99 anys

343

1.218

1.561

22,0

78,03

0,2

De 100 anys i més

24

151

175

13,7

86,29

0,0

Total

454.482

470.755

925.237

49,1

50,88

100,0

De 15 a 29 anys

75.206

71.897

147.103

51,1

48,88

15,9

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants.

La taula 2 ens permet entrar en detall sobre la distribució de la població del Vallès Occidental i veure quines
franges d’edat són les més poblades.
Al Vallès Occidental el col·lectiu jove, dels 15 als 29 anys, suposa el 15,9% del total de població i, sent coherents amb els criteris d’edat del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, són 147.103 les persones
entre 15 i 29 anys a les que s’adrecen les polítiques públiques de joventut.
A la taula 3 i al gràfic 5 que la complementa podem observar com l’evolució de la població jove, en aquest cas
dels 12 als 29 anys, és negativa tant pel que fa a nombres absoluts, com en percentatges respecte al total de
la població. El pes del col·lectiu jove respecte el total de la població ha disminuït en gairebé dos punts percentuals al Vallès Occidental. Malgrat els valors són negatius en ambdós territoris, la comarca té un percentatge
inferior de pèrdua de població jove que el conjunt de Catalunya.
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TAULA 3

Comparativa de la població jove. Nombres absoluts, percentatge sobre el total de la
població i variació poblacional. Vallès Occidental i Catalunya. 2003 i 2019

POBLACIÓ JOVE 		
2003			
2019		
(12-29 ANYS)
NOMBRE		 % JOVES
NOMBRE		 % JOVES
Vallès Occidental
Catalunya

VARIACIÓ 2003-2019
NOMBRE		
%

187.168		

21,30

181.120		

19,58

-6.048		

-3,23

1.547.860 2

0,71

1.445.531		

18,83

-102.329		

-6,61

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants.

Al gràfic 5 podem observar en detall l’evolució de la taxa de joventut. Una evolució en negatiu compartida amb
la resta de territoris de referència i en la que la comarca manté una tendència similar a mesura que passen
els anys, però sempre per sobre de la mitjana catalana. L’any 2000 la població jove se situava en el 27,5%,
mentre que en 2016 només va ser el 18,7%. S’ha de destacar l’augment del percentatge de la població entre
12 a 29 anys l’any 2019 tant a la comarca, arribant al 19,6%, com al conjunt de Catalunya (18,8%), tot i que
encara queden molt lluny els valors de principis de segle.

GRÀFIC 5

Evolució del pes relatiu de la població jove (12-29 anys) (%).
Vallès Occidental i Catalunya. 2000-2019

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants.
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GRÀFIC 6

Evolució de l’índex de recanvi de la població en edat actives (població 60-64 anys /
població 15-19 anys). Vallès Occidental i Catalunya. 2000-2019

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants.

El gràfic 6 ens mostra l’evolució de l’índex de recanvi de la població activa, és a dir, el quocient entre el nombre
de persones de 60 a 64 anys i el nombre de persones de 15 a 19 anys. Quan el valor supera el 100 significa
que hi ha més persones de 60 a 64 anys, que de 15 a 19 anys, és a dir que, la proporció de persones que
aviat abandonaran el mercat de treball és lleugerament superior a la de persones que s’incorporaran. Tant
la comarca com el conjunt de Catalunya presenten una evolució ascendent de l’índex, en consonància amb
l’envelliment de la població i la reducció de la natalitat. Tot i això, la comarca presenta un índex de recanvi molt
inferior a Catalunya durant tot el període.
L’any 2000, 100 joves de 15 a 19 anys podien realitzar la substitució de 65 adults a la comarca i de 79 a Catalunya. És a dir, a l’inici del mil·lenni hi havia més població potencialment activa en ambdós territoris. En el cas
del Vallès Occidental és en 2010 quan es registra una xifra superior al 100, en canvi, a l’àmbit català aquest
fet es produeix 5 anys abans. L’any 2019 registra les xifres més elevades d’aquest índex, a la comarca arriba
als 100 joves de recanvi per cada 108 persones en edat de jubilació i a Catalunya per cada 123.
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Naturalesa de la població
En primer lloc, podem observar al gràfic 7 com, en referència a la naturalesa de la població, el Vallès Occidental té un percentatge de 10,7% quant a població de nacionalitat estrangera, gairebé 4,5 per sota del valor del
conjunt de Catalunya.
GRÀFIC 7

Distribució de la població total i la població jove segons nacionalitat (%).
Vallès Occidental i Catalunya. 2019

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants.

El gràfic 8 mostra l’estructura per edat i sexe de la població estrangera que presenta notables diferències
respecte a la de la població espanyola de la comarca. La piràmide de la població estrangera superposada
sobre la de l’espanyola posa en relleu la concentració dels estrangers en els trams d’edat corresponents a la
població adulta més jove. Segons dades del Padró, més de la meitat de la població estrangera (55,4%) té entre
20 i 44 anys i només el 4% té 65 anys i més. Aquest fet evidencia la motivació essencialment econòmica de
la immigració que s’ha produït anys les darreres dècades.
L’arribada de població estrangera en edats joves també ha suposat un eixamplament de la base de la piràmide. Concretament, el pes relatiu de la població jove estrangera (15-29 anys) sobre el total de la població
estrangera és de 22,2%, mentre que el pes de la població jove espanyola és de 14,3%.
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GRÀFIC 8

Piràmide de població segons nacionalitat. Vallès Occidental. 2019

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants.

Observem al gràfic 8 que Catalunya també té un percentatge més elevat de població jove estrangera que la
comarca. Aquesta diferència és més accentuada que la de la població total, de més de 6,5 punts. El Vallès
Occidental registra una percentatge de 15,2% de joves estrangers, mentre que a l’àmbit català augmenta fins
al 22,2%.

GRÀFIC 9

Distribució de la població jove (15-29 anys) segons nacionalitat (%).
Vallès Occidental i Catalunya. 2019

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants.

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants.
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Al gràfic 10, que ens mostra l’evolució de la distribució de la població segons el lloc de naixement, veiem com
l’any 2000 el nombre de joves nascuts a l’estranger era inferior al jovent nascut a l’estat espanyol, 5.095 i
8.861, respectivament. Mentre que el 2009 l’accentuat augment de la immigració va fer incrementar el nombre de persones joves amb nacionalitat estrangera de manera notable (35.458) i, per altra banda es va reduir
els joves nascuts a Espanya (5.235). L’any 2019 van disminuir tots dos col·lectius, tant la nacionalitat estrangera (31.553) com els nascuts a l’Estat (3.760). L’any 2000 les persones joves estrangeres representaven el
2,9% de la població total, mentre que el 2019 ha augmentat fins al 21,2%.
Podem observar com els canvis en la variació de la població són importants, no només pel que fa a nombre
de persones joves espanyoles i estrangeres, sinó sobretot en el nombre de persones joves total, que disminueix considerablement. En una dècada, del 2000 al 2009, les persones joves van disminuir un 6,5%, i del
2009 al 2019, un 8,9%. En total, quan el total de la població continuava augmentat la població jove es va reduir
en un 14,8% del 2000 fins al 2019.
GRÀFIC 10

Evolució de la població jove (15-29 anys) segons lloc de naixement.
Vallès Occidental. 2000, 2009 i 201

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants.
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Si entrem en detall sobre la població jove estrangera, el gràfic 11 mostra quina ha estat l’evolució de la població jove del Vallès Occidental i Catalunya nascuda a l’estranger. El comportament en ambdós territoris és
similar, tot i que el creixement de la comarca va ser més accentuat durant la primera dècada dels 2000 i a
Catalunya ha sigut més notable durant els darrers anys. Tal com apuntaven les dades del gràfic 10 l’increment dels i de les joves nascudes a l’estranger és significatiu, a la comarca ha augmentat d’un percentatge
inferior al 5% l’any 2000 a un del 21,9% l’any 2009. L’any 2019 s’alenteix lleugerament aquest creixement per
a la comarca (21,4) i s’incrementa al conjunt de Catalunya (23,6).
GRÀFIC 11

Evolució de la variació de la població jove (15-29 anys) nascuda a l’estranger (%).
Vallès Occidental. 2000-2019

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants.
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Si observem el gràfic 12, la distribució de la població jove segons nacionalitat, podem conèixer amb més detall la procedència de les persones amb nacionalitat estrangera. Cal tenir en compte, en tot cas, que el país de
la nacionalitat d’una persona no coincideix necessàriament amb el del seu lloc de naixement, però connota
un lligam legal o sentimental amb el país de nacionalització.

GRÀFIC 12

Distribució de la població jove (15-29 anys) no autòctona segons nacionalitat.
Vallès Occidental i Catalunya. 2019

Font: IDESCAT, a partir del Padró municipal d’habitants.

En primer lloc, i pel que fa a la distribució segons nacionalitat de la població jove l’any 2019 destaquen joves
amb nacionalitat africana (amb un 32,3%), seguits de joves d’Amèrica del Sud amb un 24,5% i joves de la resta
de la UE amb un 18,4%. Els i les joves procedents d’Àsia i Oceania (10,9%) i els d’Amèrica del Nord i Centre
(9,5%) són els següents. Per acabar, hi ha els i les joves de la resta d’Europa (4,4%).
De la comparació de la distribució de la població jove de la comarca amb nacionalitat estrangera i la del conjunt de Catalunya que ens mostra el gràfic 10, trobem diferències en la distribució del jovent africà, el d’Amèrica del Sud i el de la resta de la UE. Si ens hi fixem, en el pes de joves africans a la comarca, és el col·lectiu
predominant amb diferència. En canvi, a Catalunya, tot i que és el que té un valor més elevat (26,3%) se situa
a molt poca distància amb el jovent de la resta de la UE (25,4%). També hi ha una proporció més elevada de
població jove procedents d’Àsia i Oceania (15%) i inferior d’Amèrica del Sud (18,4%).
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Formació
La joventut es considera una etapa de transició cap a l’autonomia adquirint recursos laborals, d’habitatge,
econòmics i formatius. La crisi econòmica de 2008 ha tingut un efecte positiu en les xifres d’abandonament
escolar a conseqüència de les escasses perspectives laborals. És a dir, davant una situació de precarietat
econòmica la majoria de la població jove decideix millorar el nivell formatiu per augmentar la seva ocupabilitat.
GRÀFIC 13

Nivell d’instrucció de la població de 16 anys i més (%). Vallès Occidental i Catalunya. 2011*

* El Cens de població i habitatges és l’operació estadística amb periodicitat decennal. Actualment
disponible les dades del Cens del 2011. Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.

El gràfic 13 ens mostra el nivell d’instrucció de la població major de 16 anys de la comarca, que és similar a la
del conjunt de Catalunya. Destaca la població amb estudis de secundària, que representen el 28,9%, seguida
de lluny pel grup de població amb ensenyament de batxillerat superior (13,4%) i estudis d’educació primària
(12,1%). D’altra banda, el 10,6% de la població comarcal no disposa de cap titulació.
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GRÀFIC 14

Èxit escolar a 4t d’ESO per sexes (%). Vallès Occidental i Catalunya. Curs 2018-19

Font: Estadística de l’ensenyament 2018-2019. Departament d’Educació.

Les dades de l’èxit escolar corresponen a l’alumnat que promociona de curs, en ser l’últim nivell de secundària, es graduen en l’ESO (gràfic 14). El percentatge d’alumnat graduat en l’ESO al curs 2018-19 a la
comarca és igual al del conjunt de Catalunya (88,9%). Tanmateix, els valors per al col·lectiu jove masculí són
inferiors al femení en ambdós àmbits territorials. Tot i que, a la comarca la diferència entre dones i homes se
situa per sobre dels quatre punts percentuals i a Catalunya és superior als cinc punts.
El percentatge d’èxit escolar de 2n de batxillerat a la comarca en el curs 2018-2019 (gràfic 15) és de 86,9%,
xifra lleugerament inferior a la registrada al conjunt de Catalunya (87,4%). Les dones de la comarca promocionen en major proporció que els homes a 2n de batxillerat, un 88,7% i un 84,8% respectivament, similar al
conjunt de Catalunya.
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GRÀFIC 15

Èxit escolar a 2n de batxillerat per sexes (%). Vallès Occidental i Catalunya. Curs 2018-19

Font: Estadística de l’ensenyament 2018-2019. Departament d’Educació.
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MAPA 1

Població de 17 anys no escolaritzada. Municipis del Vallès Occidental. Curs 2018-19

Poblacio de 17 anys no
escolartizada (%)
0-10
10-15
15-20
20-25
+25
Menys de 50 hab. (17 anys)

Nota: La taxa d’escolarització és una aproximació a l’AEP. Hi ha diferències conceptuals:
AEP és població de 18 a 24 anys que no va finalitzar els estudis obligatoris i la taxa
d’escolarització és la relació percentual entre l’alumnat matriculat de l’edat considerada i el
total de població d’aquella edat.
Font: Estadística de l’ensenyament 2018-2019 del Departament d’Educació. Padró
municipal d’habitats de l’Idescat.

El mapa 1 presenta la població de 17 anys que va abandonar prematurament els estudis, un cop finalitzada
l’etapa d’educació obligatòria. Es pren com a població de referència del numerador aquelles persones que
compleixen els 17 anys al llarg del primer any del curs acadèmic. En el cas del denominador, es pren com a
població de referència al conjunt de població de 17 anys dins del primer any del curs acadèmic. En el cas de
les taxes municipals, el càlcul pren com a població de referència la població resident empadronada al municipi. Per tant, s’inclouen aquells residents que estudien al municipi de residència i aquells que estudien en altres
municipis. S’ha de tenir en compte que els resultats inclou l’alumnat resident al municipi, tant el que estudia
al lloc de residència com el que estudia en un altre municipi.
Al Vallès Occidental aquest percentatge és del 18,8%. La taxa comarcal és superior a la catalana (17%) i l’espanyola (17,9%). Les taxes municipals mostren diferències substancials.
Palau-solità i Plegamans (6,9%), Castellar del Vallès (12,1%) i Sant Quirze del Vallès (12,3%) presenten unes
taxes d’abandonament més baixes. D’altra banda, els municipis amb les taxes més elevades són: Vacarisses
(29,2%), Badia del Vallès (28,9%) i Polinyà (27,2%).
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GRÀFIC 16

Alumnat en centres públics per nivell d’estudis (%).
Vallès Occidental i Catalunya. Curs 2018-19

Font: Estadística de l’ensenyament 2018-2019. Departament d’Educació.

El gràfic 16 mostra l’alumnat matriculat en centres públics de la comarca pel curs 2018-2019. El 61,7% de
l’alumnat d’ESO es va matricular a centres públics, xifra inferior a la registrada al conjunt de Catalunya (64%).
En canvi, l’alumnat de batxillerat als centres públics del Vallès Occidental (70,7%) va ser superior al de Catalunya (66,8%). Convé ressaltar l’elevada proporció d’alumnat a centres públics de la comarca en els estudis
de formació professional, tots dos amb nivells superiors al 78%. En el cas dels CFGS (Cicles Formatius de
Grau Superior) se situen a molta distància del percentatge d’alumnat que es va matricular a centres públics
al conjunt de Catalunya, un 78,9% i un 58,8%, respectivament.
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TUALA 4

Resultats de l’alumnat de batxillerat de la prova d’accés a la universitat (PAU).
Vallès Occidental i Catalunya. Juny 2019
MATRICULAT

PRESENTAT

APROVAT

% APROVAT

NOTA EXP.

NOTA

Vallès Occidental

3.587

3.571

3.500

98,0%

7,42

6,637

Catalunya

28.387

28.301

27.598

97,5%

7,43

6,637

Font: Resultats estadístics de la prova d’accés a la universitat (PAU). Canal Universitats. Generalitat de Catalunya.

A la taula 4 s’observen els resultats de la prova d’accés a la universitat (PAU) del juny 2019. El 98% de l’alumnat de batxillerat de la comarca va superar la PAU, percentatge lleugerament superior al registrat al conjunt
de Catalunya (97,5%). La nota mitjana de la prova va ser igual a la de Catalunya (6,637) i la nota mitjana de
l’expedient de l’alumnat, que engloba l’avaluació contínua realitzada durant els dos cursos de batxillerat i la
nota de les PAU, va ser de 7,42, també molt similar a la del conjunt català.

TAULA 5

Alumnat universitari per lloc de residència i d’estudi segons sexe.
Vallès Occidental. Curs 2017-2018
NOMBRE

Alumnat que estudia a dins

%

NOMBRE

%

NOMBRE

%

22.030

100,0%

18.040

100,0%

40.075

100,0%

Residents que estudien a dins

6.550

29,7%

6.170

34,2%

12.720

31,7%

No residents que estudien a dins

14.355

65,2%

11.050

61,3%

25.405

63,4%

No consta residència i estudien a dins

1.125

5,1%

820

4,5%

1.950

4,9%

11.195

100,0%

9.760

100,0%

20.955

100,0%

Residents que estudien a fora

4.650

41,5%

3.590

36,8%

8.235

39,3%

Residents que estudien a dins

6.550

58,5%

6.170

63,2%

12.720

60,7%

Alumnat resident

Font: Estadística de la mobilitat obligada per raó d’estudis universitaris. Idescat, a partir del
registre de la matrícula de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

La taula 5 mostra l’alumnat que estudia a centres universitaris de la comarca -residents o no- i també l’alumnat resident que estudia a dins o a fora de la comarca al curs 2017-2018. El 63,4% de l’alumnat universitari
que estudia a la comarca no resideix en aquesta, mentre que només el 31,7% sí que en resideix. El 33,8% són
del Barcelonès, el 13,8% de fora de Catalunya, el 12% del Vallès Oriental i el 10,5% del Baix Llobregat. Per altra
banda, 60,7% dels residents de la comarca estudien a aquesta, i un 39,3% se’n van a centres universitaris fora
del Vallès Occidental, del qual el 86,2% ho fa a la comarca del Barcelonès. La diferència més notable entre
sexes és que hi ha més dones que marxen a estudiar fora de la comarca, gairebé 5 punts percentuals més.

42

DIAGNOSI 7. Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ)
Ocupació
L’última dècada ha estat marcada per la crisi econòmica iniciada el 2008, que va afectar profundament el
mercat laboral, i especialment al col·lectiu de joves que va patir un accentuat augment de les persones aturades. Tanmateix, l’any 2014 va començar la recuperació econòmica que ha permès recuperar alguns dels
valors anteriors a la crisi.

GRÀFIC 17

Estructura de la població activa per sexe i grans grups d’edat.
Vallès Occidental. Comparativa 2009 i 2019

Font: HERMES. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Diputació de Barcelona.

El gràfic 17 compara l’estructura de la població activa l’any 2009, just iniciada la crisi econòmica i el 2019,
després d’un període de recuperació econòmica. L’any 2019 hi havia 449.082 persones actives, una xifra
superior a la registrada el 2009 (415.944). Tanmateix, aquest augment no es reflecteix en les persones joves,
en concret el grup d’edat entre 25 a 34 anys. En poc més d’una dècada la població activa d’aquest grup va
passar de representar el 28,1% de la població activa al 18,9%, una disminució del 27,2%, que equival gairebé
a 32.000 persones. El col·lectiu entre 16 a 24 anys també ha patit una lleugera reducció, sobretot en el cas de
les dones. L’any 2009 representaven el 3,7% de la població activa total i al 2019 el 3,2%, una pèrdua del 5,1%,
més elevada que la del col·lectiu d’homes (-1,4%).
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GRÀFIC 18

Evolució de la distribució de l’atur per grans grup d’edat. Vallès Occidental. 2008-2019

Font: HERMES. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Diputació de Barcelona

En general, l’atur va augmentar significativament l’any 2008 amb l’inici de la crisi econòmica i a partir de 2014
es redueix el nombre de persones aturades per a tots els grups d’edat (gràfic 18). Aquesta disminució va ser
protagonitzada per la població jove, ja que el col·lectiu de menors de 24 anys i el d’entre 25 a 34 van ser els
que més van reduir l’atur registrat, un 20,3% i un 33,7%, respectivament. L’any 2019 la mitjana anual de persones aturades menors de 34 anys va ser d’11.799, per sobre de les 5.000 més que l’any 2008. Cas contrari
és el de les persones majors de 45 anys que han vist el nombre de persones desocupades augmentar molt
per sobre de les xifres anteriors a la crisi.
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GRÀFIC 19

Estructura de la població aturada per grans grups d’edat (%).
Vallès Occidental. Comparativa 2009 i 2019

Font: HERMES. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Diputació de Barcelona.

La comparació de l’estructura de la població aturada del 2009 i del 2019 (gràfic 19) mostra clarament com
s’ha reduït el nombre de persones desocupades en els grups d’edat més joves, mentre que en els col·lectius
de major edat la xifra augmenta, especialment en els que superen els 54 anys. També s’observa l’elevada
proporció de dones en atur en comparació amb els homes, diferència que s’ha accentuat en els darrers anys
i és més notable entre les edats més avançades.
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GRÀFIC 20

Evolució de la taxa d’atur registral de la població jove i total.
Vallès Occidental. Desembre 2008-Desembre 2019

Font: HERMES. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Diputació de Barcelona.

La taxa d’atur registral (gràfic 20) va augmentar notablement durant els primers anys de la crisi econòmica,
en especial en el grup d’edat de menors de 24 anys, el qual va arribar a registrar una taxa per sobre del 25% el
2012. És a partir de 2013 quan s’inicia una disminució de la taxa d’atur total i també de la població jove fins a
arribar a xifres inferiors a les anteriors de la crisi. Concretament, el desembre de 2019, el col·lectiu entre 25 i
34 anys va situar la taxa en un 9,55% i el de menors de 24 en un 10,91%, aproximadament ambdós registren
tres punts percentuals menys que al mateix període de 2008.
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GRÀFIC 21

Evolució de la contractació per grans grups d’edat. Vallès Occidental. 2008-2019

Font: Contractació laboral. Observatori de Treball i Model Productiu.

