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1. JUSTIFICACIÓ I INTRODUCCIÓ
Si bé les polítiques de joventut són competència de la Generalitat de Catalunya, als municipis
es desenvolupen alguns serveis i programes que, per demanda de la ciutadania o per
necessitat del territori o bé per voluntat política, es considera prioritari realitzar-los des de la
proximitat de l’administració local. Aquest document constitueix l’eina per a definir, impulsar i
coordinar les polítiques de joventut a Lliçà de Vall en el període 2017-2020 (PLJ), i s’emmarca
en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat) sota l'empara de la Llei de
Polítiques de Joventut (Llei 33/2010, de l’ 1 d’octubre, de polítiques de joventut). Així, recull
els programes que l’Ajuntament de Lliçà de Vall impulsarà durant aquest període per assolir els
objectius que es desprenen de la diagnosi de la realitat juvenil de Lliçà de Vall realitzada al
2016 i principis de 2017.
El PLJ és un recull dels diferents programes que l'Ajuntament de Lliçà de Vall impulsa o
impulsarà, de vegades juntament a altres administracions supramunicipals, per assolir els
objectius que es desprenen de les conclusions de la diagnosi de la realitat juvenil de Lliçà de
Vall acabada de redactar a principis de 2017. Donat que el PLJ està elaborat i redactat en el
marc conceptual, discursiu i metodològic del PNJCat, els programes que se'n desprenen
s'ajusten a la missió, als principis rectors, als reptes i als objectius plantejats en el PNJCat.
Si bé la Llei i el PNJCat fan referència a la població juvenil com l’etapa de la vida dels 16 fins als
29 anys, les polítiques de joventut a Lliçà de Vall s’adrecen també a la població adolescent, és a
dir, a partir dels 12 anys. Tot i que les transicions (educatives, laborals, residencials, familiars i
ciutadanes) es produeixen més enllà de l’adolescència, els canvis biològics i psicològics i
d’actituds i rols socials que caracteritzen el cicle vital denominat joventut es pot considerar
que comença en el moment en els que es produeixen els primers símptomes de la pubertat, és
a dir, en l’anomenada adolescència, abans dels 16 anys. En aquesta etapa els nois i noies reben
nombroses influències i prenen decisions a fi de construir les seves identitats personals i
col·lectives, i que més tard afectaran d’alguna manera a la construcció dels seus projectes