El nombre de contractacions (gràfic 21) va disminuir notablement durant els primers anys de la crisi econòmica, passant d’un total de 257.199 el 2008 a 209.334 el 2013. Aquesta reducció es va produir de manera
més accentuada entre els col·lectius de 20 a 29 anys i de 30 a 34 anys, ambdós amb més de 20.000 contractacions menys en el primer any de la crisi. Fins l’any 2013, la població menor de 29 anys continua amb una
tendència negativa.
A partir de l’any 2014, tots els col·lectius presenten un augment important del nombre de contractacions de
manera sostinguda fins al 2018, passant dels 249.318 en 2014 als 320.463 en cinc anys. Concretament, l’any
2019 el grup de menors de 20 anys gairebé va quadruplicar el nombre de contractes de l’any 2013 i el col·lectiu entre 20 a 29 anys el va augmentar en un 41,8%. Tanmateix, en 2019 el nombre de contractacions va patir
una davallada del 6,4% per primer cop des del 2012. Les franges d’edat amb la reducció més elevada són les
d’entre 20 i 29 anys i les d’entre 30 a 44 anys.
S’ha de destacar que la contractació de la població jove del grup d’edat entre 20 i 29 anys representaven el
38,7% del total dels contractes, en canvi en 2019 va ser el 33,8%, sent la franja d’edat que ha perdut més pes
relatiu. Altrament, els contractes a menors de 20 anys es van reduir durant els anys de crisi econòmica però
el 2019 van registrar una proporció similar a la del 2008, un 7,2%.
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GRÀFIC 22

Evolució de la contractació de la població jove (16-29 anys) per sexe.
Vallès Occidental. 2008-2019

Font: Contractació laboral. Observatori de Treball i Model Productiu.

La contractació de la població jove (gràfic 22) presenta grans diferències entre els dos grups d’edat, els menors de 20 anys i els de 20 a 29 anys. La contractació del grup d’edat més avançada (20-29 anys) gairebé
multiplica per cinc el nombre de contractes dels menors de 20 anys l’any 2019. Per sexes, la contractació
segueix una dinàmica similar en aquest període sobretot en el cas dels menors de 20 anys. No obstant això,
l’augment de les contractacions ha sigut superior en el cas de les dones, reduint la diferència de contractacions entre els dos col·lectius. L’any 2008 les dones entre 20 a 29 anys va registrar una diferència del 46,1%
(6.869), en canvi l’any 2019 va ser del 6,3% (3.527). D’altra banda, en el grup de població menor de 20 anys
també s’ha reduït la diferència relativa entre els dos sexes, passant del 46,4% (476) el 2008 al 13,3% el 2019
(1.646).
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TAULA 6

Comparativa dels principals indicadors del mercat laboral de la població jove
de 16 a 29 anys. Vallès Occidental. 2009 i 2019
INDICADORS (16-29 ANYS)

2009

2019

VARIACIÓ

Població

153.082

136.274

-11,0%

Població activa

32.429

31.398

-3,2%

Població ocupada

25.595

28.026

9,5%

Població desocupada

4.298

3.372

-21,5%

Contractació registrada

88.171

131.377

-49,0%

Taxa atur registral

21,07

10,74

-9,3%

Font: HERMES. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Diputació de Barcelona.

La taula 6 compara els indicadors més rellevants de la població jove relacionats amb el mercat laboral en
els anys 2009 i 2019. La població d’entre 16 a 29 anys va disminuir un 11% durant el 2009 i 2019, passant de
153.082 a 136.274. La població activa en aquesta franja d’edat, també va disminuir un 3,2% durant aquest
període. D’altra banda, la població ocupada jove ha augmentat un 9,5%, fet que juntament amb la disminució
de la població activa, ha propiciat una reducció del 21,5% de la població desocupada. La taxa d’atur registral
de les persones entre 16 a 29 anys s’ha reduït pràcticament a la meitat des de 2009 a 2019, del 21,07% al
10,74%. Aquest fet ha vingut acompanyat d’una pujada del nombre de contractes, dels 88.1714 als 131.377
l’any 2019, un 49% més.
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Cohesió social i inclusió
La situació de crisi econòmica que ha afectat a totes les esferes de la vida quotidiana ha accentuat el nombre
de persones que es troben en situació de risc d’exclusió social. Aquest risc afecta especialment a col·lectius que poden patir discriminació per les seves condicions físiques, mentals o socioeconòmiques, com per
exemple les persones amb diversitat funcional o famílies en situacions econòmiques precàries.
GRÀFIC 23

Persones amb discapacitat per sexe i grups d’edat. Vallès Occidental. 2018

Font: Estadística de persones amb discapacitat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L’any 2018 hi havia un total de 61.589 persones amb discapacitat a la comarca, un 6,7% del total de la població (gràfic 23). El grup de joves entre els 16 als 19 anys van representar el 2,5% de les persones amb diversitat
funcional i el d’entre 20 a 34 anys el 6,8%. En aquestes franges d’edat hi ha una diferència significativa entre
dones i homes, en especial entre els 16 i 19 anys, on les dones amb discapacitat són 991, gairebé el doble
que els homes (520). Aquestes van representar el 2,8% de la població total de la mateixa franja d’edat, mentre que els homes van ser el 4,9%. Les dones amb diversitat funcional de 20 a 34 anys també van registrar
un nombre inferior als homes, 1.645 i 2.560, respectivament, un 2,2% i un 3,4% sobre el total de la població
d’aquestes edats.
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GRÀFIC 24

Persones amb discapacitat per grups d’edat (%). Vallès Occidental i Catalunya. 2018

Font: Estadística de persones amb discapacitat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La proporció de persones amb discapacitat a la comarca per grups d’edat és similar a la del conjunt de Catalunya (gràfic 24). Tot i que, fins al grup de 55 a 64 anys, les proporcions són lleugerament superiors a la
comarca. Concretament a la franja d’edat entre 16 i 19 anys i de 20 a 34 anys hi havia, aproximadament, un
punt percentual més de persones amb diversitat funcional al Vallès Occidental.
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Cultura i oci
Durant l’última dècada la població jove s’ha vist immersa en diferents processos socials de canvis, com per
exemple, la crisi econòmica del 2008 o la transformació tecnològica de les activitats de lleure. Per una banda,
la crisi pot afectar els recursos dels quals disposen les instal·lacions juvenils i, per l’altra, les noves tecnologies poden substituir parcialment les activitats de lleure tradicional.
GRÀFIC 25

Centres d’instal·lacions juvenils per tipus (%). Vallès Occidental i Catalunya. 2018

Font: Idescat, a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut.

A la comarca hi havia un total de 5 centres d’instal·lacions juvenils l’any 2018 (gràfic 25). Entre ells, quatre eren
albergs de joventut (80%) i una casa de colònies (20%). En el cas de Catalunya, la distribució entre aquests
dos tipus d’instal·lacions és més diversa, un 47,9% albergs i un 41% cases de colònies, la resta repartit entre
granges escola, aules de natura i campaments juvenils, instal·lacions de les quals no disposa la comarca.
A l’evolució de les places d’instal·lacions juvenils a la comarca destaca el notable augment l’any 2014, bàsicament a causa de l’increment del nombre d’albergs juvenils, que va passar d’1 l’any 2013 a 4 al 2014. Des
d’aleshores, el nombre de places disponibles s’ha mantingut en xifres similars (gràfic 26).
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GRÀFIC 26

Evolució de les places d’instal·lacions juvenils. Vallès Occidental. 2008-2018

Font: Idescat, a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut.
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En els següents gràfics s’analitza les persones joves participants en activitats d’educació en el lleure. Aquestes poden ser de dos tipus: les que tenen pernoctació i una durada de com a mínim dues nits consecutives,
com les colònies, i les que no tenen pernoctació però tenen una durada de quatre dies o més consecutius,
per exemple els casals de vacances. El gràfic 27 mostra els participants per grups d’edat en aquests tipus
d’activitats i el gràfic 28 els participants per sexe i tipus d’activitats, entre les quals hi ha les acampades o els
casals esportius.
L’any 2018, l’activitat que té un nombre més elevat de participants a la comarca és l’acampada, amb un total
de 583, seguida de les rutes (510) i de les colònies (486). En tots aquests tipus d’activitats destaquen les
persones joves entre 16 i 17 anys per sobre de les majors de 18. Concretament, les majors diferències es
registren als casals esportius, amb un 94,5% entre 16 i 17 anys i als casals de vacances (79,4%).

GRÀFIC 27

Participants en activitats notificades d’educació en el lleure per grup d’edat i tipus d’activitat. Vallès Occidental. 2018

Font: Jovecat, a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut.

En general, no hi ha diferències notables per sexe en les activitats notificades de 2018. Tot i que, els casals
esportius destaquen per tenir un nombre més elevat d’homes (65,6%) mentre que els camps de treball registren un 75,6% de dones.
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GRÀFIC 28

Participants entre 16 i 17 anys i majors de 18 anys en activitats notificades
d’educació en el lleure per sexe i tipus d’activitat. Vallès Occidental. 2018

Font: Jovecat, a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut.
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GRÀFIC 29

Alumnat del curs de monitor/a i de director/a d’educació en el lleure per sexe
i tipus de curs. Vallès Occidental. 2018

Font: Jovecat, a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut.

L’any 2018 va haver-hi un total de 1.071 persones que es van matricular al curs per treballar com a educador/a en el lleure a la comarca, 872 per a ser monitors/es i 199 per a ser directors/es (gràfic 29). El 63,8%
del total d’alumnat van ser dones (683), tot i que la diferència més elevada entre sexes es va registrar al curs
de monitor/a, on les dones van representar el 66,1% (576), envers el curs de director on les dones van ser el
53,8% (296). Al conjunt de Catalunya van registrar uns percentatges d’alumnat femení superior a la comarca,
en especial en el curs de director/a arribant al 68,9% de dones (gràfic 30).
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GRÀFIC 30

Distribució de l’alumnat del curs de monitor/a i de director/a d’educació en el lleure
per sexe i tipus de curs (%). Vallès Occidental i Catalunya. 2018

Font: Jovecat, a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut.
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Salut
Un dels serveis sanitaris que ofereix el Servei Català de Salut és la finalització de l’embaràs per decisió pròpia,
que afecta especialment a persones més joves. Les dades estadístiques sobre la interrupció voluntària de
l’embaràs (IVE) recullen les xifres relatives a les IVE realitzades a tots els centres sanitaris autoritzats a Catalunya, tant públics com privats.
Com s’observa a la taula 7, el 53,7% dels avortaments corresponen a persones d’entre 15 i 29 anys, el valor
més elevat el registra el grup entre 20 a 24 anys (22,6%), i un 36% a persones d’entre 30 i 39 anys. Aquests
són similars als registrats al conjunt de Catalunya.
TAULA 7

Interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) per grups d’edat.
Vallès Occidental i Catalunya. 2018
VALLÈS OCCIDENTAL 		CATALUNYA
NOMBRE		
%
NOMBRE		
%
< 15 anys

7		

0,3%

49		

0,2%

15-19 anys

269		

11,7%

1.962		

10,0%

20-24 anys

519		

22,6%

4.311		

21,9%

25-29 anys

446		

19,4%

4.211		

21,4%

30-34 anys

453		

19,7%

3.981		

20,2%

35-39 anys

381		

16,6%

3.472		

17,6%

40-44 anys

206		

9,0%

1.567		

8,0%

> 44 anys

20		

0,9%

125		

0,6%

Total

2.301		 100,0%

19.678		 100,0%

Nota: El 5 de juliol de 2010, va entrar en vigor la Llei de salut sexual i
reproductiva que regula legalment la pràctica de l’avortament, per tal de
garantir una millor atenció a la salut de les dones.
Font: Estadística de la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya.
Departament de Salut
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El gràfic 31 mostra la taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs per grups d’edat, és a dir, el nombre de
interrupcions per cada mil dones d’entre 15 a 44 anys. A la comarca, la taxa és del 13,1 i aquest valor s’eleva
al 29,5 en les dones amb nacionalitat estrangera. Aquesta diferència entre la taxa de les dones residents i la
de les dones residents nascudes fora d’Espanya es repeteix a tots els grups d’edat entre els 15 als 44 anys.
La franja d’edat de 20 a 24 anys és la que presenta la taxa més elevada per ambdós grups de dones, la de les
residents se situa en 22,9 i la de les estrangeres augmenta fins a 54. A continuació, segueix el grup entre 25
a 29 anys, tot i que la diferència entre els dos grups de dones és més reduïda, les residents totals tenen una
xifra de 18,8 i les estrangeres de 37.
Destaca l’accentuada diferència entre la taxa del grup d’edat entre 15 a 19 anys. En el cas de les dones nascudes fora de l’Estat, 37,7 de cada 1.000 van avortar de forma voluntària i en el cas de les dones residents
total la xifra es redueix fins a les 11.

GRÀFIC 31

Taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) per cada 1.000 dones residents
en edat fèrtil (10-54) i dones residents en edat fèrtil nascudes fora de l’Estat espanyol
per grups d’edat. Vallès Occidental. 2018

Font: Estadística de la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya. Departament de Salut.
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El gràfic 32 mostra l’evolució de la taxa d’interrupcions voluntària de l’embaràs per cada 1.000 dones de la
població jove i del total de dones en edat fèrtil, comparant la comarca amb el conjunt de Catalunya. A la comarca, l’any 2018 es va registrar una taxa d’IVE superior a 2010 entre les franges d’edats més joves i també
entre el total de dones en edat fèrtil. És a dir, l’any 2010 al Vallès Occidental van avortar 16,5 dones residents
entre 15 a 29 anys per cada 1.000 dones del mateix grup d’edat i el 2018 va augmentar fins a 17,4.
En el cas de Catalunya, s’ha donat la situació contrària. Tot i que la taxa per a les dones joves és superior a la
de la comarca en ambdós anys, es va reduir notablement, passant de les 22,1 a les 18,2.
GRÀFIC 32

Taxa d’IVE en dones residents en població jove (15-29 anys) i en edat fèrtil (15-44 anys)
i Vallès Occidental i Catalunya. 2010 i 20

Font: Estadística de la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya. Departament de Salut.
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Altres indicadors conjunturals
Salaris i Renda Bruta Familiar Disponible
GRÀFIC 33

Salaris mitjans totals per grups d’edat (euros/any). Vallès Occidental i Catalunya. 2018

Font: Mostra Contínua de Vides Laborals. Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

Al gràfic 33 s’observen les diferències en els salaris mitjans per grups d’edat als municipis de més de 40.000
habitants del Vallès Occidental, i del total de la comarca i del conjunt de Catalunya per l’any 2018. El salari
mitjà de la comarca va ser de 28.007 €/any, molt superior al grup de menors de 35 anys (18.678 €/any). El
salari mitjà de les persones joves va ser un 42% inferior al grup de més edat (32.137 €/any) i un 40% inferior
als de 35 a 54 anys (30.886 €/any). Mentre que la diferència entre aquests dos últims va ser només d’un 3,9%.
La bretxa intergeneracional es produeix en tots els territoris, sent molt més acusada a Sant Cugat del Vallès.
El grup d’edat més avançada (més de 55 anys) va assolir els sous mitjans més elevats a pràcticament tots
els territoris. Aquest fet és previsible atesa la relació positiva entre edat i nivell salarial: el sou elevat dels treballadors/es de major edat es pot explicar per una extensa experiència laboral i antiguitat i per la contractació
indefinida.
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TAULA 8

Renda Bruta Familiar Disponible (RFDB). Municipis del Vallès Occidental i Catalunya. 2019
TAULA 8. TERRITORI

EUROS PER HABITANT

ÍNDEX (ÀMBIT = 100)

Badia del Vallès

11.062

65,98

Barberà del Vallès

14.624

87,22

Castellar del Vallès

17.509

104,43

Castellbisbal

16.613

99,08

Cerdanyola del Vallès

16.603

99,02

Gallifa

13.914

82,98

Matadepera

32.522

193,96

Montcada i Reixac

14.556

86,81

Palau-solità i Plegamans

18.175

108,4

Polinyà

15.667

93,44

Rellinars

13.914

82,98

Ripollet

14.158

84,44

Rubí

14.054

83,82

Sabadell

16.024

95,57

Sant Cugat del Vallès

25.362

151,26

Sant Llorenç Savall

13.914

82,98

Sant Quirze del Vallès

21.962

130,98

Santa Perpètua de Mogoda

15.850

94,53

Sentmenat

15.757

93,98

Terrassa

15.473

92,28

Ullastrell

13.914

82,98

Vacarisses

13.914

82,98

Viladecavalls

16.514

98,49

Vallès Occidental

16.767

100

Font: HERMES. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Diputació de Barcelona.

La taula 8 mostra els valors de la Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD) que és un indicador que mesura
els ingressos que disposen les famílies per destinar-los al consum o a l’estalvi, és a dir, té en compte els
ingressos familiars derivats de l’activitat productiva, però també l’efecte que sobre aquests exerceixen els
impostos i les despeses bàsiques associades a la llar. A la comarca del Vallès Occidental, l’any 2019, la RBFD
és de 16.767€ per habitant, una renda que oscil·la entre el mínim de 11.062€ a Badia del Vallès i el màxim de
32.522€ a Matadepera.
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Accés a l’habitatge
GRÀFIC 34

Evolució de l’estructura poblacional en edat d’emancipació (25-34 anys).
Vallès Occidental i Catalunya. 2008-2018

Font: IDESCAT, a partir del Padró Municipal d’Habitants

L’estructura poblacional en edat d’emancipació, és a dir, el gruix d’habitants entre 25 i 34 anys, ha evolucionat
seguint la mateixa tendència negativa a la comarca i al conjunt de Catalunya (gràfic 34). El 2019, la proporció
de persones joves en edat d’emancipar-se a la comarca se situa per sota de Catalunya (11,1%), quan l’any
2008 tenia un percentatge més elevat (18,2%).
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GRÀFIC 35

Evolució mitjana del preu de lloguer contractual (euros/mes).
Vallès Occidental i Catalunya. 2008-2018

Nota: A partir de l’any 2015 només es publiquen les xifres del lloguer mitjà dels municipis amb més
de 5 contractes registrats. Els anys anteriors, per manca de significació, no es publicaven les xifres
del lloguer mitjà dels municipis amb menys de 50 contractes l’any.
Font: Estadístiques de construcció i mercat immobiliari. Departament de Territori i Sostenibilitat.

Els preus de lloguer han augmentat de forma sostinguda des del 2015 fins a arribar a màxims l’any 2018 (gràfic 35). En el cas de la comarca, les xifres són similars a l’inici de la crisi econòmica, només un 0,5% més. Però,
si tenim en compte l’augment des del 2015, el preu mitjà del lloguer s’ha incrementat un 30,3% a la comarca
i al conjunt de Catalunya un 29,4%. La mitjana comarcal del preu de lloguer pel 2018 és de 686,30€, un 7,2%
més respecte a l’any anterior, increment més elevat que a Catalunya.
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GRÀFIC 36

Habitatges familiars per tipus. Vallès Occidental i Catalunya. 2011*

* El Cens de població i habitatges és l’operació estadística amb periodicitat decennal. Actualment disponible les
dades del Cens del 2011.
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.

El gràfic 36 mostra la distribució dels habitatges familiars segons els diferents tipus amb dades recollides al
Cens de població i d’habitatges realitzat al 2011. A partir del tipus d’habitatge familiar principal, el gràfic 37
mostra quin règim de tinença tenien aquest tipus d’habitatge segons grups d’edat.
L’any 2011, el 85,5% dels habitatges familiars de la comarca eren de tipus principal -habitatges destinats
durant tot l’any com a residències permanents-, un 9,3% més que la mitjana catalana (76,2%). El 3,3% dels
familiars eren de tipus secundari -habitatges ocupats temporalment en caps de setmana, vacances, etc.-, un
8,9% menys que a l’àmbit català (12,2%). L’11,1% restant s’atribueix a habitatges familiars buits -habitatges
en bones condicions deshabitats-, percentatge molt similar al de Catalunya (11,6%).
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GRÀFIC 37

Habitatges familiars principals per grups d’edat i règim de tinença.
Vallès Occidental. 2011*

* El Cens de població i habitatges és l’operació estadística amb periodicitat decennal. Actualment disponible les dades del
Cens del 2011.
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.

El cens de 2011 va registrar diferències notables a la comarca en els tipus de règim de tinença dels habitatges
familiars principals en funció del grup d’edat, en especial entre la població jove i la d’edat més avançada. En
el grup d’edat de menys de 31 anys van predominar els habitatges de propietat per compra amb pagaments
pendents amb 69.482 habitatges. A continuació, se situaven els habitatges de lloguer (21.957) i els habitatges de propietat per compra pagada (10.267). Els habitatges amb altres formes, cedit gratis o a baix preu i de
propietat per herència o donació no superaven els 5.000.
El col·lectiu de 31 a 45 anys també van destacar els habitatges de propietat per compra amb pagaments
pendent i van augmentar el nombre d’habitatges de propietat per compra pagada. En canvi, els habitatges de
lloguer se situaven per sota el col·lectiu de menys de 31 anys. Pel que fa al grup de 46 a 65 anys van destacar els habitatges de propietat per compra pagada i en el col·lectiu de 65 anys i més va presentar el nombre
d’habitatges de propietat per compra pagada més alt, entorn els 45.000 habitatges.

66

DIAGNOSI 7. Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ)
DADES DESTACADES
Característiques sociodemogràfiques de la població
La població de la comarca ha augmentat de forma constant en les darreres dècades, sobretot entre el
2000 al 2008. Durant els últims anys l’augment s’ha alentit a causa de la crisi econòmica.
L’estructura de la població comarcal mostra que la major part de la població se situa en la franja dels 40
als 45 anys. El grup d’edat menys poblat -inferior als 65 anys- és el de 0 a 4 anys seguida del de 20 a 24.
A 1 de gener de 2019 hi ha 147.103 persones entre 15 a 29 anys a la comarca, el 15,9% del total de la
població. Tanmateix, l’any 2000 aquesta franja d’edat representava el 27,5% de la població, però han disminuït de forma continuada fins al 2019, període el qual augmenta lleugerament.
El Vallès Occidental és la segona comarca amb la taxa de joventut més elevada, només per darrere del
Barcelonès (16,1%) i per sobre del total de Catalunya (15,6%).
Naturalesa de la població
L’estructura de la població per edats i sexe de la població amb nacionalitat estrangera resident a la comarca presenta notables diferències respecte a la de la població espanyola. Les persones estrangeres es
concentren en els trams de la població adulta més jove.
El 15,2% de la població entre 15 a 29 anys és de la nacionalitat estrangera, percentatge inferior al del conjunt de Catalunya (22,2%).
La població jove de nacionalitat estrangera ha augmentat de forma accentuada en els darrers anys. L’any
2000 les persones joves estrangeres representaven el 2,9% de la població total, mentre que el 2019 s’ha
incrementat fins al 21,2%.

Formació
El Cens de població de l’any 2011 va mostrar que la major part de la població comarcal va assolir estudis
de secundària (28,9%). D’altra banda, el 10,6% de la població no disposa de cap titulació.
El 88,9% del jovent de la comarca va superar 4t d’ESO al curs 2018-2019 i el percentatge d’èxit a 2n de
batxillerat va ser de 86,9%. En ambdós tipus d’estudis les dones tenen una proporció més elevada d’èxit
que els homes.
El 61,7% de l’alumnat d’ESO de la comarca es va matricular a centres públics durant el curs 2018-2019,
mentre que els percentatges dels estudis postobligatoris és més elevat: un 70,7% a batxillerat, un 78,7%
als CFGM i un 78,9% al CFGS.
El 63,4% de l’alumnat universitari que estudia a la comarca resideix fora d’aquesta. Per altra banda, el
39,3% d’alumnat resident al Vallès Occidental estudia en centres universitaris fora de la comarca, la major
part al Barcelonès (86,2%).
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Ocupació
La població activa total augmenta del 2009 al 2019 però aquest increment no es reflecteix en les persones joves. Concretament, en poc més d’una dècada la població entre 25 a 34 anys ha disminuït un 27,2%,
gairebé 32.000 persones menys.
La taxa d’atur va augmentar de forma accentuada a totes les franges d’edat, però especialment entre la
població més jove. L’any 2012 el grup d’edat de menors de 25 anys va registrar valors per sobre del 25% i
el de 25 a 34 anys per sobre del 18%.
Altrament, a partir del 2014 tots els grups d’edat van disminuir el nombre de persones aturades. L’any
2019 els grups de població més jove va registrar taxes inferiors a les de l’inici de la crisi, 10,91% els menors de 25 anys i un 9,55% les d’entre 25 a 34 anys.
La contractació registrada també va patir una reducció significativa durant els anys de crisi econòmica,
especialment entre els menors de 20 anys. A partir de 2013 la contractació de la població jove (16-29
anys) ha augmentat un 59,3%. Tot i que l’any 2019 es va registrat una davallada dels contractes a totes
les franges d’edat.
Cohesió i inclusió
L’any 2018 hi havia un total de 61.589 persones amb discapacitat a la comarca, un 6,7% del total de la
població. D’aquestes, el 2,5% tenia entre 16 a 19 anys i el 6,8% entre 20 a 34 anys.
En les franges d’edat més joves es registra un nombre d’homes amb discapacitat més elevat que de
dones.
Cultura i oci
A la comarca hi ha 5 centres d’instal·lacions juvenils, 4 albergs i una casa de colònies, amb un total de
489 places.
L’any 2018 va haver-hi un total de 2.120 persones participants en les activitats notificades -activitats
amb pernoctació o amb una durada de quatre dies o més consecutius-. D’aquestes, l’activitat amb major
participació va ser l’acampada (583), seguida de les rutes (510) i les colònies (486).
Un total de 1.071 persones van participar l’any 2018 al curs de monitor/a i director/a d’educació en el
lleure, el 81,4% pel curs de monitor/a. El col·lectiu de dones és el predominant al curs de monitor/a, mentre
que al de director/a la proporció és similar per ambdós sexes.
Salut
El 53% de les dones que van interrompre el seu embaràs voluntàriament l’any 2018 tenien entre 15 a 29
anys.
La taxa d’interrupció voluntària de l’embaràs a la comarca va ser de 13,1 per cada 1.000 dones residents,
mentre que si tenim en compte només les dones estrangeres residents, la taxa augmenta fins a 29,5.
El grup d’edat amb la taxa més elevada és el d’entre 20 a 24 anys, 22,9 per les residents i 54 per les estrangeres. S’ha de destacar l’elevat valor de la taxa de les dones estrangeres entre 15 a 19 anys (37,7), molt
allunyat del total de les residents (11).
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Altres indicadors conjunturals
L’any 2018, el salari mitjà total de la comarca -municipis de més de 40.000 habitants- va ser de 28.007€/
any. Les persones menors de 35 anys van tenir un salari mitjà de 18.678€/any, un 42% menys que el grup
de més de 55 anys (32.137€/any).
La bretxa intergeneracional es produeix en tots els territoris, sent molt més acusada a Sant Cugat del
Vallès.
A la comarca del Vallès Occidental, l’any 2019, la RBFD és de 16.767€ per habitant, una renda que oscil·la
entre el mínim de 11.062€ a Badia del Vallès i el màxim de 32.522€ a Matadepera.
El 2019, la proporció de persones joves en edat d’emancipar-se és d’11,1% a la comarca, per sota de Catalunya (11,8%), quan l’any 2008 tenia un percentatge més elevat (18,2%).
Els preus de lloguer han augmentat de forma sostinguda des del 2015 fins a arribar a màxims l’any 2018.
La mitjana comarcal del preu de lloguer pel 2018 és de 686,30€, un 7,2% més respecte a l’any anterior,
increment més elevat que a Catalunya.
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Aportacions Grups de Treball
Les reflexions dels grups de treball de diagnosi celebrats amb tècnics i tècniques de joventut dels municipis
i professionals del Consell Comarcal aporten informacions que les dades quantitatives disponibles no ofereixen, i que complementen, en bona mesura, les existents.
Seguidament analitzarem les aportacions que han fet els diferents actors que han treballat en les dues sessions ja exposades en l’apartat de metodologia. Per tal de veure les diverses intervencions les analitzarem
segons els 7 reptes que planteja el PNJCat i que reflecteixen diversos aspectes de la vida del col·lectiu jove.

Diagnosi Trajectòria Educativa
Professionals de joventut municipals
EL QUE FUNCIONA
- Fira d’orientació professional d’àmbit comarcal impulsada per educació, promoció econòmica i
joventut de Sabadell.
- Assessoria d’educació i formació de l’OJ de Sabadell.
- Assessoria de mobilitat internacional de l’OJ de Sabadell.

EL QUE NECESSITA MILLORAR
- Millorar la informació dels recursos existents amb joventut.
- Que les assessories comarcals es poguessin desplaçar als municipis (amb augment de pressupost).

EL QUE NO FUNCIONA
- Web específic de joventut.
- Borsa de recursos educatius.
- Programa d’orientació comarcal.
- Programa comarcal d’educació en el lleure.
- Programa d’educació d’oficis (aules taller p.ex.).
- Que arribi la informació dels recursos educatius als serveis de joventut.
- També sabem que hi ha altres recursos (beques, transport, guia,...) però no en tenim informació.
- Fomentar recursos per l’àmbit de la formació d’adults (ESO, proves d’accés a CCFF, etc, ...)

*L’OJ de Terrassa també té serveis d’assessoria en educació i formació i en mobilitat internacional.
A més es van fer les següents propostes d’intervenció:
> Formació especialitzada en ensenyament per tècnics/dinamitzadors /informadors…
> Informació legislativa
> Comunicació fluïda entre tècnics de poblacions (diferents àrees: educació, salut). Punt de trobada però
per àrea professional, no per temàtica. Amb coordinadors: 1 trimestre.
> Llistat amb contactes dels serveis de la comarca i del personal referent.
> Educació en el lleure (p. ex.) / Cursos a demanda.
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Professionals del CCVOC
EL QUE FUNCIONA
- Guia d’activitats educatives.
- Grup de joves en situació de risc.
- Equinoteràpia (treball hab. socials i competencials).
- Dinem junts.
- Projectes emprenedors dins escoles.
- PIULA contra la violència masclista (concurs i tallers).

EL QUE NECESSITA MILLORAR
- Ampliació àmbit i públic dels projectes socio-educatius.
- Major implantació als IES.
- Xarxa comarcal de centres educatius.
- Vinculació diferents serveis comarcals.
- Detecció a les aules, més indicadors de risc.
- Ampliar piula per treballar igualtat + convivència cultural.

EL QUE NO FUNCIONA
- Incloure mirada/perspectives des de la diversitat (LGTBI i altres)
- Coordinació serveis.
- Implicació del professorat i dels centres educatius
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Diagnosi Trajectòria Laboral
Professionals de joventut municipals
EL QUE FUNCIONA
- Recull de recursos del Programa de Garantia Juvenil
- El Programa de Garantia Juvenil
- La Xarxa d’Impulsors (GJ)
- La transversalitat entre promoció econòmica i joventut

EL QUE NECESSITA MILLORAR
- Posar una assessoria laboral que tingui abast comarcal i que fos itinerant per els municipis.
- Garantia Juvenil: caldria augmentar els recursos del programa.

EL QUE NO FUNCIONA
- Articular assessorament en temes de treballar a l’estranger.
- La promoció econòmica és una competència municipal i el CCVOC no cal/ pot que ofereixi recursos més que aquells puntuals que es requereixin.
- Creació de plans d’ocupació destinats a col·lectius joves.
- Web de recursos – borsa de treball.
- Borsa de treball del Vallès Occidental (com la del Barcelonès).
- Espais per compartir experiències.
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Professionals del CCVOC
EL QUE FUNCIONA
- Programes del SOC:
Joves per l’Ocupació, Fem Ocupació per Joves, Integrals, Singulars, Joves en Pràctiques.
- Xarxa d’Impulsors de Garantia Juvenil.

EL QUE NECESSITA MILLORAR
- Replantejament dels diferents programes,
- Seguiment dels joves (sense dependre de les subvencions)
- Augmentar la durada dels contractes.
- Millorar salaris i tipus de contractació (menys precaris).
- La durada dels programes (mínim un any).
- Joves que per la situació irregular no poden accedir als programes.

EL QUE NO FUNCIONA
- Es depèn massa de subvencions.
- Mal implementat el Pla de Garantia Juvenil, no s’adequa a la realitat.
- Estabilitat dels tècnics/ques d’ocupació.
- Pla igualtat empreses (obligar a les majors de 200 treballadors).
- Incorporar mirades inclusives (discapacitats, LGTBI,...).
- Ajustar ofertes de feina i formació a col·lectius de joves vulnerables.
- Accions positives per col·lectius vulnerables.
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Diagnosi Habitatge
Professionals de joventut municipals
EL QUE FUNCIONA
- No es va fer cap aportació en aquest apartat.

EL QUE NECESSITA MILLORAR
- Informació dels recursos propis del CCVOC cap als municipis (per exemple, no sabíem que hi
havia una oficina d’habitatge al CCVOC).
- La web de la borsa d’habitatge compartida.
- Espai per compartir experiències.

EL QUE NO FUNCIONA
- Polítiques públiques d’accés a l’habitatge per joves.
- Web de recursos.
- Assessorar i incentivar les cooperatives per la creació d’habitatge.
- Incentivar i promoure alternatives per l’habitatge jove.

A més es van fer les següents propostes d’intervenció:
> Crear una borsa de lloguer d’habitatge coordinat entre municipis (facilitar interconnexió que els joves
empadronats a un altre municipi puguin anar a un altre).
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INTRODUCCIÓ 1. Polítiques de joventut

Professionals del CCVOC
EL QUE FUNCIONA
- Oficina d’habitatge jove.
- Ajuts als lloguers (no específics pels joves).
- Borsa de lloguer.
- Borsa compartir habitatge (impulsa pel CC del Barcelonès).

EL QUE NECESSITA MILLORAR
- Borsa d’habitatge assequible que disposi d’habitatges i que tingui beneficis específics per joves.
- Difusió sobre els ajuts de lloguer joves.
- Ajudes a la hipoteca: conveni Generalitat amb persones joves.
- Més habitatges.

EL QUE NO FUNCIONA
- Polítiques públiques d’accés a l’habitatge per joves.
- Borsa de lloguer exclusiva per joves.
- Incorporar mirades inclusives.
- Considerar prioritzar col·lectius vulnerables segons diferents lleis.
- Incloure projectes de masoveria urbana.

A més es van fer les següents propostes d’intervenció:
> Projecte d’ajuts econòmics per rehabilitació d’habitatges per després cedir l’habitatge per lloguer social per joves.
> Convenis amb els ajuntaments per poder eliminar i/o reduir taxes municipals als habitatges de borsa
de lloguer.
> Establir un preu màxim de lloguer als municipis de la comarca.
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Diagnosi Salut
Professionals de joventut municipals
EL QUE FUNCIONA
- No es va fer cap aportació en aquest apartat.

EL QUE NECESSITA MILLORAR
- A nivell de OJ de Sabadell existeixen diferents assessories en temes de salut (drogues, acompanyament emocional, ...), però caldria millorar la difusió als municipis petits i ampliar recursos per poder
itinerar.
- Difusió de la Guia del CCVOC als municipis.
- Tècnic especialista i compartit.

EL QUE NO FUNCIONA
- Impulsar campanyes de prevenció a nivell comarcal (material, publicacions, accions per dur als municipis...) decidir la temàtica concreta entre tots els municipis.
- Web: borsa compatida de recursos.

A més es van fer les següents propostes d’intervenció:
> Formació per a professionals (informadors / educadors - dinamitzadors) d’addiccions (NNTT: pantalles)
> Xerrades / informació a professionals d’addiccions a psicofàrmacs
> Recursos materials - recopilació (borsa recursos contrastats - derivacions).
> Trastorns alimentaris / begudes ensucrades i energètiques (esport) / sexualitat - relacions afectives
> Formació per a professionals: elaboració de materials: una campanya anual dirigida a un tema de salut
impulsada pel CCVOC.
> Tècnic compartit de salut (compartit entre municipis).
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Professionals del CCVOC
EL QUE FUNCIONA
- Guia d’activitats educatives
- Xerrades salut a les escoles.
- Activitats com equinoteràpia, treballs sobre alimentació, consum, addiccions,...
- Dinem junts: alimentació a joves d’ESO.

EL QUE NECESSITA MILLORAR
- Xarxa de plans de prevenció d’addiccions.
- No sabem que fa la taula de salut.
- Joves amb diversitat funcional.
- Coordinació i treball amb salut i escola.
- (Re)conèixer recursos existents i valorar la seva eficàcia.
- Cobertura en violència masclista, noies fins a 18 anys (no SIAD).

EL QUE NO FUNCIONA
- Fer polítiques preventives.
- Apostar per temes de salut.
-Incorporar mirades inclusives.
- Recursos suport emocional a territori per joves.
- Atenció sociosanitària a joves irregulars (immigrants).

A més es van fer les següents propostes d’intervenció:
Taula de salut
Transversalitat àrees per treballar bons hàbits.
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Diagnosi Cultura i Oci juvenil
Professionals de joventut municipals
EL QUE FUNCIONA
- No es va fer cap aportació en aquest apartat.

EL QUE NECESSITA MILLORAR
- No es va fer cap aportació en aquest apartat.

EL QUE NO FUNCIONA
- Promoure el coneixement dels bucs d’assaig de la comarca.
- Oferir un espai a la web perquè grups musicals puguin promocionar-se.
- Borsa de contactes de joves artistes (músics, grafetistes, escultors, pintors,...).
- Oferir espais de música en directe amb grups de la comarca.
- Oferir espais d’exposició a joves artistes.

A més es van fer les següents propostes d’intervenció:
> Concurs
> Potenciar els grups en l’àmbit comarcal (Música): gira, concurs, fires…
> Campanyes de prevenció d’oci saludable per festes majors (lliures de sexisme, conductes de risc
-drogues i sexualitat-)
> Visites organitzades als equipaments dels altres municipis per a professionals - intercanvi d’experiències (coordinat pel CCVOC).
> Explicació experiències pilot.
> Oferir formació específica pels professionals de la comarca els temes els podríem triar entre tots i
totes els professionals de joventut
> Facilitar coordinacions entre municipis sobre temes específics per conèixer i compartir recursos
> Detectar experiències de bones pràctiques dels municipis de la comarca i fomentar la seva divulgació
a traves de Jornades d’Intercanvi.
> Fomentar els serveis mancomunats entre diversos municipis de la comarca
> Crear agenda d’activitats d’abast comarcal per poder tenir una informació de les activitats de la comarca (grans esdeveniments)
> Crear i editar o compartir guies, materials i fulletons informacions sobre temàtiques d’interès jove.
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Professionals del CCVOC
EL QUE FUNCIONA
- Scape room a través del joc treballar competències (gamificació).
- Elaboració del protocol contra la violència masclista als espais d’oci.
- Exposició sobre prejudicis i rumors.

EL QUE NECESSITA MILLORAR
- Recursos intermunicipals.
- Proporcionar cultura audiovisual i diferents mirades.
- Oferta d’oci dirigida a joves.

EL QUE NO FUNCIONA
- Mobilitat entre comarques per fomentar l’oci.
- Potenciar descomptes en cultura i oci saludable.
- Premis comarcals per nous talents.
- Canviar la mirada cultural cap a l’oci (saludable).
- Cultura i oci amb la mirada de la diversitat.

A més es van fer les següents propostes d’intervenció:
> Agenda comarcal (en construcció).
> Bus nit comarcal.
> Bus comarcal per les festes majors entre municipis per la xarxa cultural dels joves.
> Creació espais esportius públics o potenciar la utilització dels ja existents privats.
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Diagnosi Participació i Associacionisme
Professionals de joventut municipals
EL QUE FUNCIONA
- No es va fer cap aportació en aquest apartat.

EL QUE NECESSITA MILLORAR
- Oferir línia de subvencions per propostes mancomunades.
- Oferir formació per entitats.
- Fira d’entitats (d’àmbit comarcal).
- Assessoria sobre participació per entitats juvenils.
- Manca de coneixement de tots els recursos del Consell Comarcal.

EL QUE NO FUNCIONA
- No es va fer cap aportació en aquest apartat.

A més es van fer les següents propostes d’intervenció:
> Comunicació
> Estimular la participació juvenil, també des dels instituts (a partir de delagats i delagades)
> Com fer polítiques participatives (exemples de processos participatius)
> Formació en xarxes socials per professionals municipals.
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Professionals del CCVOC
EL QUE FUNCIONA
- Piula
- Pressupostos participatius

EL QUE NECESSITA MILLORAR
- Fomentar participació municipal en la difusió.
- Lideratge en el foment de projectes mancomunats.

EL QUE NO FUNCIONA
- Més projectes participatius de participació directe del jove.
- Fomentar la transversalitat i interdisciplinariat.
- Cal incloure l’oficina del voluntariat comarcal, recollida al PAC.
- Activar el punt de voluntariat.

A més es van fer les següents propostes d’intervenció:
> Directori d’entitats i associacions de la comarca.
> Crear el Consell Comarcal de Joventut per la participació dels joves en les polítiques juvenils.
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Diagnosi Cohesió social i Equilibri territorial
Professionals de joventut municipals
EL QUE FUNCIONA
- No es va fer cap aportació en aquest apartat.

EL QUE NECESSITA MILLORAR
- Els serveis per facilitar la mobilitat dels joves dins la comarca.
- Compartir recursos entre municipis per equilibrar els serveis i activitats entre municipis grans i petits.
- Compartir assessoria de mobilitat internacional.
- Promoció activitats estiu per a joves (camps de treball).

EL QUE NO FUNCIONA
- La manca de recursos per la mobilitat entre municipis de la comarca.
- Que el mínim d’habitants per municipi a l’hora de compartir tècnics/ques sigui més alt.
- Cal generar espais de trobada.

A més es van fer les següents propostes d’intervenció:
> Crear una borsa de lloguer d’habitatge coordinada entre municipis (facilitar interconnexió que els joves
empadronats a un altre municipi puguin anar a un altre).
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Professionals del CCVOC
EL QUE FUNCIONA
- Diversitat de projectes comarcals que fomenten l’equilibri territorial.

EL QUE NECESSITA MILLORAR
- Coordinació i col·laboració entre els diferents serveis i àrees comarcals.
- Conèixer els serveis municipals relacionats amb joves des de les diferents àrees.
- Mobilitat intermunicipal.
- Equitat intermunicipal a l’hora dels recursos.
- Accés a projectes de pobresa energètica i suficiència alimentària.

EL QUE NO FUNCIONA
- Transport metropolità i reduir zones ATM.
- Mobilitat intercomarcal.
- Aïllament joves de Rellinars.

A més es van fer les següents propostes d’intervenció:
> Millorar la xarxa de transport públic per tota la comarca, sobretot en el que fa referència a temes laborals i educatius (polígons industrials, universitat i instituts).
> Dinamitzar els punts d’informació juvenils (xarxa més activa).
> Trobada anual de joves tenint en compte la diversitat cultural.
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8. Conclusions diagnosi
Introducció
Després de treballar amb les dades que ha aportat l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut i les dades de l’Anàlisi
de la Realitat Juvenil, estem en disposició de presentar les conclusions de la diagnosi.
L’objectiu de les conclusions que presentem no és disposar d’un retrat robot de les persones joves o de les
polítiques de joventut del Vallès Occidental, sinó destacar aquells aspectes que més incidència tenen en la
població jove i que han de ser objecte d’anàlisi d’aquest mateix Pla per tal d’ajustar les propostes a les necessitats del col·lectiu jove i dels municipis de la comarca.
Cal tenir en compte que les conclusions són tan sols un abstracte del conjunt de la informació recollida a
la diagnosi. Per entendre el resultat d’aquesta, així com les conclusions derivades, cal conèixer el contingut
íntegre del document; d’altra manera es podria tractar d’una visió parcial o esbiaixada.
Per a extreure les conclusions que presentem s’han contrastat les dades recollides a l’Anàlisi de la Realitat
Juvenil (principalment dades quantitatives i dades qualitatives), amb les dades de l’Anàlisi de les Polítiques
de Joventut (principalment l’anàlisi de les polítiques actives realitzades).

Conclusions
Dades sociodemogràfiques
La comarca del Vallès Occidental ha viscut un increment continuat fins l’entrada del nou segle, moment a
partir del qual la població viu un creixement més marcat fins a arribar als darrers anys, on el creixement s’estanca. Cal mencionar, que aquest creixement ha estat molt important durant els anys centrals que hem analitzat (la dècada dels 2000), duplicant els percentatges de creixement els anys de major evolució poblacional,
passant de xifres per sota del 10% a superar el 20% de creixement l’any 2006.
Pel que fa a la sociodemografia la població de la comarca és majoritàriament una població adulta, on les
edats compreses entre els 30 i els 54 anys són les franges més poblades. Si tenim en compte que oficialment
les polítiques de joventut s’adrecen a la població de 15 a 29 anys podem afirmar que en l’actualitat s’adrecen,
a grans trets, a algunes de les franges d’edat menys poblades.
Cal tenir en compte que tot i que l’evolució de la població jove és negativa quant a nombres absoluts, i que el
pes del col·lectiu jove ha perdut importància respecte al conjunt de la població, si ho comparem amb els altres àmbits territorials, el Vallès Occidental no ha perdut tant pes juvenil com els altres. Continua sent una de
les comarques amb millor índex juvenil de tota la província de Barcelona. En aquest sentit, doncs, la comarca
manté un bon nivell d’índex juvenil i per tant, no se n’extreu cap dada destacable respecte els altres àmbits
d’anàlisi.
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Naturalesa de la població
Pel que fa a la procedència de la població les persones joves del Vallès Occidental nascudes a l’estranger representen un 20% (7 punts més que en cas del conjunt de la població). És més, l’increment dels i de les joves
nascuts/des a l’estranger és significatiu, passant d’un percentatge del 5% l’any 2000 al percentatge del 20%
que acabem d’esmentar.
De la distribució de la població jove segons nacionalitat destaca sens dubte el col·lectiu de joves amb nacionalitat asiàtica, amb un 31%, seguit pels i les joves de països d’Amèrica del Sud, amb un 26%. La situació del
Vallès Occidental no difereix gaire de la que trobem a Catalunya i per tant es pot afirmar que la comarca no
presenta cap característica destacable en aquest sentit.
Trajectòria educativa
Les informacions referents a la trajectòria educativa ens porten a concloure que cal potenciar els projectes
i accions que es realitzen a la comarca i també aquells que són d’àmbit municipal però que tenen abast
comarcal. Es posa de manifest la necessitat d’establir canals directes per compartir la informació ja que
aquesta en molts casos no arriba.
La Guia d’Activitats Educatives del Consell Comarcal o projectes de caràcter social i vinculats a l’educació
no formal tenen bona rebuda. Malgrat això, es demana ampliar l’abast d’aquests tipus de projectes tant a
nivell de participants (els joves a qui van destinats aquests projectes) com de territori, ampliant els llocs on
s’implementen.
Es denota una manca de coneixement dels projectes que es realitzen i això en dificulta el seu impacte al
territori. En aquest aspecte, els diversos grups de treball van posar en relleu la necessitat d’establir coordinacions més efectives dels serveis, tant en els serveis i àrees del mateix Consell Comarcal com entre el Consell
Comarcal i els municipis.
També es detecta una necessitat formativa vers els professionals de joventut en l’àmbit de l’orientació acadèmica i espais en xarxa on trobar recursos i fonts fiables d’informació i derivació de joves.
Línies d’intervenció: Les propostes d’intervenció que suggereixen les conclusions han d’anar encaminades
en tres fronts. Un primer, en la millora dels canals de difusió, comunicació i gestió de la informació. També
el treball en xarxa i la coordinació dels diferents agents del territori són un eix clau a tractar en el PCJ. En el
sentit d’aquests últims dos apunts el web i compte d’Instagram esdevenen eficients com a canals de difusió
i col·laboració. La necessitat de contacte i treball conjunt es fa palesa en l’àmbit de l’educació (incloure diversos perfils i agents - tècniques, professorat, psicopedagogs, monitors lleure, etc.). Per acabar, una tercera
pota a tractar seria la de la formació tècnica o com facilitar recursos i informació en l’àmbit de l’educació.
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Trajectòria laboral
Pel que fa als aspectes laborals, es remarca que és un àmbit on hi ha un bon treball transversal entre joventut
i ocupació. L’existència de molts programes d’àmbit comarcal com ara el de Referents d’Ocupació Juvenil i
de la implementació del programa de Garantia Juvenil juntament doten al servei d’ocupació d’un pes important dins les polítiques comarcals de joventut. Malgrat això, els grups també destaquen les mancances que
tenen aquests programes i sobretot el fet de no hi hagi una política estructural a nivell laboral, sinó que només
es depengui de subvencions.
Així com també passa en l’àmbit educatiu, es detecta una necessitat de tenir millor accés als recursos i a la
informació que se’n deriva per tal de que la implementació dels projectes sigui més eficaç a tot el territori.
Línies d’intervenció: Veient que l’existència dels projectes comarcals està consolidada i malgrat que siguin
projectes no estructurals del propi consell, a excepció de les Referents d’Ocupació Juvenil, la proposta d’intervenció va encaminada a la millora de la difusió dels recursos existents així com intentar teixir una borsa
de treball d’abast comarcal i gestionada pel propi consell (sense restar importància als serveis d’ocupació
municipals). En l’avaluació realitzada el 2019 es va considerar que caldria articular un treball en xarxa per fer
arribar al territori amb més dificultats (municipis petits) el servei de borsa de treball. A més, aquest servei
hauria de tenir una referencialitat jove i que es dotés d’exclusivitat per tal de fer-lo atractiu al col·lectiu jove.
Habitatge
Quant a aspectes d’accés a l’habitatge i polítiques d’emancipació es posa de manifest que no existeix una
política clara quant a l’habitatge. Tot i que hi ha una Oficina d’Habitatge, aquesta té un perfil més de gestió
i tramitació d’ajuts que no pas d’impuls de polítiques d’accés a l’habitatge. S’afegeix el fet que no sigui una
oficina exclusiva per a joves, malgrat que si que atén persones joves.
Un aspecte important i destacat en els grups, sobretot en el de tècnics municipals, és el desconeixement de
l’oficina i les tasques i serveis que ofereix. En aquest sentit, com passava en el cas de l’educació, cal potenciar
els canals i mecanismes de difusió per tal de donar a conèixer els recursos existents als territori.
Línies d’intervenció: Sent conscients de la dificultat d’implementar unes polítiques d’accés a l’habitatge pel
col·lectiu jove, cal potenciar i treballar per fer arribar els recursos comarcals existents a la resta del territori i
dotar de referencialitat tècnica els serveis de l’Oficina d’Habitatge per tal de que els municipis tinguin clares
les derivacions. El web www.xarxajovevalles.ccvoc.cat i l’instagram @xarxajovevalles són una bona eina per
fer difusió dels recursos existents en l’àmbit d’habitatge.
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Salut
Sobre les polítiques de salut jove, es treballa principalment en el treball formatiu i informatiu on el projecte
PIULA és un dels principals i destacable.
També es remarca la importància d’arribar a tot el territori i s’és conscient en que cal aprofundir en la difusió
i el desplegament dels recursos existents a tota la comarca, la qual cosa es comença a reflectir al web www.
xarxajovevalles.ccvoc.cat, que consta d’un apartat centrat en el tema de Salut i consums.
La importància de fer un treball coordinat amb tots els agents involucrats en la salut de les persones joves
i establir mecanismes de funcionament coordinat i en xarxa es va posar sobre la taula en les dues sessions
realitzades. En aquest sentit el desconeixement de la taula de salut i de les seves funcions i finalitats és un
punt important a resoldre i que va en la línia d’aquesta demanda de treball coordinat.
En general els tècnics posen de manifest la importància de tenir bons recursos i estar ben formats i ben informats.
Cal esmentar que actualment, des del servei de Joventut del Consell Comarcal conjuntament amb l’associació de Promoció i Desenvolupament Social (PDS), i amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’està dissenyant un Pla comarcal de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles 2022-2025.
Línies d’intervenció: La intervenció ha d’anar directament a resoldre la dificultat d’establir canals de coordinació i de xarxa entre els diversos agents del territori i si aquesta xarxa ja existeix, donar-li visibilitat i funcionalitat. Espais de trobada, d’intercanvi i de formació poden facilitar a crear aquesta xarxa i a més potenciaran
les polítiques municipals (i per tant l’abast comarcal) sobre salut i joves.
Cultura i oci juvenil
La principal conclusió extreta dels grups de treball és que en general hi ha mancances d’oportunitats per
gaudir de la cultura i practicar alternatives d’oci més enllà de les que es poden oferir a nivell consumista i a
les grans poblacions. No hi ha una estructura comarcal a nivell de foment de la cultura jove ni es destinen
recursos a la promoció cultural del col·lectiu jove.
Tampoc es potencien els recursos i serveis existents a la comarca (com els bucs d’assaig que hi ha al territori). Cal trencar amb aquesta manca i potenciar aquelles accions que es realitzen per tal de que arribin a tota
la comarca.
Línies d’intervenció: Oferir espais de coordinació i treball conjunt entre entitats, ajuntaments i Consell Comarcal és clau per realitzar unes bones polítiques culturals al territori i aquesta hauria de ser una línia a seguir,
segons les mancances i necessitats detectades. Engegar iniciatives que fomentin la promoció cultural dels
joves i oferir espais de creació cultural (concursos, exposicions, tallers) i donar suport a la mobilitat jove,
també pot ajudar a aquesta coordinació dels espais culturals.
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Participació i associacionisme
Les conclusions extretes dels grups de treball ens indiquen que cal potenciar i promoure la participació dels
joves en la vida social de la comarca però que aquesta es vehicula a les entitats que hi ha als municipis. En
aquest sentit, el PCJ ha de recollir iniciatives que fomentin aquesta promoció o liderar-ne algunes.
Línies d’intervenció: Aprofitar el teixit associatiu existent a la comarca per tal d’incentivar aquesta participació podría ser una de les línies d’intervenció. També l’oferiment de recursos, tipus directori d’entitats, podria
ser un element facilitador a la promoció de les entitats municipals.
Seria bo aprofitar els consells locals de joventut que hi ha en alguns municipis per engegar iniciatives que
fomentin xarxa i espais de trobada entre aquestes entitats.
Cohesió social i territorial
Pel que fa a aspectes de cohesió social, es remarca la necessitat de fer un treball de coordinació entre els
diversos agents i municipis per tal de compartir recursos. Ajudar a difondre els recursos i serveis existents,
utilitzant la xarxa de PIJ pot ajudar a aquest treball en xarxa.
Es detecten també mancances en quant a mobilitat i transport públic. El transport públic només és en una
direcció (Barcelona) i en canvi dins la pròpia comarca o comarques veïnes és inexistent.
Línies d’intervenció: Invertir esforços en crear xarxa i treball coordinat és un element clau per potenciar les
polítiques de cohesió territorial a la comarca. Cal promoure actuacions vers la mobilitat i potenciar les iniciatives com suports i ajudes al transport públic.
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DISSENY

Introducció
La redacció de la fase de disseny d’aquest PCJ parteix del treball fet en la Diagnosi de la Realitat Juvenil
del Vallès Occidental, document elaborat al llarg del 2018 i que ens permet tenir el punt de partida alhora de
confeccionar el disseny dels programes i projectes que definiran les polítiques comarcals de joventut. Aquest
treball però, emana d’unes reflexions prèvies, resumides en:
- L’anàlisi prèvia de la pròpia àrea.
- L’experiència acumulada al llarg dels anys de treball.
- Les bases establertes per la Direcció General de Joventut i el Pla Nacional de Joventut 2010-2020.
Reflexions que marcaran les grans prioritats i les línies de treball del PCJ del Vallès Occidental i les polítiques
que se’n derivin.

Missió i prioritats
El PCJ que ens ocupa pretén:
Plantejar la política de joventut a través del Servei de Joventut amb l’objectiu de facilitar la
realització del projecte de vida de les persones joves, dotant-lo d’eines i recursos per a la total
emancipació del col·lectiu.

Les prioritats:
> Inspecció de les instal·lacions juvenils comarcals
> Realització de les visites de seguiment a les activitats juvenils d’estiu que regula el Decret 267/2016,
de 5 de juliol.
> La coordinació amb les Oficines Joves de la comarca.
> Contracte programa del departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
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Parts del disseny
Presentem a continuació una aproximació a les diferents parts en què s’ha estructurat el procés d’elaboració
del document. Per més detall es pot consultar l’apartat de metodologia inclòs a la introducció de cadascun
dels apartats, on s’hi detallen actuacions, dates, agents implicats i altres informacions complementàries.
Cal que el disseny sigui una eina principalment pràctica i aplicable, en primer lloc, per disposar d’unes propostes el màxim d’ajustades a la realitat de la comarca, en segon lloc, útil com a base sobre la qual desenvolupar les polítiques comarcals en matèria de joventut dels propers anys.

S’ha dividit en tres grans parts:
- La primera part són els Objectius estratègics.
Ens permetran plantejar les finalitats que han de regir les diferents actuacions de la fase de disseny i
alhora serviran per obtenir uns paràmetres d’avaluació del mateix PCJ.
- La segona part és la de les Propostes i Programes. Recull les diferents intervencions que s’hauran de
realitzar per tal d’assolir els objectius estratègics marcats en l’apartat anterior.
- La tercera part és la Temporalització, o calendarització. És un “planning” detallat de tot el període de
durada del PCJ on figuren els tempos de les diferents actuacions sorgides de l’elaboració de la fase de
disseny.
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Cronologia
Amb l’objectiu d’oferir una visualització fàcil del procés i de les seves actuacions presentem a continuació una cronologia
detallada:
DATA

ACCIÓ

11/04/2019

Reunió de coordinació d’inici del suport tècnic amb el tècnic comarcal de joventut, la tècnica de
departament i el tècnic de Neòpolis. Creació del Grup Promotor (GP).

17/05/2019

Sessió 1 de treball amb la Comissió Tècnica Comarcal de Joventut (CTCJ) de Presentació de la
diagnosi i validació del procés de redacció del PCJ del Vallès Occidental. Dinàmica de grup per
a treballar de forma compartida el disseny i els continguts propositius del PCJ, celebrada al
Consell Comarcal del Vallès Occidental i amb la participació de 14 persones, 12 tècnics municipals i els 2 tècnics del Consell Comarcal.

19/06/2019

Reunió de coordinació i seguiment amb el GP i preparació de la sessió de treball 2.

04/07/2019

Sessió 2 de treball amb tècnics CCVOC. Dinàmica de grup per a treballar de forma compartida
el disseny i els continguts propositius del PCJ, celebrada al Consell Comarcal del Vallès Occidental i amb la participació de 18 persones.

12/11/2019

Reunió de coordinació i seguiment amb el GP i preparació de la sessió de treball 3.

12/11/2019

Sessió 3 de treball amb professionals de joventut de la comarca. Dinàmica de grup per a treballar de forma compartida les propostes d’intervenció del PCJ i la seva priorització, celebrada
al Consell Comarcal del Vallès Occidental i amb la participació de 19 persones, 14 professionals
de joventut de municipis, 3 persones tècniques del CCVOCC, la referent territorial de la DGJ i el
tècnic de Neòpolis.

12/12/2019

Sessió (4) de presentació del document final a la CTCJ per la seva validació.

Finals desembre

Entrega del document de PCJ i tancament del suport tècnic.

Durant l’any 2020

Revisió del PCJ pel nou tècnic de joventut del CCVOC

Últim trimestre 2021

Últim trimestre 2021
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9. Plantejament del Disseny
Anàlisi de prioritats
Indubtablement, amb la pandèmia de la Covid 19 i amb els diferents períodes i tipus de confinament , la salut
emocional de la població n’ha sortit ressentida, i la dels nostres joves especialment. Per tant, la prioritat és recuperar el més aviat possible la normalitat que tots i totes coneixíem i que cap jove quedi enrere, hem d’oferir
tots els recursos disponibles i crear-ne de nous per treballar la seva salut.
Tal com s’ha esmentat, el Consell Comarcal ja fa anys que treballa amb polítiques de joventut, per tant, aquest
nou Pla parteix de les polítiques i plans que s’han elaborat i desenvolupat anteriorment. Evidentment, la pandèmia en la qual encara hi estem immersos i tot són incerteses, els anys d’experiència, les dades disponibles,
el coneixement de les necessitats del col·lectiu tècnic i dels municipis, així com també de les possibilitats del
propi servei són suficients per determinar quines han de ser les prioritats de les polítiques de joventut de la
comarca. Unes prioritats que es concreten amb:
> Salut emocional
> La coordinació amb les Oficines Joves de la comarca.
> Contracte programa del departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
> Inspecció de les instal·lacions juvenils comarcals
> Realització de les visites de seguiment a les activitats juvenils d’estiu que regula el Decret 267/2016,
de 5 de juliol.
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10. Objectius estratègics
Introducció
La concreció de la missió i dels objectius del present PCJ, així com el recull de les propostes, són el pas natural que succeeix a la fase de diagnosi, que ha permès conèixer en detall la realitat del col·lectiu jove a través
de l’Anàlisi de la Realitat Juvenil i les accions existents a partir de l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut.

Metodologia
Per a l’elaboració de la fase de disseny, i concretament de l’apartat d’objectius estratègics i propostes, s’han
tingut en compte -tal i com s’ha esmentat- els principis rectors de qualitat, participació, transformació i integralitat que marca el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 i que permeten dotar al document
que ens ocupa de la necessària rigorositat i correspondència.
També s’han tingut presents altres factors importants com ara la interseccionalitat, la igualtat i la perspectiva
de gènere.
Un cop tancada la diagnosi i elaborades les conclusions, aquestes han estat utilitzades per fonamentar el
treball de propostes, seguint els criteris establerts també, per les prioritats i la missió del propi PCJ.

Objectius estratègics
Derivats de la missió i dels resultats de la diagnosi, s’estableixen els objectius estratègics que orientaran el
treball de disseny, la concreció dels programes i les polítiques de joventut del municipi en el seu conjunt.
Els objectius generals i específics són:
1. Promoure polítiques per a l’impuls de l’emancipació juvenil.
El PCJ ha de dotar d’eines i recursos per tal de facilitar la intervenció dels diversos agents que
promouen polítiques d’emancipació vers les persones joves.
1.1. Crear una base de dades amb recursos i serveis destinats tant a professionals com a joves.
1.2. Promocionar l’oferta formativa a tot el territori.
1.3. Facilitar l’accés a la informació, l’orientació i l’acompanyament mitjançant assessories, especialment de salut emocional.
2. Treballar pel benestar, la cohesió social i la igualtat.
El PCJ ha de potenciar aquelles actuacions (liderades o no pel propi servei de joventut del
consell) que afavoreixin el benestar i la cohesió social del jovent i lluitin contra les desigualtats.
2.1. Incentivar la creació de projectes ocupacionals i assessorament laboral específic per col·lectius
menys afavorits i amb més dificultats d’inserció, com ara joves migrats, MENAS o joves amb diversitat funcional.
2.2. Fomentar alternatives a la tinença habitual d’habitatges.
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2.3. Consolidar els serveis de salut del territori mancomunant els professionals de salut jove.
2.4. Potenciar les actuacions vinculades a la prevenció de les violències masclistes i que afavoreixin
la igualtat de gènere.
2.5. Facilitar el voluntariat, a través de mentories, dels joves ex-tutelats perquè treballin amb joves
migrats o MENAS.
2.6. Facilitar l’implementació de programes que generin un oci saludable, alternatiu i no discriminatori, com el NITS Q, punts liles, a diversos municipis.
3. Potenciar la xarxa de recursos juvenils
El PCJ ha de consolidar i millora11 els recursos que s’ofereixen a la comarca.
3.1. Establir una xarxa de treball conjunt entre els agents comarcals vinculats a les polítiques de
joventut.
3.2. Crear espais d’intercanvi de projectes, dinàmiques i experiències.
3.3. Elaborar un catàleg de tallers i recursos per professionals.
3.4. Promoure la creació d’espais formatius per als agents que treballen amb i per la joventut.
4. Complir amb les competències delegades en matèria de joventut
4.1. Donar compliment al Decret 267/2016 de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en
les quals participen menors de 18 anys.
4.2. Inspeccionar les instal·lacions juvenil comarcals.
4.3. Gestionar i supervisar els diversos plans d’actuació municipals vinculats al contracte programa
del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
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11. Propostes
Introducció
Un cop elaborada i analitzada la diagnosi, i redactats els objectius estratègics s’endega la fase de propostes.
La fase de propostes, com en el cas de la fase de diagnosi, requereix de la participació dels i les agents vinculats a les polítiques de joventut.
Les propostes recollides, basades en la diagnosi, han de permetre donar resposta a les necessitats detectades. Serà en un segon moment en que les propostes recollides de forma més o menys desordenada es
recolliran en programes que determinaran les principals actuacions del Servei de Joventut comarcal.

Metodologia
Per la fase de propostes s’ha volgut comptar amb la participació dels i les agents que van participar a la fase
de diagnosi, a qui s’ha facilitat les conclusions de la diagnosi per tal fer més eficient la tasca de recollida de
propostes de les sessions de treball.
En aquesta fase de definició de propostes, es van realitzar les següents sessions de treball:
> Divendres, 17 de maig de 2019. Sessió de treball amb la Comissió Tècnica Comarcal de Joventut (CTCJ)
de Presentació de la diagnosi i validació del procés de redacció del PCJ del Vallès Occidental. Es va
treballar de forma compartida el disseny i els continguts propositius del PCJ. La sessió es va celebrar al
Consell Comarcal del Vallès Occidental amb la participació de 15 persones, 12 tècnics/es municipals, els
2 tècnics/es del Consell Comarcal i l’assessor de Neòpolis.
> Dijous, 4 de juliol de 2019. Sessió de treball amb personal del CCVOC. Es va fer una dinàmica de grup per
a treballar de forma compartida el disseny i els continguts propositius del PCJ. Es va celebrar al Consell
Comarcal del Vallès Occidental i va comptar amb la participació de 18 persones.

Les propostes
Sota aquestes línies es recullen les propostes sorgides de les diferents sessions de treball realitzades integrades als programes dissenyats per al propi Pla Comarcal de Joventut 2022-2025.
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12. Programes
Introducció
En aquest apartat es plantegen les primeres concrecions pràctiques de tot el procés d’elaboració del nou
PCJ. Els programes tenen com a objectiu ordenar les propostes recollides al llarg del procés i dotar-les de
sentit i context. Responen a les necessitats detectades, així com a les principals línies estratègiques determinades pel propi Servei de Joventut comarcal, i en faciliten l’aplicació.

Metodologia
Totes les línies d’intervenció derivades de la diagnosi han estat treballades per part de l’equip del servei de
joventut amb l’objectiu de definir la seva viabilitat, garantir el lligam amb els objectius estratègics, així com
detectar necessitats descobertes i donar-hi les respostes adequades. Tal com pertoca, les propostes s’han
agrupat en programes per tal de facilitar la planificació, l’execució i el seguiment del Pla Comarcal de Joventut.
Tanmateix, el treball de l’àrea de joventut ha anat molt més enllà. Seguint l’acurada línia de treball en el procés
d’elaboració del nou PCJ, i sent coherents amb els principis rectors del PNJC de Catalunya, l’equip ha treballat
de forma compartida tots els programes amb totes les àrees implicades. Una tasca costosa, però que garanteix la complicitat dels diversos serveis i àrees en totes i cadascuna de les actuacions. La transversalitat,
així com els suports, però també el coneixement, estan per tant assegurats. En trobar-se implícita en tots els
programes, la transversalitat no serà tractada com un objectiu específic sinó directament com una actuació
pròpia.

Detallem les sessions de treball i els i les agents implicades:
Dimarts, 12 de novembre de 2019. Sessió de treball amb professionals de joventut de la comarca. Es va
realitzar una dinàmica de grup per a treballar de forma compartida les propostes d’intervenció del PCJ i
la seva priorització, celebrada al Consell Comarcal del Vallès Occidental i amb la participació de 19 persones, 14 professionals de joventut de municipis, 3 persones tècniques del CCVOCC, la referent territorial
de la DGJ i el tècnic de Neòpolis.
A part d’aquestes 3 sessions de treball, també cal esmentar que s’ha aprofitat el treball que van fer els i les
professionals de joventut de la comarca en la trobada sobre informació juvenil que es va celebrar el 5 de juny
a Terrassa, organitzada per el propi servei de joventut del Consell Comarcal i la Direcció general de Joventut.
El treball resultant d’aquella trobada també s’ha tingut en compte alhora d’elaborar els plantejaments i les
propostes del disseny de les intervencions del PCJ.
Per tal de fer un PCJ realista i ajustat a les possibilitats de treball, es plantegen en base als objectius estratègics plantejats, les diverses actuacions agrupades en 4 eixos:
- Impuls a l’emancipació juvenil: Aquest programa té la voluntat d’oferir serveis tant als professionals
de joventut, com al propi jovent, promovent i potenciant aquelles actuacions que funcionen al territori i
donant-li un caire més comarcal. La idea cabdal, doncs, del programa és la d’ajudar a comarcalitzar els
serveis existents i oferir-ne de nous des de la pròpia àrea de joventut del consell.
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- Benestar i cohesió social i igualtat: El segon programa que vol treballar el PCJ gira al voltant d’aquells
projectes que volen incidir directament en el col·lectiu jove, principalment sobre aquells que pateixen
més desigualtats i incorporant una mirada sobre tots els col·lectius de joves que formen part de la
“joventut” comarcal. Aquest eix o programa recau en el suport entre l’ens comarcal i les entitats municipals, que són les que treballen més colze a colze amb el jovent. Les noves realitats socials fan que
aquest programa sigui cabdal en les futures polítiques locals de joventut i requereix, doncs, d’un treball
coordinat i de suport mutu.
- Xarxa de recursos juvenils: El programa xarxa de recursos juvenils és conseqüència del recull de les
diferents demandes i propostes recollides entre els professionals. En aquest sentit, hi ha la necessitat de
treballar en xarxa i establir un treball coordinat entre els diferents agents que intervenen amb el jovent.
La necessitat de compartit recursos, informacions i serveis fa que el tercer programa del PCJ sigui el
pal de paller de les polítiques de joventut comarcal, ja que sense un treball coordinat i en xarxa, els altres
dos programes seran de difícil compliment.
- Delegació de competències: Finalment, el quart programa té a veure amb les competències que la
Direcció General de Joventut té delegades als consells comarcals. Aquets programa, en la seva manera,
també ofereix un suport als municipis i, per tant, té la seva rellevància dins les polítiques de joventut,
tant comarcals com municipals.

Eix 1. Impuls a l’emancipació juvenil
Reptes
El programa que presentem és un programa eminentment transversal. Un programa que treballa per afavorir
les polítiques emancipadores vers el jovent i que potencia els canals de comunicació i d’informació tant cap
al col·lectiu jove com cap als i les professionals de joventut.
Objectius estratègics
El programa “Impuls a l’emancipació juvenil” treballa principalment el primer objectiu estratègic marcat, “Promoure polítiques per a l’impuls de l’emancipació juvenil”.
Justificació
Tal com es deriva de la diagnosi, aquest programa respon a la necessitat de fer arribar els recursos i serveis
que poden tenir un abast comarcal. La necessitat de millorar els canals de difusió de la informació i la comunicació entre els diversos agents, així com el fet de compartir recursos que acabin aterrant a tot el territori i,
en conseqüència a un major nombre de joves, facilitant així els seu procés d’emancipació.
Relacions
El programa que ens ocupa va en estreta relació amb l’eix o programa 3 del PCJ. Aquest programa ha d’ajudar a teixir una xarxa de relacions entre professionals, que els permeti tenir contacte constant per tal d’acompanyar i/o derivar la persona jove cap al recurs que més l’hi convingui. Alhora pot servir a oferir uns canals
d’informació i serveis tant pel jovent com pels agents vinculats al col·lectiu jove.
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Descripció
El programa es divideix en sis accions:
1.1) Web SIJ del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
1.2) Assessorament acadèmica i laboral.
1.3) Assessoria de mobilitat internacional.
1.4) Assessoria d’habitatge.
1.5) Assessoria de salut.
1.6) Formació per a joves.
Les diverses accions que planteja l’eix 1, es podrien separar en dos grans àmbits de treball, per una banda,
les accions que fan referència a la informació, acompanyament i orientació a les persones joves, i de l’altre,
aquelles accions que intervenen directament en la formació per als joves.
Objectius generals, específics i actuacions
Objectiu General: Promoure polítiques per a l’impuls de l’emancipació juvenil.
El PCJ ha de dotar d’eines i recursos per tal de facilitar la intervenció dels diversos agents que
promouen polítiques d’emancipació vers les persones joves.
Objectius específics:
1. Crear una base de dades amb recursos i serveis destinats tant a professionals com a joves.
2. Promocionar l’oferta formativa a tot el territori.
3. Facilitar l’accés a la informació, l’orientació i l’acompanyament a les persones joves.

1. Promoure polítiques per a l’impuls de l’emancipació juvenil
1.1 Crear una base de dades amb recursos i serveis destinats tant a professionals com a joves.
1.2 Promocionar l’oferta formativa a tot el territori.
1.3Facilitar l’accés a la informació, l’oreintació i l’acompanyament a les persones joves.
Actuacions:

1.1

1.2

1.3

Web SIJ del Consell Comarcal del Vallès Occidental			
Assessoria acadèmica i laboral			
Assessoria de mobilitat internacional			
Assessoria d’habitatge			
Assessoria de salut			
Formació per a joves

Descripció de les actuacions
Com es pot veure, el programa que ens ocupa té 4 actuacions similars, que aborden la qüestió de la informació i l’assessorament, i dues altres actuacions diferents, que actuen sobre la formació del jovent i sobre la
informació dels serveis, recursos i projectes a nivell comarcal.
Seguidament s’expliquen el trets principals:
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Web SIJ del Consell Comarcal del Vallès Occidental
Aquesta actuació es pot dividir en dos tipus de destinataris. Per una banda el propi col·lectiu jove, i de l’altra,
els i les professionals de joventut de la comarca (tècnics/es, dinamitzadors/es, informadors/es, educadors/
es de carrer, ...).
La web SIJ és un portal web que recull informació dels diversos serveis d’informació juvenil que hi ha a la
comarca, així com dels recursos existents a cada municipi. És un espai virtual que recull el més destacat de la
informació juvenil i porta d’entrada del col·lectiu jove que cerca un servei més proper al seu territori. Tindrà un
recull dels Serveis d’informació Juvenil municipals, amb adreces de contacte, horaris i informacions d’interès.
Permet al jove d’estar al dia dels temes que més li poden interessar, com formació, ocupació, habitatge, cultura i oci i salut.
És una eina bàsica que serveix perquè el jove acabi arribant a la persona referent de la seva zona i li permeti
contactar per rebre una atenció més propera i de qualitat.
D’altra banda, per al conjunt de professionals de joventut, aquesta web és un espai on obtenir recursos i eines
que li permetin desenvolupar la seva tasca professional. Té una intranet que permet obtenir informació més
concreta i alhora fer xarxa amb la resta de serveis que existeixen al territori. Una base de dades i un mapa de
recursos completa aquesta intranet de la web del servei d’informació juvenil comarcal.

Assessoria acadèmica i laboral, de mobilitat internacional, d’habitatge i de salut
Com hem dit, dins l’eix 1, hi ha quatre actuacions que són similars ja que es tracta de les assessories en
diversos àmbits d’interès pel jovent. Es plantegen aquestes assessories com un espai d’informació, assessorament i orientació i d’acompanyament a la persona jove.Cada assessoria té un professional especialitzat
que ha d’actuar de referent segons el seu àmbit de coneixement.
La proposta d’assessories és fonamenta en la comarcalització de les assessories que estan centralitzades a
les OJ de Sabadell i Terrassa, establint un mecanisme que permeti fer assessories descentralitzades a diversos municipis que siguin pols d’atracció per a les persones joves.
Per fer aquesta descentralització cal detectar quins són aquests municipis que actuen com a nucli d’altres
poblacions més petites i establir quina freqüència d’assessories cal fer en cada un d’aquests nuclis.
El treball coordinat i en xarxa dels diversos agents implicats tant en les assessories com en el territori (informadors/es juvenils o professional que hi hagi) és cabdal per al desenvolupament d’aquestes assessories
descentralitzades.
És important també que aquestes assessories siguin dinàmiques i flexibles i que alhora siguin més de tipus
individual (per fer un bon acompanyament a les persones joves) però també de tipus més divulgatiu i informatiu, amb sessions de dinamització de la informació o tipus xerrades.
Formació per a joves
L’actuació vinculada a la formació de les persones joves és aquella acció que facilita al jovent millorar, ampliar
i completar la seva formació, tant en la vessant més acadèmica com en la professional.
És el conjunt de cursos que s’ofereixen al territori i als quals la persona jove té accés. En aquest sentit, aquesta acció, es divideix en dos parts principals. Una primera, que és l’oferta formativa generada pel propi servei
comarcal de joventut i una segona, que és l’oferta generada per els serveis i regidores de joventut dels muni-
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cipis. Tant en un cas com en l’altre es tracta de comarcalitzar aquesta formació i facilitar que arriba al màxim
nombre de joves com sigui possible.
Aquesta acció, per tant, tindrà en compte criteris de territorialitat alhora d’oferir els cursos, però també criteris
temàtics, per tal de que sigui una oferta formativa àmplia, diversa i que arribi a tots els col·lectius de joves.
En aquest sentit, i per tal de complir criteris d’igualtat, la pròpia intervenció preveu mecanismes que facilitin
la participació de col·lectius més desfavorits, mitjançant formacions subvencionades o establint algun tipus
de descomptes.
Destinataris i destinatàries
El públic general a qui va destinat el programa són els i les joves de la comarca entre 16 i 29 anys. Tot i així,
cada actuació contempla un públic objectiu més específic, com és el cas de la Web-SIJ, que també va destinada al personal que treballa directament amb el col·lectiu jove.
Pel que fa a les assessories, tot i que parlem de públic general el col·lectiu jove d’entre 16 i 29 anys, és cert
que segons quina assessoria té un públic diana més concret.
L’assessoria acadèmica té un públic diana que pot anar dels 16 anys –aproximadament- fins als 20-24, ja
que compren l’etapa en que la persona jove encara s’està formant.
L’assessoria laboral, en canvi té un públic més ampli, amb una edat d’inici als 18 anys (malgrat que també
atendrà a joves de 16 i 17 anys) i fins els 29, ja que la recerca de feina i l’assessorament en matèria d’ocupació, malauradament, no té edat.
Si parlem de l’assessoria d’habitatge, aquesta sí que té un públic diana de més edat, parlem dels joves majors de 25 anys (principalment quan han acabat la seva etapa formativa i comencen a tenir certa estabilitat
laboral).
Sobre l’assessoria de salut, aquesta sí que torna a abraçar el públic en general i inclús té sentit que inclogui
les persones joves menors de 16 anys, que estan en una etapa vital on els dubtes sobre temes de salut són
constants i on més necessari es fa un acompanyament de qualitat. Alhora, àmbits com la prevenció, requereixen que es comenci a treballar el tema el més aviat possible.
Per acabar, l’assessoria de mobilitat internacional, és una mobilitat transversal i que atén al públic jove en
general.
Agents implicats i implicades
Com dèiem en la descripció de les actuacions, cal definir bé els agents que intervenen en el desenvolupament
del programa.
En aquest sentit, tenim per una banda els serveis tècnics de l’àrea de joventut del Consell Comarcal. Aquestes figures són cabdals per al desenvolupament del programa i han de liderar les actuacions en quan en tan
és un projecte d’abast comarcal.
També és important els agents que intervenen al territori. En aquest sentit, el equips de professionals de joventut dels municipis, també tenen un paper important a desenvolupar, com a elements integradors d’aquesta xarxa virtual que es crearà amb la web-SIJ però alhora com a serveis que atendran a les persones joves.
Aquests agents es complementen amb els professionals que realitzin les assessories i que per tant, desenvoluparan gran part de les accions que contempla el programa de l’eix 1 d’aquest PCJ.
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Finalment, l’actuació referent a la formació per a joves, ha de comptar amb la complicitat de les entitats i o
empreses que puguin oferir les formacions i les aportacions d’altres professionals no vinculats exclusivament als serveis de joventut, és a dir, personal extern capacitat per oferir les formacions plantejades.
Moments d’avaluació
Durant el desenvolupament del programa l’avaluació es realitzarà en diversos moments segons l’actuació a
valorar i revisar. En aquest sentit es proposa el següent:
En les formacions que es consideri oportú, es passarà un qüestionari als i les joves al finalitzar. En aquest
qüestionari es demanarà la valoració dels assistents i per quin mitjà de comunicació se n’ha assabentat.
Pel que fa a l’acció de web-SIJ i a les assessories, al tractar-se de actuacions que es desenvolupen al llarg de
l’any, es planteja fer una valoració revisió a finals d’any, on es revisi el funcionament tant de les assessories
com la utilitat de la web-SIJ.
Per tant, caldrà preveure que les persones que realitzaran aquests moment d’avaluació seran diferents, segons l’actuació. Per una banda, els i les joves que participen de les formacions i per l’altra, els equips professionals que gestionen i realitzen els serveis d’assessorament i la web-SIJ.
Recursos
És moment d’abordar amb quins recursos comptarem per desenvolupar aquest programa i les actuacions
que se’n deriven. Hem de parlar doncs, tant de recursos humans, recursos materials i, també, de recursos
econòmics.
Recursos humans: Com ja s’ha comentat en l’apartat dels agents, principalment comptarem amb l’equip
tècnic del servei de joventut del Consell comarcal, que liderarà i encapçalarà la gestió i coordinació de les
diverses actuacions. D’altra banda, s’haurà de comptar amb els equips tècnics municipals que treballen al
territori i que, per tant, faran de pont entre el servei comarcal els serveis locals i el propi col·lectiu jove. Aquí hi
inclourem els i les professionals encarregats de gestionar les assessories.
Pel que fa a recursos materials, el principal recurs que hem de tenir present en aquest programa és la plataforma web que gestionarà el servei de joventut. Aquesta eina, serà fonamental per desenvolupar el programa.
Altres materials que s’hauran de preveure seran els vinculats a les assessories (material didàctic, material
informatiu, guies, etc...).
Finalment, sobre els recursos econòmics, cal preveure, d’una banda, els costos salarials del personal que
realitzarà les diverses intervencions i com es distribueixen entre les diferents administracions. L’altre cost derivat de les accions d’aquest programa serà el de les formacions. En aquest sentit, no només cal preveure els
costos d’organització de la mateix formació, sinó també, les possibilitats de beques i subvencions per aquells
grups de joves més desafavorits o amb més dificultats per costejar-se sigui la formació o el desplaçament.
Per acabar, comptar amb el cost de creació, gestió i manteniment de la plataforma web-SIJ així com l’edició
de material gràfic per les assessories.
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Infraestructura
El programa comptarà principalment amb els següents equipaments:
- Lloc web del servei comarcal de joventut (espai virtual).
- Les Oficines Joves que hi ha a la comarca.
- Els PIJ’s o equipaments municipals destinats al col·lectiu jove.
- Altres espais o equipaments (públic o privats) que puguin acollir formacions.
Criteris i indicadors. Avaluació
OBJECTIUS ESPECÍFICS

INDICADORS D’AVALUACIÓ

CRITERIS I INDICADORS. AVALUACIÓ

Crear una base de dades amb Nombre de plataformes web destinades a
la informació, recursos i serveis comarcals.
recursos i serveis destinats
Nombre de visites a la plana web.
tant a professionals com a
joves.
Nombre de professionals de joventut
registrats a la intranet.
Nombre de consultes realitzades a través
del portal web.

Augment del nombre de plataformes
respecte l’any anterior.
Consolidació d’aquest servei entre el
col·lectiu jove.
Valoració positiva dels i les professionals
registrats.
Valoració positiva dels i les joves que han
fet consultes.

Nombre de formacions ofertes al llarg de
l’any.
Nombre de municipis que han acollit alguna
formació al llarg de l’any.

Valoració positiva de les persones joves
inscrites a les formacions.
Valoració positiva dels i les professionals
de joventut dels municipis que han acollit
alguna formació.
Diversitat d’àmbits i temàtiques tractades
en les formacions.

Promocionar l’oferta
formativa a tot el territori.

Tipologia de les formacions realitzades en
un any.
Facilitar l’accés a la
informació, l’orientació i
l’acompanyament a les
persones joves.

Nombre d’assessories realitzades al llarg
de l’any.
Nombre de municipis que han acollit
assessories.
Tipologia de les assessories realitzades.
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Valoració positiva de les persones joves
inscrites a les assessories.
Valoració positiva dels i les professionals
de joventut dels municipis que han acollit
alguna assessoria.
Diversitat de les assessories realitzades.

DISSENY 12. Programes
Eix 2. Benestar i cohesió social i igualtat:
Reptes
El programa que presentem és un programa integral, que entén la persona jove com un tot. Un programa que
treballa per afavorir les polítiques inclusives vers el jovent i que promou aquells projectes que potencien la
cohesió, la igualtat d’oportunitats i el benestar de la persona jove.
Objectius estratègics
El programa “Benestar i cohesió social i igualtat” treballa principalment el segon objectiu estratègic marcat,
“Treballar pel benestar i la cohesió social i la igualtat del col·lectiu jove”.
Justificació
Tal com es deriva de la diagnosi, aquest programa respon a la idea de donar cabuda a les propostes que
potencien els serveis i recursos en temes diversos com la salut, l’habitatge, el transport, la igualtat d’oportunitats, tant d’àmbit municipal com d’àmbit comarcal. La importància de teixir sinèrgies entre els municipis i
establir col·laboracions conjuntes a mode de xarxa, tant professional, com de serveis i sobretot de recursos,
era una de les conclusions obtingudes a la diagnosi.
Relacions
El programa que ens ocupa va en relació amb l’eix o programa 3 del PCJ. Les diferents accions que planteja
el programa tindran sentit, en tant que treballin de manera coordinada entre els diversos agents, per tal de
potenciar els projectes que hi ha al territori i dotar-los d’una visió comarcal.
Descripció
El programa es divideix en cinc accions:
2.1) PROJECTE SALUT
2.2) EXMENAS
2.3) PROJECTE ÚS ESPAI PÚBLIC I FESTES
2.4) HABITATGE I TRANSPORT
2.5) CAMPANYA PIULA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Objectius generals, específics i actuacions
Objectiu General: Treballar pel benestar, la cohesió social i la igualtat.
El PCJ ha de potenciar aquelles actuacions (liderades o no pel propi servei de joventut del consell) que afavoreixin el benestar i la cohesió social del jovent i lluitin contra les desigualtats.
Objectius específics:
2.1 Incentivar la creació de projectes ocupacionals i assessorament laboral específic per col·lectius
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menys afavorits i amb més dificultats d’inserció, com ara joves migrats, MENAS o joves amb diversitat
funcional.
2.2 Fomentar alternatives a la tinença habitual d’habitatges i suport a la mobilitat.
2.3 Consolidar els serveis de salut del territori mancomunant els professionals de salut jove.
2.4 Potenciar les actuacions vinculades a la prevenció de les violències masclistes i que afavoreixin la
igualtat de gènere.
2.5 Facilitar el voluntariat, a través de mentories, dels joves ex-tutelats perquè treballin amb joves migrats o MENAS.
2.6 Facilitar l’implementació de programes que generin un oci saludable, alternatiu i no discriminatori,
com el NITS Q, punts liles, a diversos municipis.
Descripció de les actuacions
Com es pot veure, el programa que ens ocupa té 4 actuacions diverses accions que malgrat no estar vinculades entre si, algunes d’elles es nodreixen de les altres, com poden ser els projectes de salut i el de l’ús de
l’espai públic, juntament amb el de la campanya Piula.
Seguidament s’expliquen els trets principals:
2. Treballar pel benestar, la cohesió social i la igualtat.
2.1Incentivar la creació de projectes ocupacionals i assessorament laboral específic per col·lectius menys afavorits
i amb més dificultats d’inserció, com ara joves migrats, MENAS o joves amb menys capacitats..
2.2 Fomentar alternatives a la tinença habitual d’habitatges i suport a la mobilitat.
2.3 Consolidar els serveis de salut del territori mancomunant els professionals de salut jove.
2.4 Potenciar les actuacions vinculades a la prevenció de les violències masclistes i que afavoreixin la igualtat de gènere.
2.5 Facilitar el voluntariat, a través de mentories, dels joves ex-tutelats perquè treballin amb joves migrats o MENAS
2.6 Facilitar la implementacióde programes que generin un oci saludable, alternatiu i no discriminatori, com el NITS Q,
punts liles, a diversos municipis
Actuacions: 					

2.1

2.2

2.3

2.4

Projecte salut						
Exmenas						
Projecte ús de l’espai públic i festes						
Habitatge i transport						
Campanya Piula contra les violències masclistes
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Projecte Salut
Aquesta actuació es pot dividir en dos tipus de destinataris. Per una banda el propi col·lectiu jove, i per l’altra,
els i les professionals de joventut de la comarca (tècnics/es, dinamitzadors/es, informadors/es, educadors/
es de carrer, ...).
El projecte salut treballa per consolidar els serveis de salut del territori mancomunant els professionals de
salut ja existents i aportant-ne de nous per tal d’arribar a tota la comarca. Així doncs, el projecte salut es
vehicula en la figura dels agents de salut que treballen arreu de la comarca en la prevenció i la promoció de
la salut, sent un servei confidencial, individualitzat i de proximitat a la persona jove. De manera, que és la persona jove la que rep aquesta atenció i per tant, és una actuació directa sobre el col·lectiu.
Alhora, el projecte salut, promou la creació d’espais formatius relacionats amb la promoció d’una vida saludable, fent èmfasi a noves addiccions, diversitat sexual, autoimatge, educar en les emocions i l’autoestima.
Aquest apartat, més vinculat als recursos i serveis que es poden oferir al conjunt de professionals de joventut,
també es complementa amb la inclusió de campanyes compartides (com els Punt Lila) o oferir espais d’experiències de bones pràctiques en l’àmbit de la salut.
Exmenas
La nova realitat d’alguns municipis de la comarca, fa que sigui prioritari el treball vers aquest col·lectiu, que
disposa de menys recursos i que, en molts casos, no poden accedir als diversos serveis oferts per les administracions.
Així doncs, el projecte exmenas potencia les mentories dels joves ex-tutelats perquè treballin amb joves migrats o MENAS facilitant la seva inserció al territori. És una actuació que treballa aquesta inserció i inclusió a
través de la formació i també l’adquisició de competències per incorporar-se al mercat de treball.
Paral·lelament, el projecte inclou aspectes de treball interinstitucional, per tal que, a banda de rebre suport
a nivell competencial, el col·lectiu tingui accés als diversos serveis i recursos que s’ofereixen a la comarca.
Un tercer punt que recull l’acció és la realització d’una campanya a nivell comarcal que sensibilitzi a la població i faciliti l’acollida d’aquest col·lectiu, a l’estil d’una campanya “antirumors” per trencar amb els tòpics que
poden rodejar al col·lectiu i així afavorir-ne la seva inclusió i integració.
Projecte Ús espai públic i festes
La proposta del projecte “Ús espai públic i festes” va encaminat a promoure un ús responsable de la utilització dels espais públics per part del col·lectiu jove, ja sigui de manera espontània com d’una manera més
planificada (festes majors, activitats d’oci,...). És un projecte que treballa principalment com es relaciona el
jovent amb el seu entorn en un determinat moment.
Així doncs, es preveuen diferents espais i/o serveis que ofereix aquesta actuació. D’una banda, tenim la intervenció directa cap als i les joves, que es vehicularia amb la figura del dinamitzador/a d’espais o educador/a
de carrer. Aquesta figura es planteja com un servei mancomunat i per tant, a assumir entre els municipis participants. Permetria oferir la dinamització d’espais públics compartint recursos i projectes comuns com ara
patis oberts; pistes d’esports obertes, etc... Això facilita que municipis petits, que no tinguin gaires recursos i
tampoc la necessitat d’un professional a jornada completa (o mitja jornada) puguin disposar d’aquest servei.
D’altra banda, aquest projecte té una vessant més divulgativa i formativa, que va dirigida cap als equips de
professionals que treballen amb el jovent. Es tracta d’establir sessions de treball on oferir una taula d’ex-
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periències compartides en bones pràctiques en les festes majors, per tal de poder compartir experiències
exitoses i teixir col·laboracions entre municipis amb necessitats o problemàtiques similars.
Complementaríem aquesta taula d’experiències, amb un suport divulgatiu i informatiu sobre propostes d’intervenció en temes de prevenció de violències masclistes, hàbits de consum saludables, que permetessin
donar a conèixer el que es fa a la comarca durant esdeveniments lúdics i festius.
Habitatge i transport
La intervenció vinculada a l’habitatge i transport aborda dos temes cabdals en les polítiques emancipadores
del col·lectiu jove. Sent conscients de les dificultats d’intervenció tant en un tema com en l’altre, la proposta d’aquesta actuació es focalitza en fer arribar els recursos existents (oficines d’habitatge) tant al propi
col·lectiu, com a tot el territori. Per una banda, cal centrar esforços en donar a conèixer els serveis que els
joves poden trobar en aquests recursos, per l’altra, fer arribar aquests serveis als diversos municipis (a l’estil de l’assessoria d’habitatge). Per tant, la campanya de difusió i comunicació centraria part dels esforços
d’aquesta actuació.
Complementaria l’apartat d’habitatge la comarcalització d’una borsa d’habitatge compartida que potenciï
el lloguer i les noves formes de tinença d’habitatges. Aquesta borsa hauria de coordinar-se amb les borses
municipals (allà on n’hi hagi) i establir treball coordinat per promoure a mode divulgatiu i informatiu, altres
opcions d’accedir a un habitatge (cooperatives d’habitatges, masoveria urbana, cohabitatge, autorehabilitació, ...).
Si ens centrem en els aspectes sobre transport, el projecte treballa sobre dos aspectes ben diferenciats. Un
de més directe, i que incideix sobre la persona jove, que és la creació d’un sistema d’ajuts o beques que facilitin el pagament dels costos del transport del col·lectiu jove.
El segon àmbit de treball és la creació d’una taula de coordinació amb les empreses de transport públic, per
afavorir la mobilitat dels joves per la comarca i com a mínim amb connexió amb Sabadell i Terrassa. Aquesta
taula, hauria de comptar amb el suport i recolzament polític, com a interlocutors amb les entitats de transport.
Campanya piula contra les violències masclistes
El projecte Piula contra les violències masclistes és una actuació que porta desenvolupant-se des de fa
temps i que en la fase de diagnosi d’aquest mateix PCJ, ja es va valorar en positiu.
En aquest sentit, el treball realitzat amb els diversos professionals fa que s’incorporin algunes idees noves
al projecte. Es per això, que aquesta actuació ha d’incorporar formació i sensibilització professional tant a
tècnics i tècniques com a polítics i polítiques.
També es valora la possibilitat de potenciar la realització de tallers amb informació i prevenció als centres
educatius, uns tallers que incloguin el el treball de l’educació emocional vers els joves de menys edat i que
tractin les noves masculinitats.
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Destinataris i destinatàries
El públic general a qui va destinat el programa són els i les joves de la comarca entre 16 i 29 anys. Tot i així,
cada actuació contempla un públic objectiu més específic, com és el cas del projecte exmenas, que principalment va destinat al col·lectiu de joves no acompanyats que arriben a la comarca.
Els projecte de promoció de la salut i la prevenció de violències masclistes (projecte salut, Piula i projecte ús
de l’espai públic), tenen un públic objectiu i més concret. Tot i que són accions que arriben a tota l’etapa jove,
el treball preventiu fa més èmfasi amb els joves menors d’edat, etapa en la qual s’inicien en l’oci nocturn, més
propici a generar segons quines actituds.
Per contra, el projecte sobre habitatge i transport, té en el col·lectiu de joves de més edat (25 anys en amunt)
el públic diana principal, si bé és cert, que les polítiques sobre mobilitat, afecten a tot el jovent en el seu conjunt.
Finalment, veiem com algunes de les intervencions de l’eix 2, van destinades als i les professionals de joventut.
Agents implicats i implicades
Com dèiem en la descripció de les actuacions, cal definir bé els agents que intervenen en el desenvolupament
del programa.
En aquest sentit, tornem a tenir els serveis tècnics de l’àrea de joventut del Consell Comarcal. Aquestes
figures són cabdals per al desenvolupament del programa i han de liderar les actuacions en tant que és un
projecte d’abast comarcal.
També són importants els agents que intervenen al territori. Els equips de professionals de joventut dels
municipis, també tenen un paper important en el programa, sobretot els d’aquells municipis on poden tenir
major incidència els projectes a desenvolupar. Per tant, aquests agents es complementen amb els equips de
professionals que realitzin les pròpies intervencions al territori, com els agents de salut o els dinamitzadors
de carrer.
Finalment, aquest és un programa on és fonamental el treball interinstitucional i que requereix la implicació
d’altres agents no tan vinculats al món de joventut, com poden ser les entitats de transport, les entitats vinculades a l’habitatge i també les fundacions o entitats que treballen amb el col·lectiu de joves no acompanyats.
Moments d’avaluació
Les actuacions a desenvolupar dins l’eix 2, són actuacions que no tenen un moment determinat de realització, sinó que s’aniran desenvolupant al llarg de l’any. És per això, que per aquest cas, es plantegen dos tipus
d’avaluacions:
L’avaluació continuada: té l’objectiu de recollir la valoració de tècnics i tècniques, i usuaris i usuàries de cadascuna de les actuacions dels programes per tal d’introduir canvis, ajustos o millores en el seu desplegament, sense esperar que hagin finalitzat les diverses accions que es puguin dur a terme. Aquesta avaluació
es realitzarà, a nivell de calendari, en funció de les necessitats però es considera adient, fer-ne una a mitjans
d’any. Alhora, aquestes valoracions recollides seran d’utilitat per tal de disposar d’informació per l’avaluació
anual.
L’avaluació anual: S’elaborarà a finals de cada any natural i té com a objectiu valorar el funcionament dels
projectes, així com el resultat de l’avaluació continuada. D’altra banda, serà el moment de revisar, amb certa
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perspectiva, l’adequació de les actuacions als objectius i per tant, adaptar-los a les noves necessitats, per
millorar-ne l’eficàcia durant els anys següents.
L’avaluació, com en el cas dels projectes de l’eix 1, hauran de comptar amb la participació de tots els agents
que hi ha intervingut i lògicament del col·lectiu jove que hi ha participat. Segons l’acció ha valorar, s’hauran de
tenir diverses eines de recollida de la informació, tant les que permetin un recull de dades numèriques (fitxes
d’assistència, enquestes,..) com les que permetin un anàlisi més qualitatiu, a l’estil de grups de treball.
Recursos
És moment d’abordar amb quins recursos comptarem per desenvolupar aquest programa i les actuacions
que se’n deriven. Hem de parlar doncs, tant de recursos humans, recursos materials i de recursos econòmics.
Recursos humans: Com ja s’ha comentat en l’apartat dels agents, principalment comptarem amb l’equip
tècnic del servei de joventut del Consell comarcal, que liderarà i encapçalarà la gestió i coordinació de les
diverses actuacions. D’altra banda, s’haurà de comptar amb els equips tècnics municipals que treballen al
territori i que per tant faran de pont entre el servei comarcal i el propi col·lectiu jove.
Pel que fa a recursos materials, el principal recurs que hem de tenir present en aquest programa és el material de divulgació que s’utilitzi en les diferent actuacions, principalment les destinades als programes vinculats amb la salut i al programa d’habitatge i transport.
Finalment, sobre els recursos econòmics, cal preveure, d’una banda, els costos salarials del personal que
realitzarà les diverses intervencions i com es distribueixen entre les diferents administracions, principalment,
dels projectes de salut i ús de l’espai públic.
Cal preveure també quin mecanisme de suport (econòmic) s’estableix amb les entitats o fundacions vinculades al col·lectiu de joves no acompanyats, ja sigui un conveni o bé mitjançant subvencions. Les possibilitats
de beques i subvencions per aquells grups de joves més desafavorits o amb més dificultats per costejar-se
sigui la formació o el desplaçament.
Per acabar, vinculat al tema de l’habitatge i el transport, cal valorar les possibilitats de beques i ajudes a la
mobilitat dels joves de la comarca.
Infraestructura
El programa comptarà principalment amb els següents equipaments:
- Les Oficines Joves que hi ha a la comarca.
- Les oficines d’habitatge de la comarca.
- Els PIJ’s o equipaments municipals destinats al col·lectiu jove.
- Altres espais o equipaments (públic o privats) que puguin acollir alguna de les intervencions.
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Criteris i indicadors. Avaluació
OBJECTIUS ESPECÍFICS

INDICADORS D’AVALUACIÓ

CRITERIS I INDICADORS. AVALUACIÓ

Incentivar la creació de
projectes ocupacionals
i assessorament laboral
específic per col·lectius menys
afavorits i amb més dificultats
d’inserció, com ara joves
migrats, MENAS o joves amb
menys capacitats.

Nombre de projectes ocupacionals
destinats als col·lectius de joves amb menys
oportunitats.
Nombre de joves atesos i assessorats en
temes laborals.
Nombre de professionals de joventut que
han participat de les intervencions.
Nombre d’entitats o fundacions implicades
en les intervencions.

Augment del nombre de projectes respecte a
l’any anterior.

Fomentar alternatives a la
tinença habitual d’habitatges i
suport a la mobilitat.

Nombre d’accions divulgatives sobre
alternatives de tinença d’habitatges.
Nombre de borses d’habitatge
comarcalitzades

Valoració positiva de les persones joves
inscrites a les accions divulgatives.
Valoració positiva dels i les professionals
de joventut dels municipis que han acollit
alguna borsa d’habitatge.
Augment del nombre respecte l’any anterior.
Valoració positiva dels agents que han
participat de les taules de coordinació.

Nombre d’ajuts i/o beques per a la mobilitat.
Nombre de taules de coordinació per
millorar la mobilitat.
Consolidar els serveis de salut
del territori mancomunant els
professionals de salut jove.

Nombre de professionals específics de salut
jove contractats a la comarca.
Nombre de municipis que han acollit
professionals de salut jove.
Nombre d’actuacions “comarcalitzades”
sobre aspectes de salut
Tipologia de les accions realitzades
(informatives, prevenció, divulgatives,...)

Valoració positiva dels i les joves que han
estat atesos.
Valoració positiva dels i les professionals.
Valoració positiva de les entitats implicades.

Augment del nombre de professionals
respecte l’any anterior.
Valoració positiva dels i les professionals
de joventut dels municipis que han acollit
professionals de salut jove.
% de municipis que hagin fet accions en
temes de salut.
Valoració positiva de les persones
participants a les diverses accions.

Potenciar les actuacions
vinculades a la prevenció de
les violències masclistes i
que afavoreixin la igualtat de
gènere.

Nombre d’accions per a la prevenció de les
violències masclistes.
Tipologia de les accions realitzades
(informatives, prevenció, divulgatives,...)
Nombre de municipis que han acollit alguna
actuació al llarg de l’any

Augment del nombre respecte l’any anterior.

Facilitar el voluntariat, a través
de mentories, dels joves extutelats perquè treballin amb
joves migrats o MENAS

Nombre de mentories realitzades.
Nombre de joves migrats atesos a les
mentories.
Nombre de municipis que han acollit
mentories amb joves migrats.

Augment del nombre respecte l’any anterior.
Valoració positiva de les persones
participants a les mentories.
Valoració positiva dels i les professionals
de joventut dels municipis que han acollit
mentories.
Valoració positiva de les entitats implicades

Nombre d’entitats o fundacions implicades
en l’acompanyament de les mentories a
joves migrats.
Facilitar la implementació
de programes que generin
un oci saludable, alternatiu
i no discriminatori, com el
NITS Q, punts liles, a diversos
municipis.

Nombre de projectes realitzats que generin
un oci saludable.
Nombre de persones joves ateses en els
programes d’oci saludables.
Nombre de municipis que han realitzat
programes d’oci saludable.
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Valoració positiva de les persones
participants a les diverses accions.
Valoració positiva dels i les professionals
de joventut dels municipis que han acollit
actuacions de prevenció de les violències
masclistes.

Augment superior al de l’any passat.
Valoració positiva de les persones
participants.
Valoració positiva dels i les professionals de
joventut dels municipis que han realitzat els
programes.
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Eix 3. Xarxa de recursos juvenils
Reptes
El programa que presentem planteja com a element clau, el treball en xarxa, que generi espais de contacte,
punts de trobada i lloc on generar sinergies entre aquells territoris amb realitats semblant dins la comarca.
Adaptant les necessitats tècniques de cada municipi, tant pel que fa a les realitats compartides, com a les
demandes i necessitats dels professionals.
Aquesta xarxa de recursos juvenils, ha de potenciar el treball coordinat i transversal (actuacions 3.1, 3.2, 3.3 i
3.5) i l’intercanvi de recursos, coneixements i experiències (actuacions 3.4, 3.6 i 3.7).
Objectius estratègics
El programa “Xarxa de recursos juvenils” treballa principalment el tercer objectiu estratègic marcat, “Potenciar una xarxa de recursos juvenils”.
Justificació
Tal com es deriva de la diagnosi, aquest programa respon a la necessitat expressada pels diversos agents de
crear una xarxa comarcal de joventut, on hi tinguin cabuda tant una xarxa de professionals, com una xarxa de
serveis i una de recursos. Aquesta demanda de treball entre administracions és la que vol promoure aquest
tercer eix del PCJ.
Relacions
El programa que ens ocupa va en relació tant amb l’eix 1 com amb el 2 del PCJ. De fet, teixir una bona xarxa
de professionals i serveis, com hem dit en els altres dos eixos treballats, és fonamental pel bon desenvolupament d’aquest PCJ.
Descripció
El programa es divideix en cinc accions:
3.1) TAULA POLÍTICA
3.2) COMISSIÓ TÈCNICA COMARCAL DE JOVENTUT
3.3) FORMACIÓ TÈCNICA
3.4) PROFESSIONALS DE JOVENTUT COMPARTITS
3.5) CATÀLEG DE TALLERS O ALTRES RR PER TÈCNICS/ES

110

DISSENY 12. Programes
Objectius generals, específics i actuacions
Objectiu General: Potenciar la xarxa de recursos juvenils.
El PCJ ha de consolidar i millorar la xarxa de recursos juvenils existent al territori, donant continuïtat al treball existent i incrementant els recursos que s’ofereixen a la comarca.
3.1 Establir una xarxa de treball conjunt entre els agents comarcals vinculats a les polítiques de joventut.
3.2 Crear espais d’intercanvi de projectes, dinàmiques i experiències.
3.3 Elaborar un catàleg de tallers i recursos per professionals.
3.4 Promoure la creació d’espais formatius per agents que treballen amb i per la joventut.
3. Potenciar la xarxa de recursos juvenils.
3.1 Establir una xarxa de treball conjunt entre els agents comarcals vinculats a les polítiques de joventut.
3.2 Crear espais d’intercanvi de projectes, dinàmiques i experiències
3.3 Elaborar un catàleg de tallers i recursos per professionals.
3.4 Promoure la creació d’espais formatius per als agents que treballen amb i per la joventut.
Actuacions:

3.1

3.2

3.3

3.4

Taula política				
Comissió tècnica comarcal de joventut				
Formació per a professionals				
Professionals de joventut compartits				
Catàleg de tallers o altres recursos per a tècnics/es

Descripció de les actuacions
Com es pot veure, el programa que ens ocupa té cinc actuacions que estan molt relacionades entre sí, fins i
tot algunes no s’entenen sense les altres.
Seguidament s’expliquen el trets principals:
Taula política
La taula política és un òrgan interinstitucional que afecta a totes les poblacions de la comarca i té l’objectiu
de treballar per la implementació de les polítiques de joventut arreu de la comarca i l’assessorament a aquells
municipis amb més dificultats per establir polítiques locals de joventut.
A efectes pràctics, la taula política reuneix els i les regidores de joventut de la comarca a unes reunió de
treball per fer el seguiment de les polítiques de joventut locals i comarcals. Malgrat que aquestes reunions
s’estableixen un mínim de dos cops l’any, segons les necessitats, es podrà veure incrementada la seva convocatòria.
Cal preveure que alguna d’aquestes reunions pugui ser mixta (política i tècnica) per agafar consciència del
que s’està fent i del que es vol fer: rendibilitzar els recursos i millorar l’eficàcia.
Comissió tècnica comarcal de joventut
Actuació cabdal en el marc del programa 3 però també, podríem dir que en el conjunt del PCJ i de les polítiques
de joventut d’àmbit comarcal. La comissió tècnica permet el treball en xarxa i coordinació entre els agents i
professionals de les polítiques de joventut a la comarca. Reuneix els i les professionals de les polítiques de
joventut amb la finalitat d’establir un treball en xarxa, coordinar-se i esdevenir un espai de referència per als
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professionals de joventut, un espai on intercanviar informacions, opinions, projectes, recursos i serveis.
Aquesta comissió, en el seu sentit més ampli, permetrà un treball genèric de les polítiques que es desenvolupen a la comarca, però també ha de preveure poder realitzar un treball més sectorial i alhora crear subcomissions per àmbits que incorpori altres agents que treballin amb el col·lectiu jove.
En aquest aspecte, alguna de les convocatòries de la CTCJ podrà incorporar altres perfils que per la seva
expertesa, podran aportar un punt de vista qualitatiu sobre els àmbits que estigui abordant la comissió. Les
trobades de la CTCJ seran bimensuals per tal de que el treball en xarxa sigui efectiu i permeti una bona coordinació entre els diversos agents que en formen part.
Formació per a professionals
L’actuació vinculada a la formació per a professionals és aquella acció que facilita al col·lectiu de professionals de joventut, millorar, ampliar i completar la seva formació, completant la formació que es pugui oferir des
d’altres administracions (Diputació, Direcció general de Joventut) i/o entitats.
Aquesta actuació és similar a la ja explicada en l’eix 1 (formació per a joves). També es divideix en dues parts
principals. Una primera, que és l’oferta formativa que genera el propi servei comarcal de joventut i una segona, que és l’oferta generada pels municipis. Tant en un cas com en l’altre es tracta de comarcalitzar aquesta
formació i facilitar que arriba al màxim nombre de professionals que es pugui.
És important que els temes de la formació siguin proposats per els equips de joventut dels municipis (vegeu
la importància de la Comissió tècnica comarcal de joventut) i que la formació sigui en temps real, és a dir, que
s’intenti fer quan hi hagi la demanda.
Aquesta acció, també tindrà en compte criteris de territorialitat alhora d’oferir els cursos, per tal de facilitar la
participació de tots els professionals.
Professionals de joventut compartits
Professionals de joventut compartits és el projecte de suport als ens municipals més petits o amb menys
recursos per tal que disposin de personal tècnic per treballar les polítiques de joventut.
És un projecte que si bé permet disposar d’una xarxa tècnica que arribi a tot el territori, té la seva fragilitat
en la permanència dels serveis, ja que aquestes figures compartides requereixen certa estabilitat laboral per
tal de consolidar els projectes i les intervencions que realitzen al territori,. Amb tot això, el compromís dels
municipis que accedeixen al projecte és vital per la consolidació d’aquest (veure la importància, entre d’altres,
de la taula política).
Aquest projecte és un servei coordinat que treballa en xarxa i permet establir unes línies estratègiques als
municipis més petits que d’altra manera no podrien tenir aquest suport tècnic i estratègic
Catàleg de tallers o altres recursos per a tècnics i tècniques
El catàleg de tallers o altres recursos per professionals de joventut és un recull d’activitats i de professionals
(borsa de talleristes) que permet a les tècniques tenir un ventall de recursos al seu abast.
Les característiques que ha de tenir aquest catàleg és que ha de ser actualitzat i contrastat constantment,
nodrint-se dels propis tècnics (un altre cop, es vincula amb l’actuació Comissió tècnica comarcal de joventut)
i sent el màxim divers possible, englobant recursos de tots els àmbits que intervenen en el col·lectiu jove.
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Altrament, ha d’establir un sistema que permeti els contactes de personal tècnic com una valoració de les
coses que han funcionat o les que no. Aquí entra en joc, una de les actuacions de l’eix 1, la creació de la WebSIJ, amb la intranet que permeti aquest tipus de consultes.
Destinataris i destinatàries
L’eix 3, a diferència dels altres dos, té com a principals destinataris els i les professionals de joventut de la
comarca. És cert, que l’objectiu final de tota intervenció en joventut és el col·lectiu jove, però en un primer
estadi, la xarxa de recursos juvenils incidirà en el treball amb professionals.
Entenem com a professionals qui està vinculat a les polítiques de joventut, sense necessitat que sigui exclusivament de l’àmbit municipal. En aquest sentit, alguna de les accions que planteja l’eix 3, com la formació
per a professionals, permet la inclusió d’altres sectors professionals no vinculats exclusivament al món municipal (entitats, instituts, serveis socials,...).
Agents implicats/des
Com dèiem en la descripció de les actuacions, cal definir bé els agents que intervenen en el desenvolupament
del programa.
En aquest sentit, tornem a tenir els serveis tècnics de l’àrea de joventut del Consell Comarcal. Aquestes figures són cabdals per al desenvolupament del programa i han de liderar les actuacions en quan en tant és un
projecte d’abast comarcal.
Igualment importants, són els agents que intervenen al territori. En aquest sentit, el equips de professionals
de joventut dels municipis, tenen un paper primordial en el programa.
Finalment, aquest és un programa que també requereix de la implicació política i per tant, caldrà preveure la
participació i el compromís de cada un dels consistoris municipals.
Moments d’avaluació
Les principals actuacions d’aquest eix 3 s’avaluaran a finals d’any, un cop realitzades les diferents taules i
treball de coordinació. De fet, les pròpies accions que treballen en xarxa, com la comissió tècnica o la taula
política, ja inclouran en les seves reunions de finals d’any, moments per fer aquesta avaluació.
D’altra banda, tenim la formació per a professionals, que aquesta sí que haurà de recollir les valoracions en
el moment just de la finalització de la formació, per tal de recollir l’opinió dels participants. Aquestes valoracions, alhora, permetran a la comissió tècnica, valorar la idoneïtat de les formacions plantejades i establir
mecanismes de millorar, en cas que sigui necessari.
Recursos
És moment d’abordar amb quins recursos comptarem per desenvolupar aquest programa i les actuacions
que se’n deriven. Hem de parlar doncs, tant de recursos humans, recursos materials i també de recursos
econòmics.
Recursos humans: Com ja s’ha comentat en l’apartat dels agents, principalment comptarem amb l’equip
tècnic del servei de joventut del Consell comarcal, que liderarà i encapçalarà la gestió i coordinació de les
diverses actuacions. D’altra banda, s’haurà de comptar amb els equips tècnics municipals que treballen al
territori i també dels respectius òrgans polítics que representen els municipis.
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Sobre els recursos econòmics, cal preveure d’una banda els costos salarials del personal del projecte professionals de joventut compartits i com es distribueixen entre les diferents administracions. L’altre cost derivat
de les accions d’aquest programa serà el de les formacions. Aquí caldrà valorar la possibilitat d’oferir formacions gratuïtes o a baix cost per tal de que el màxim de professionals de joventut hi pugui assistir.
Infraestructura
El programa comptarà principalment amb els següents equipaments:
-Els serveis de joventut del Consell Comarcal.
- Les Oficines Joves que hi ha a la comarca.
- Els PIJ’s o equipaments municipals destinats al col·lectiu jove.
- Altres espais o equipaments (públic o privats) que puguin acollir les formacions.
Criteris i indicadors. Avaluació
OBJECTIUS ESPECÍFICS

INDICADORS D’AVALUACIÓ

CRITERIS I INDICADORS. AVALUACIÓ

Establir una xarxa de treball
conjunt entre els agents
comarcals vinculats a les
polítiques de joventut

Nombre d’espais de coordinació entre
professionals de joventut.
Nombre de municipis que participen
d’aquests espais de coordinació.
Tipologia (professional) dels agents que
participen a les taules.
Acords i iniciatives sorgides dels espais de
coordinació.

Augment del nombre de projectes respecte
l’any anterior.
Percentatge de municipis de la comarca.

Nombre d’espais de coordinació entre
professionals de joventut.
Nombre de municipis que participen
d’aquests espais de coordinació.
Tipologia (professional) dels agents que
participen a les taules.
Nombre de projectes mancomunats
o d’espais que generin intercanvis
d’experiències.

Augment del nombre de projectes respecte
l’any anterior.
Percentatge de municipis de la comarca.

Elaborar un catàleg de tallers i
recursos per professionals.

Nombre de catàlegs amb recursos sobre
activitats, tallers i serveis per a professionals.
Diversitat dels recursos i activitats oferts al
catàleg.
Nombre de professionals que han accedit i/o
utilitzat algun recurs del catàleg.

Augment del nombre catàlegs creats al llarg
de l’any.
Valoració positiva dels i les professionals de
joventut.
% de municipis que hagin utilitzat algun
recurs del catàleg.

Promoure la creació d’espais
formatius per als agents que
treballen amb i per la joventut.

Nombre de formacions ofertes al llarg de
l’any.
Nombre de municipis que han acollit alguna
formació al llarg de l’any.

Valoració positiva de les persones
professionals inscrites a les formacions.
Valoració positiva dels i les professionals
de joventut dels municipis que han acollit
alguna formació.
Diversitat d’àmbits i temàtiques tractades en
les formacions.

Crear espais d’intercanvi
de projectes, dinàmiques i
experiències.

Tipologia de les formacions realitzades en
un any.
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Diversitat dels perfils professionals de
joventut.
Valoració positiva dels i les professionals.

Diversitat dels perfils professionals de
joventut.
Valoració positiva dels agents que han
participat a les taules de coordinació.
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Eix 4. Pla comarcal (delegació de competències)
Reptes
El quart programa té a veure amb les competències que la Direcció General de Joventut té delegades als consells comarcals. Aquets programa, en la seva manera, també ofereix un suport i recolzament als municipis i
per tant, té la seva rellevància dins les polítiques de joventut tant comarcals com municipals. És el programa
que ajuda a vertebrar les polítiques de joventut al territori i que permet aterrar a nivell comarcal les accions
que té en matèria de joventut, la Direcció General de Joventut.
Objectius estratègics
El programa “Pla comarcal (delegació de competències)” treballa principalment el quart objectiu estratègic
marcat, “Complir amb les competències delegades en matèria de joventut”.
Justificació
Aquest programa té la seva raó de ser, en la delegació de competències en matèria de joventut que la Direcció
General de Joventut té delegades als ens comarcals. A part, aquest programa, també recull l’essència de les
prioritats i la missió del servei de joventut del consell comarcal, com són el suport tècnic i logístic als municipis en matèria de joventut.
Relacions
El programa que ens ocupa, és un programa independent, en tant en quant no és vincula directament amb
cap altre dels eixos programàtics d’aquest PCJ. En tot cas, però, és important remarcar, que sense el treball
de xarxa i de coordinació esmentat en l’eix 3, les accions del programa que a continuació s’expliquen, tindrien
una aplicabilitat més difícil.
Descripció
El programa es divideix en tres accions:
4.1) VISITES DE SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS DE LLEURE A L’ESTIU
4.2) INSPECCIONS A LES INSTAL·LACIONS JUVENILS
4.3) CONTRACTE PROGRAMA
Objectius generals, específics i actuacions
Objectiu General: Donar compliment a les delegacions de competències que la Direcció general de Joventut
té delegades als consells comarcals.
El PCJ ha de vetllar pel compliment d’aquelles competències que té delegades en matèria de joventut.
4.1 Donar compliment al Decret 267/2016 de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les
quals participen menors de 18 anys.
4.2 Inspeccionar les instal·lacions juvenil comarcals.
4.3 Gestionar i supervisar els diversos plans d’actuació municipals vinculats al contracte programa del
Departament de Drets Socials.
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4. Donar compliment a les delegacions de competències que la Direcció general de Joventut té delegades als consells
comarcals.
4.1 Donar compliment al Decret 267/2016 de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys.
4.2 Inspeccionar les instal·lacions juvenils comarcals.
4.3 Gestionar i supervisar els diversos plans d’actuació municipals vinculats al contracte programa del
Departament de Treball, Afers socials i famílies.
Actuacions: 		

4.1

4.2

4.3

Visites de seguiment a les activitats de lleure a l’estiu.			
Inspeccions a les instal·lacions juvenils			
Contracte programa

Descripció de les actuacions
Com es pot veure, el programa que ens ocupa té tres actuacions independents, que tenen a veure amb el
compliment de decrets de la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut.
Seguidament s’expliquen el trets principals:
Visites de seguiment a les activitats de lleure a l’estiu
Aquesta actuació és la que dóna compliment al Decret de lleure, el Decret 267/2016 de 5 de juliol, que regula
les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
Aquesta acció és una de les competències més importants que té delegades la Direcció General de Joventut
als consell comarcals ja que cada cop es realitzen més activitats de lleure, sobretot en períodes no lectius, i
per tant és important gestionar bé aquesta delegació.
Al llarg de l’any, els serveis de joventut del Consell Comarcal han de realitzar el seguiment d’un determinat
nombre d’activitats de lleure en les que hi participen menors de 18 anys i es realitzen en període no escolar.
Aquestes visites de seguiment, no tenen caràcter sancionador però si que poden emetre informe d’irregularitats, que en el cas de ser molt greu, poden fer tancar o suspendre una activitat. Per això, és important el treball
coordinat entre els equips comarcals i els municipals, per tal de que aquest seguiment es faci de la manera
més efectiva possible i en cas de detectar alguna incidència, es pugui resoldre amb rapidesa.
Aquesta actuació, es pot completar amb el suport que es pot oferir a les entitats i/o municipis que realitzen
activitats de lleure a l’estiu, amb algunes sessions formatives i informatives sobre el compliment del Decret
de lleure. És important, que aquesta intervenció arribi sobretot a les entitats esportives, que des de l’entrada
en vigor del nou decret, les activitats que fan a l’estiu, també queden recollides en aquest decret i per tant, són
d’estricte compliment.
Inspecció d’instal·lacions juvenils
Una altra actuació que dóna compliment a una de les competències delegades en matèria de joventut. Aquesta en concret, la de comprovar l’estat i la idoneïtat de les instal·lacions juvenils que hi ha a la comarca. És
una acció més aviat tècnica, on els serveis tècnics i enginyers del Consell Comarcal realitzen la comprovació
de que les instal·lacions compleixin amb la normativa en matèria de seguretat, prevenció i riscos. Igual que
passa amb l’acció 4.1, aquesta també requereix de certa coordinació amb els professionals que hi ha al mu-
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nicipi, ja que en cas de detectar alguna irregularitat, caldrà comunicar-ho als serveis municipals per procedir
a reclamar que es regularitzin els desperfectes detectats.
Contracte Programa
Finalment, la tercera actuació d’aquest eix, és que té a veure amb el suport financer que s’ofereix des del
Departament de Drets Socials cap als ajuntaments. En el cas que ens ocupa, estem parlant dels ajuntament
de menys de 20.000 habitants, que són els que vehiculen aquest suport de la Generalitat a través del Consell
Comarcal.
Des de ja fa uns anys, s’ha establert el contracte programa (fitxa 43) com el programa que gestiona i articula
el suport econòmic de la Generalitat als municipis en matèria de joventut, en el cas dels ajuntament de menys
de 20.000 hab. Aquesta gestió es canalitza a través del Consell Comarcal que fa d’enllaç entre l’administració
catalana i l’administració local.
Mitjançant unes fitxes de treball (fitxa 43), els ajuntaments que sol·liciten el suport, presenten les seves actuacions en matèria de joventut al Consell Comarcal, que al seu temps ho transmet a la Direcció General de
Joventut perquè en faci la valoració i, mitjançant uns criteris, atorga una quantitat econòmica als municipis.
Aquests diners, s’entreguen al consell comarcal que posteriorment els fa arribar als ajuntaments. El contracte
programa finalitza amb l’entrega de la part justificativa, que també es va mitjançant unes fitxes i seguint el
mateix procediment que es fa per a la sol·licitud.
Destinataris i destinatàries
Els destinataris de les accions que es desenvolupen en el marc de l’eix 4, són principalment els Ajuntaments/
municipis de la comarca o els professionals de joventut que hi treballen.
També és un programa que té com a objectiu treballar per la millora de les polítiques d’educació en el lleure
i, per tant, uns destinataris potencials, també són les entitats de lleure, les fundacions i les empreses que
treballen en aquest sector.
Agents implicats i implicades
Els agents implicats en aquest programa són principalment els serveis tècnics de l’àrea de Drets Socials del
Consell Comarcal. Aquestes figures són cabdals per al desenvolupament del programa ja que tenen uns coneixements necessaris pel bon compliment de les actuacions.
Moments d’avaluació
Les principals actuacions d’aquest eix 4 s’avaluaran, un cop realitzades, ja que tenen moments concrets.
Les inspeccions de les instal·lacions són prèvies a l’època de vacances d’estiu, mentre que les visites de seguiment es poden valorar un cop passat l’estiu i es reprèn el curs escolar.
Per acabar, el contracte programa ja té els seus propis canals d’avaluació, sobretot, amb els documents de
justificació que presenten els municipis, que s’acostuma afer a finals d’any o a principis de l’any següent.
De manera que tenim unes accions que s’aniran revisant al llarg de l’any, un cop finalitzades cada una d’elles.
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Recursos
És moment d’abordar amb quins recursos comptarem per desenvolupar aquest programa i les actuacions
que se’n deriven. Hem de parlar doncs, tant de recursos humans, recursos materials i també de recursos
econòmics.
Recursos humans: Com ja s’ha comentat en l’apartat dels agents, principalment comptarem amb l’equip
tècnic del servei de joventut del Consell comarcal, que liderarà i encapçalarà la gestió i coordinació de les diverses actuacions. D’altra banda, s’haurà de tenir canals de comunicació i coordinació amb els professionals
municipals.
Sobre els recursos econòmics, els costos d’aquestes intervencions són els costos salarials dels professionals del consell comarcal que hauran d’efectuar els projectes. En aquest cas, cal remarcar que des de la
Generalitat es rep suport econòmic per realitzar aquesta accions (principalment les de seguiment i inspecció)
i que el finançament que reben els ajuntament en el marc del contracte programa, surt estrictament dels
pressupostos de la Generalitat.
Infraestructura
El programa comptarà principalment amb els següents equipaments:
- Els serveis de joventut del Consell Comarcal.
- Els espais on es desenvolupen activitats de lleure infantil i juvenil.
- Les instal·lacions juvenils de la comarca.
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Criteris i indicadors. Avaluació
OBJECTIUS ESPECÍFICS

INDICADORS D’AVALUACIÓ

CRITERIS I INDICADORS. AVALUACIÓ

Donar compliment al Decret
267/2016 de 5 de juliol, de
les activitats d’educació en el
lleure en les quals participen
menors de 18 anys.

Nombre de visites de seguiment fetes al
llarg de l’any.
Tipologia de les activitats que han rebut la
visita.
Municipis on s’han fet les visites

El mínim establert per la Direcció General
de Joventut.
Diversitat de les activitats.

Inspeccionar les instal·lacions juvenil comarcals

Nombre d’instal·lacions juvenils inspeccionades.

El mínim establert per la Direcció General
de Joventut.
Valoració positiva de les inspeccions realitzades.

Gestionar i supervisar els
diversos plans d’actuació
municipals vinculats al contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies

Nombre de municipis que s’han acollit al
contracte programa.
Impacte del suport econòmic en les polítiques municipals.

Augment del nombre de municipis que
s’han acollit.
Valoració positiva dels i les professionals de
joventut.
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% de municipis diferents de la comarca que
s’han visitat.
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13. Pla d’actuació
Aquest apartat resumeix de manera esquemàtica els 4 eixos de treball que haurà de desenvolupar el nou Pla
Comarcal de Joventut. El pla d’actuació recull, doncs, les característiques principals que regiran el desenvolupament de cada programa.
Es presenten a continuació:

Eix 1: Impuls a l’emancipació juvenil
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Eix 2: Benestar i cohesió social i igualtat

122

DISSENY 13. Pla d’actuació

123

DISSENY 13. Pla d’actuació
Eix 3: Xarxa de recursos juvenils
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Eix 4: Pla Comarcal (delegació de competències)

LLEGENDA D’ÍTEMS				
Tipologia d’accions

E

G

F
C

S

Grau de prioritat de les actuacions

ESTRATÈGIQUES i TREBALL DE GABINET: Actuacions
vinculades a la presa de decisions politico-tècniques
que tenen caràcter estratègic i implicacions d’àmbit
organitzatiu. S’inclouen les actuacions que requereixen
anàlisi, disseny, conceptualització o l’elaboració d’informes o recursos per establir els mecanismes necessaris
per incorporar o fer efectiva la Igualtat a nivell organitzatiu.

1

2

DE GESTIÓ: Fa referència a l’establiment de mecanismes, processos, circuits o espais que afecten a un o
diversos departaments que comporten coordinació interdepartamental de caràcter transversal.
DE FORMACIÓ: Són accions formatives per millorar els
coneixements en relació a la Igualtat de gènere.

3

DE COMUNICACIÓ: Distribució i difusió de materials,
informació o documentació d’interès mitjançant els diversos canals de comunicació, en relació a directrius
de gestió o com es fa efectiva la incorporació de la
perspectiva de gènere.
DE SENSIBILITZACIÓ: Inclou les actuacions relacionades amb el disseny i la posada en marxa de Campanyes de sensibilització anual, que a través d’estratègies
pedagògiques, lúdiques i/o espais de participació, es
repensin qüestions vinculades a un determinat àmbit
de la Igualtat de gènere.
Cronograma

X
C

Accions promogudes o impulsades per 1a vegada.
Accions de continuïtat, que un cop iniciades “X” amb
anterioritat, requereix que l’any “C” aquella actuació sigui reproduïda de nou.
(Si hi ha alguna acció que presenta dos anys per la seva
temporització, implica que el seu termini d’execució no
és estricte i pot ser “traslladada” a l’any següent)
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PRIORITAT ALTA: Accions d’alt valor o importància.
Aporten o un major impacte per la consecució de l’objectiu o esdevenen més prioritàries en el sí del consistori, tenint en compte el punt de partida de l’Ajuntament
en matèria d’Igualtat. Resulten indispensables per una
correcta consecució del Pla.
PRIORITAT MITJA: Accions de valor o importància mitja. Tot i aportar un cert impacte que contribueix a la
consecució de l’objectiu, la seva execució no resulta
prioritària per la consecució del Pla. Complementen i
reforcen l’impacte de les estratègies prioritàries.
PRIORITAT BAIXA: Accions de valor o importància
baixa. El seu impacte complementa i reforça les actuacions de prioritat alta i mitja. Però no esdevenen estratègies clau per tal d’aconseguir els objectius plantejats.
Són les primeres que es recomanen no ser realitzades
en el cas que no es disposin de recursos necessaris per
donar resposta a la globalitat del Pla.
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14. Tancament
El servei de joventut del Consell Comarcal del Vallès Occidental fa anys que treballa pels municipis de la
comarca. El Pla Comarcal de Joventut 2022-2025 representa un pas més en l’evolució de les polítiques de joventut, però també un petit punt i apart en el seu desenvolupament, ja que la nova realitat social ho requereix.
La diagnosi ha posat sobre la taula les necessitats tant dels municipis, com del mateix col·lectiu, i el PCJ vol
donar resposta a les necessitats detectades, ho fa donant prioritat al treball en xarxa, a la millora de la comunicació i difusió dels serveis i recursos i prioritzant el treball contra les desigualtats. És aquest, doncs, el punt
de partida de les noves i necessàries polítiques de joventut del Consell Comarcal.

El retorn i la difusió del PCJ
Tal com queda recollit en el propi PCJ, el procés d’elaboració requereix en última instància el retorn de la informació a totes les persones implicades - tècnics i tècniques, i polítics i polítiques- així com a la resta de la
ciutadania, especialment al col·lectiu jove.
Durant el procés d’elaboració i mentre es tancaven les etapes corresponents a l’elaboració del Pla, s’ha anat
lliurant els documents a les persones que han participat del procés, permetent correccions, noves incorporacions d’informació... fins a obtenir un document consensuat.
Un cop tancat el Pla s’engegaran les següents actuacions per a donar a conèixer el PCJ i les propostes que
acull:
> Presentació del PCJ tant a nivell tècnic com a nivell més institucional.
> Enviament d’exemplars del document a totes les persones que han participat en l’elaboració del Pla.
> Difusió del PCJ a través dels canals propis del Consell.

El seguiment
El procés d’elaboració del PCJ ha implicat una sèrie de persones i ha creat sinèrgies que val la pena aprofitar
i dotar de continuïtat. Alhora, caldrà fer seguiment i anar analitzant com es va desenvolupant el PCJ d’una
forma més o menys regular.
És per aquest motiu que més enllà de les reunions establertes entre l’equip de joventut i les reunions de treball
amb els municipis per desenvolupar actuacions concretes, es farà una reunió de seguiment anual, per tal de
revisar l’execució del PCJ i establir prioritats i correccions de cara el següent any.
Aquestes reunions s’emmarquen dins les trobades de la Comissió Tècnica Comarcal de Joventut i la taula
Política, ja explicades anteriorment.
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Consideracions finals
L’elaboració del Pla Comarcal de Joventut no ha servit únicament per elaborar una política pública d’utilitat
per a quatre anys sinó que també ha servit de molt més. Ha permès analitzar les polítiques de joventut realitzades fins al moment, situar-nos en el moment actual que estem vivint i patint, i adequar-les a les necessitats
i prioritats definides al llarg del procés.
El PCJ ha de ser una eina de treball que dirigeixi el servei de joventut del Consell cap a bon camí i cap a l’obtenció dels objectius plantejats i dels resultats definits.
És per això que s’espera que en els propers 4 anys que tindrà vigència aquest PCJ, estiguem el més aviat possible en un moment com el d’abans de la pandèmia, recuperem la presencialitat als diferents espais, oficines,
places i carrers i que el treball en xarxa i la consolidació dels serveis de joventut a nivell comarcal siguin una
realitat. S’espera que el servei de Joventut sigui de referència entre els professionals de joventut del territori i
una veritable eina d’utilitat amb incidència per a transformar la trajectòria vital del jovent. La voluntat rau en
poder tenir contacte i treballar encara més amb la diversitat d’agents que implementen polítiques municipals
de joventut.
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ANNEX

S’adjunten a l’annex diferents taules amb informació estadística dels municipis de la comarca per tal de
complementar la informació de la part quantitativa de l’anàlisi de la realitat juvenil, dins la fase de diagnosi
d’aquest Pla Comarcal de Joventut.
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Principals dades per municipis
TAULA 9

Densitat i evolució de la població. Municipis del Vallès Occidental i Catalunya. 2019
VARIACIÓ
2018-2019

2019

POBLACIÓ %TOTAL DENSITAT
ABSOLUTA
		 COMARCA

VARIACIÓ
2009-2019

%

ABSOLUTA

%

VARIACIÓ
2000-2019
ABSOLUTA

%

Badia del Vallès

13.380

1,4%

14.387,1

-37

-0,3%

-299

-2,2%

-2.153

-13,9%

Barberà del Vallès

33.091

3,6%

3.982,1

252

0,8%

1.947

6,3%

6.410

24,0%

Castellar del Vallès

24.187

2,6%

538,6

151

0,6%

1.185

5,2%

6.743

38,7%

Castellbisbal

12.390

1,3%

399,3

58

0,5%

413

3,4%

4.503

57,1%

Cerdanyola del Vallès

57.403

6,2%

1.878,4

-337

-0,6%

-1.344

-2,3%

4.625

8,8%

172

0,0%

10,5

3

1,8%

-42

-19,6%

16

10,3%

Matadepera

9.326

1,0%

367,7

35

0,4%

710

8,2%

2.402

34,7%

Montcada i Reixac

36.239

3,9%

1.544,1

640

1,8%

2.786

8,3%

8.287

29,6%

Palau-solità i Plegamans

14.771

1,6%

989,4

135

0,9%

701

5,0%

3.682

33,2%

Polinyà

8.479

0,9%

964,6

90

1,1%

803

10,5%

3.822

82,1%

Gallifa

Rellinars

780

0,1%

43,8

33

4,4%

67

9,4%

402

106,3%

Ripollet

38.665

4,2%

8.929,6

318

0,8%

1.577

4,3%

8.788

29,4%

Rubí

77.464

8,4%

2.398,3

1.041

1,4%

4.477

6,1%

18.818

32,1%

Sabadell

213.644

23,1%

5.653,5

1.910

0,9%

7.151

3,5%

29.917

16,3%

Sant Cugat del Vallès

91.006

9,8%

1.886,9

342

0,4%

11.753

14,8%

38.352

72,8%

Sant Llorenç Savall

2.373

0,3%

57,7

2

0,1%

-29

-1,2%

390

19,7%

Sant Quirze del Vallès

20.141

2,2%

1.431,5

202

1,0%

1.679

9,1%

7.435

58,5%

Santa Perpètua de Mogoda 25.799

2,8%

1.629,8

94

0,4%

751

3,0%

6.715

35,2%

Sentmenat

9.078

1,0%

315,2

121

1,4%

1.208

15,3%

3.403

60,0%

Terrassa

220.556

23,8%

3.143,6

2.021

0,9%

9.615

4,6%

48.762

28,4%

Ullastrell

2.093

0,2%

286,3

24

1,2%

229

12,3%

979

87,9%

Vacarisses

6.688

0,7%

164,3

202

3,1%

816

13,9%

4.001

148,9%

Viladecavalls
Vallès Occidental
Catalunya

7.512

0,8%

373,9

32

0,4%

190

2,6%

1.757

30,5%

925.237

100,0%

1.586,7

7.332

0,8%

46.344

5,3%

208.056

29,0%

239,0

75.152

1,0%

199.797

2,7%

1.413.218

22,6%

7.675.217		

Font: Idescat, a partir del Padró municipal d’habitants i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
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TAULA 10

Població total per sexe, població jove (15 a 29 anys) per sexe i pes relatiu de la població
jove. Municipis del Vallès Occidental i Catalunya. 2019
DONES
HOMES
			

POBLACIÓ
TOTAL

JOVES
DONES

JOVES
HOMES

POBLACIÓ
JOVE

% POBLACIÓ
JOVE

Badia del Vallès

6.813

6.567

13.380

942

1.049

1.852

13,8%

Barberà del Vallès

16.791

16.300

33.091

2.311

2.465

4.415

13,3%

Castellar del Vallès

12.239

11.948

24.187

1.876

2.000

3.553

14,7%

Castellbisbal

6.152

6.238

12.390

984

1.093

1.919

15,5%

Cerdanyola del Vallès

29.365

28.038

57.403

4.726

4.786

8.850

15,4%

77

95

172

11

18

28

16,3%

Matadepera

4.669

4.657

9.326

807

876

1.542

16,5%

Montcada i Reixac

18.338

17.901

36.239

2.843

3.082

5.483

15,1%

Palau-solità i Plegamans

7.525

7.246

14.771

1.193

1.237

2.241

15,2%

Polinyà

4.184

4.295

8.479

576

604

1.081

12,7%

Rellinars

377

403

780

53

59

105

13,5%

Ripollet

19.585

19.080

38.665

2.919

3.015

5.473

14,2%

Gallifa

Rubí

39.106

38.358

77.464

5.970

6.228

11.316

14,6%

Sabadell

109.797

103.847

213.644

16.398

16.929

31.056

14,5%

Sant Cugat del Vallès

46.809

44.197

91.006

7.806

8.164

14.716

16,2%

Sant Llorenç Savall

1.176

1.197

2.373

159

175

309

13,0%

Sant Quirze del Vallès

10.276

9.865

20.141

1.601

1.661

2.961

14,7%

Santa Perpètua de Mogoda

12.841

12.958

25.799

1.995

2.171

3.813

14,8%

Sentmenat

4.467

4.611

9.078

654

723

1.261

13,9%

Terrassa

112.087

108.469

220.556

16.785

17.529

31.900

14,5%

Ullastrell

1.041

1.052

2.093

140

150

258

12,3%

Vacarisses

3.252

3.436

6.688

496

520

910

13,6%

Viladecavalls

3.788

3.724

7.512

652

672

1.232

16,4%

470.755

454.482

925.237

71.897

75.206

136.274

14,7%

3.905.094

3.770.123

7.675.217

584.306

612.408

1.196.714

15,6%

Vallès Occidental
Catalunya

Font: INE, a partir del Padró municipal d’habitants.
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TAULA 11

Població estrangera. Municipis del Vallès Occidental i Catalunya. 2019

			

POBLACIÓ ESTRANGERA

% POBLACIÓ ESTRANGERA

697

5,2%

Barberà del Vallès

2.371

7,2%

Castellar del Vallès

1.048

4,3%

660

5,3%

5.202

9,1%

7

4,1%

Badia del Vallès

Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Gallifa
Matadepera

261

2,8%

4.566

12,6%

Palau-solità i Plegamans

854

5,8%

Polinyà

517

6,1%

Montcada i Reixac

Rellinars

24

3,1%

Ripollet

4.481

11,6%

Rubí

9.083

11,7%

Sabadell

25.725

12,0%

Sant Cugat del Vallès

11.241

12,4%

112

4,7%

Sant Quirze del Vallès

1.011

5,0%

Santa Perpètua de Mogoda

2.452

9,5%

Sant Llorenç Savall

Sentmenat

523

5,8%

Terrassa

28.017

12,7%

Ullastrell

58

2,8%

Vacarisses

260

3,9%

Viladecavalls
Vallès Occidental
Catalunya

175

2,3%

99.345

10,7%

1.159.427

15,1%

Font: INE, a partir del Padró municipal d’habitants.
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ANNEX

TAULA 12

Alumnat i centres d’ESO per titularitat del centre.
Municipis del Vallès Occidental. Curs 2018-2019
		ALUMNAT			CENTRES
PRIVAT
PÚBLIC
TOTAL
PRIVAT
PÚBLIC

TOTAL

Badia del Vallès

0

575

575

0

2

2

Barberà del Vallès

0

1.241

1.241

0

3

3

Castellar del Vallès

221

1.088

1.309

2

2

4

0

739

739

0

2

2

Cerdanyola del Vallès

997

1.877

2.874

5

5

10

Matadepera

296

465

761

1

1

2

Montcada i Reixac

479

1.111

1.590

2

3

5

Palau-solità i Plegamans

121

693

814

1

2

3

Castellbisbal

Polinyà

0

395

395

0

1

1

Ripollet

347

1.401

1.748

2

3

5

Rubí

1187

2.139

3.326

6

5

11

Sabadell

4726

5.271

9.997

23

14

37

Sant Cugat del Vallès

3.275

2.046

5.321

11

5

16

Sant Quirze del Vallès

0

876

876

0

2

2

Santa Perpètua de Mogoda

478

922

1.400

2

2

4

Sentmenat

83

363

446

1

1

2

Terrassa

4.806

5.267

10.073

17

13

30

Vacarisses

0

391

391

0

1

1

Viladecavalls

0

525

525

0

1

1

17.016

27.385

44.401

73

68

141

Vallès Occidental

Font: Estadística de l’ensenyament 2018-2019. Departament d’Educació.
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ANNEX

TAULA 13

Alumnat i centres de batxillerat per titularitat del centre. Municipis del Vallès Occidental.
Curs 2018-20192019
		 ALUMNAT			CENTRES
PRIVAT
PÚBLIC
TOTAL
PRIVAT
PÚBLIC

TOTAL

Badia del Vallès

0

108

108

0

2

2

Barberà del Vallès

0

291

291

0

2

2

Castellar del Vallès

0

294

294

0

2

2

Castellbisbal

0

137

137

0

1

1

Cerdanyola del Vallès

0

866

866

0

5

5

Matadepera

73

203

276

1

1

2

Montcada i Reixac

198

257

455

1

3

4

Palau-solità i Plegamans

0

232

232

0

1

1

Polinyà

0

57

57

0

1

1

Ripollet

0

352

352

0

3

3

Rubí

91

644

735

1

5

6

1.174

1.768

2.942

7

12

19

Sant Cugat del Vallès

857

784

1.641

7

5

12

Sant Quirze del Vallès

0

230

230

0

1

1

Santa Perpètua de Mogoda

0

217

217

0

2

2

Sentmenat

29

84

113

1

1

2

1.031

1.530

2.561

8

12

20

Sabadell

Terrassa
Vacarisses

0

99

99

0

1

1

Viladecavalls

0

185

185

0

1

1

3.453

8.338

11.791

26

61

87

Vallès Occidental

Font: Estadística de l’ensenyament 2018-2019. Departament d’Educació.
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ANNEX

TAULA 14

Alumnat i centres de Cicles Formatius de Grau Mitjà per titularitat del centre.
Municipis del Vallès Occidental. Curs 2018-2019
		 ALUMNAT			CENTRES
PRIVAT
PÚBLIC
TOTAL
PRIVAT
PÚBLIC

TOTAL

Badia del Vallès

0

146

146

0

3

3

Barberà del Vallès

0

89

89

0

2

2

Castellar del Vallès

0

95

95

0

3

3

Castellbisbal

0

48

48

0

1

1

Cerdanyola del Vallès

60

134

194

1

3

4

Montcada i Reixac

0

390

390

0

3

3

Palau-solità i Plegamans

0

40

40

0

1

1

Ripollet

0

263

263

0

5

5

Rubí

0

338

338

0

4

4

Sabadell

537

1.896

2.433

10

21

31

Sant Cugat del Vallès

181

254

435

4

5

9

Santa Perpètua de Mogoda
Terrassa
Vallès Occidental

0

132

132

0

3

3

711

1.492

2.203

12

22

34

1.489

5.317

6.806

27

76

103

Font: Estadística de l’ensenyament 2018-2019. Departament d’Educació.

TAULA 15

Alumnat i centres de Cicles Formatius de Grau Superior per titularitat del centre.
Municipis del Vallès Occidental. Curs 2018-2019
		ALUMNAT			CENTRES
PRIVAT
PÚBLIC
TOTAL
PRIVAT
PÚBLIC

TOTAL

Badia del Vallès

0

194

194

0

5

5

Barberà del Vallès

0

217

217

0

3

3

Castellar del Vallès

0

34

34

0

1

1

173

209

382

3

5

8

Montcada i Reixac

0

377

377

0

5

5

Ripollet

0

367

367

0

6

6

Rubí

0

255

255

0

4

4

Sabadell

571

1.383

1.954

14

24

38

Sant Cugat del Vallès

341

268

609

10

6

16

0

21

21

0

1

1

231

1.596

1.827

9

29

38

1.316

4.921

6.237

36

89

125

Cerdanyola del Vallès

Santa Perpètua de Mogoda
Terrassa
Vallès Occidental

Font: Estadística de l’ensenyament 2018-2019. Departament d’Educació.

ANNEX

TAULA 16

Atur registrat en les persones joves (16 a 29 anys) per sexe.
Municipis del Vallès Occidental. Desembre 2019
ATUR REGISTRAT POBLACIÓ JVOVE
HOMES
DONES
TOTAL

Badia del Vallès

103

79

182

Barberà del Vallès

129

106

235

Castellar del Vallès

65

50

115

Castellbisbal

45

36

81

Cerdanyola del Vallès

192

163

355

0

0

0

Gallifa
Matadepera

22

11

33

Montcada i Reixac

189

177

366

Palau-solità i Plegamans

47

36

83

Polinyà

30

22

52

Rellinars

4

3

7

Ripollet

182

172

354

Rubí

320

327

647

Sabadell

942

908

1.850

Sant Cugat del Vallès

174

160

334

Sant Llorenç Savall

4

10

14

Sant Quirze del Vallès

51

40

91

Santa Perpètua de Mogoda

109

114

223

Sentmenat

24

35

59

Terrassa

984

1.098

2.082

Ullastrell

4

4

8

Vacarisses

21

13

34

Viladecavalls

24

19

43

Vallès Occidental

3.665

3.583

7.248

Catalunya

29.055

29.200

58.255

Font: HERMES. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Diputació de Barcelona
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ANNEX

TAULA 17

Atur registrat en les persones joves (16 a 29 anys) per sector econòmic.
Municipis del Vallès Occidental. Desembre 201
			ATUR REGISTRAT POBLACIÓJOVE
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ
SERVEIS
SENSE OCUP.
				
ANTERIOR

TOTAL

Badia del Vallès

0

10

8

116

48

182

Barberà del Vallès

2

20

7

160

46

235

Castellar del Vallès

0

11

7

86

11

115

Castellbisbal

0

3

2

66

10

81

Cerdanyola del Vallès

2

17

10

264

62

355

Gallifa

0

0

0

0

0

0

Matadepera

0

2

2

23

6

33

Montcada i Reixac

2

23

13

256

72

366

Palau-solità i Plegamans

1

8

2

62

10

83

Polinyà

0

6

2

35

9

52

Rellinars

0

0

0

6

1

7

Ripollet

1

28

16

226

83

354

Rubí

1

59

24

435

128

647

Sabadell

7

135

65

1.193

450

1.850

Sant Cugat del Vallès

1

26

7

273

27

334

Sant Llorenç Savall

0

2

0

10

2

14

Sant Quirze del Vallès

0

7

3

67

14

91

Santa Perpètua de Mogoda

1

25

2

144

51

223

Sentmenat

0

5

3

41

10

59

Terrassa

7

142

90

1.302

541

2.082

Ullastrell

0

1

1

6

0

8

Vacarisses

0

5

4

18

7

34

Viladecavalls

0

5

1

31

6

43

Vallès Occidental

25

540

269

4.820

1594

7.248

Catalunya

835

3.661

1.749

42.249

9.761

58.255

Font: HERMES. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Diputació de Barcelona
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TAULA 18

Atur registrat en les persones joves (16 a 29 anys) per nivell formatiu.
Municipis del Vallès Occidental. Desembre 2019
			ATUR REGISTRAT POBLACIÓJOVE
NF-1
NF-2
NF-3
NF-4
NF-5
NF-6

NF-7

TOTAL

Badia del Vallès

0

1

7

23

130

15

0

182

Barberà del Vallès

0

1

5

32

142

32

1

235

Castellar del Vallès

0

0

1

17

52

25

0

115

Castellbisbal

0

1

3

15

41

13

0

81

Cerdanyola del Vallès

0

2

9

36

188

51

1

355

Gallifa

0

0

0

0

0

0

0

0

Matadepera

0

0

0

4

15

2

1

33

Montcada i Reixac

0

9

26

36

230

31

0

366

Palau-solità i Plegamans

0

0

2

12

43

16

0

83

Polinyà

0

1

3

10

33

3

0

52

Rellinars

0

0

1

0

5

0

1

7

Ripollet

1

18

29

33

210

35

1

354

Rubí

2

15

21

87

417

55

0

647

Sabadell

4

44

107

205

1.174

176

4

1.850

Sant Cugat del Vallès

1

0

0

41

131

53

2

334

Sant Llorenç Savall

0

0

0

1

7

6

0

14

Sant Quirze del Vallès

1

0

0

7

46

16

1

91

Santa Perpètua de Mogoda

3

6

14

27

132

24

0

223

Sentmenat

0

0

0

15

31

8

0

59

Terrassa

13

32

128

274

1.288

191

7

2.082

Ullastrell

0

0

0

0

4

1

1

8

Vacarisses

0

0

2

5

23

2

0

34

Viladecavalls

0

0

0

5

25

5

0

43

Vallès Occidental

25

130

358

885

4.367

760

20

7.248

5.557

176

6.130

58

58.255

Catalunya

3.987

6.930 35.417

Font: HERMES. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Diputació de Barcelona

NF-1: Sense estudis o estudis primàris
NF-2: Programes de formació professional - Estudis secundaris
NF-3: ESO o batxillerat
NF-4: Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris
NF-5: Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris;
NF-6: Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris
NF-7: Altres estudis post-secundaris.
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TAULA 19

Contractació de persones joves (16 a 29 anys) per sexe.
Municipis del Vallès Occidental. 2019
CONTRACTACIÓ POBLACIÓ JOVE
DONES

HOMES

TOTAL

161

97

258

62,4%

Barberà del Vallès

3.655

4.883

8.538

42,8%

Castellar del Vallès

963

1.346

2.309

41,7%

Castellbisbal

1.228

3.273

4.501

27,3%

Cerdanyola del Vallès

3.910

2.633

6.543

59,8%

Badia del Vallès

Gallifa

% DONES

0

0

0

-

165

112

277

59,6%

Montcada i Reixac

1.858

3.544

5.402

34,4%

Palau-solità i Plegamans

1.841

2.745

4.586

40,1%

Polinyà

551

1.633

2.184

25,2%

Rellinars

0

0

0

-

Ripollet

1.024

1.257

2.281

44,9%

Rubí

5.073

7.225

12.298

41,3%

Sabadell

13.741

12.052

25.793

53,3%

Sant Cugat del Vallès

11.282

10.239

21.521

52,4%

256

30

286

89,5%

Sant Quirze del Vallès

1.208

1.486

2.694

44,8%

Santa Perpètua de Mogoda

1.402

2.809

4.211

33,3%

397

682

1.079

36,8%

Terrassa

13.130

10.670

23.800

55,2%

Ullastrell

0

4

4

0,0%

Vacarisses

717

824

1.541

46,5%

Viladecavalls

362

570

932

38,8%

Vallès Occidental

62.924

68.114

131.038

48,0%

Catalunya

700.409

715.064

1.415.473

49,5%

Matadepera

Sant Llorenç Savall

Sentmenat

Font: Contractació laboral. Observatori de Treball i Model Reproductiu.

Nota: la contractació total pot variar a causa del secret estadístic quan el valor se situa
entre 1 i 3 ambdós inclosos. A les consultes referides a municipis de més de 20.000
habitants no s’aplica el secret estadístic.
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ANNEX

TAULA 20

Contractació de persones joves (16 a 29 anys) per tipus de contracte.
Municipis del Vallès Occidental. 2019
CONTRACTACIÓ POBLACIÓ JOVE
IINDEFINIT
TEMPORAL
TOTAL

Badia del Vallès

%TEMPORAL

0

278

278

100,0%

Barberà del Vallès

862

7.676

8.538

89,9%

Castellar del Vallès

248

2.061

2.309

89,3%

Castellbisbal

291

4.198

4.489

93,5%

1.220

5.323

6.543

81,4%

Cerdanyola del Vallès
Gallifa

0

0

0

-

Matadepera

28

265

293

90,4%

Montcada i Reixac

795

4.607

5.402

85,3%

Palau-solità i Plegamans

413

4.160

4.573

91,0%

Polinyà

177

1.995

2.172

91,9%

Rellinars

0

0

0

-

Ripollet

340

1.941

2.281

85,1%

Rubí

991

11.307

12.298

91,9%

Sabadell

3.140

22.653

25.793

87,8%

Sant Cugat del Vallès

3.574

17.947

21.521

83,4%

4

309

313

98,7%

Sant Quirze del Vallès

362

2.324

2.686

86,5%

Santa Perpètua de Mogoda

497

3.714

4.211

88,2%

Sentmenat

104

960

1.064

90,2%

Terrassa

2.934

20.866

23.800

87,7%

Ullastrell

0

5

5

100,0%

Vacarisses

22

1.495

1.517

98,5%

Viladecavalls

137

797

934

85,3%

Vallès Occidental

16.139

114.881

131.020

87,7%

Catalunya

161.625

1.253.848

1.415.473

88,6%

Sant Llorenç Savall

Font: Contractació laboral. Observatori de Treball i Model Reproductiu.

Nota: la contractació total pot variar a causa del secret estadístic quan el valor se situa
entre 1 i 3 ambdós inclosos. A les consultes referides a municipis de més de 20.000
habitants no s’aplica el secret estadístic.
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ANNEX

TAULA 21

Contractació de persones joves (16 a 29 anys) per tipus de jornada.
Municipis del Vallès Occidental. 2019
CONTRACTACIÓ POBLACIÓ JOVE
TEMPS
TEMPS
FIXOSCOMPLET
PARCIAL
DISCONTINUS

Badia del Vallès

TOTAL		% PARCIAL

65

178

0

243

73,3%

Barberà del Vallès

5.121

3.395

22

8.538

39,8%

Castellar del Vallès

1.311

984

14

2.309

42,6%

Castellbisbal

3.543

947

0

4.490

21,1%

Cerdanyola del Vallès

3.452

2.622

469

6.543

40,1%

0

0

0

0

-

Gallifa
Matadepera

95

180

8

283

63,6%

Montcada i Reixac

3.235

2.130

37

5.402

39,4%

Palau-solità i Plegamans

3.781

803

0

4.584

17,5%

Polinyà

1.878

300

0

2.178

13,8%

Rellinars

0

0

0

0

-

Ripollet

1.189

1.069

23

2.281

46,9%

Rubí

8.878

3.370

50

12.298

27,4%

Sabadell

11.178

14.459

156

25.793

56,1%

Sant Cugat del Vallès

10.950

10.452

119

21.521

48,6%

235

51

0

286

17,8%

Sant Quirze del Vallès

1.323

1.347

13

2.683

50,2%

Santa Perpètua de Mogoda

2.951

1.240

20

4.211

29,4%

Sant Llorenç Savall

Sentmenat

660

415

0

1.075

38,6%

Terrassa

9.630

14.029

141

23.800

58,9%

Ullastrell

5

0

0

5

0,0%

1.347

160

0

1.507

10,6%

Vacarisses
Viladecavalls

543

368

0

911

40,4%

Vallès Occidental

71.370

58.499

1.072

130.941

44,7%

Catalunya

776.051

620.308

19.114

1.415.473

43,8%

Font: Contractació laboral. Observatori de Treball i Model Reproductiu.

Nota: la contractació total pot variar a causa del secret estadístic quan el valor se situa entre
1 i 3 ambdós inclosos. A les consultes referides a municipis de més de 20.000 habitants no
s’aplica el secret estadístic.
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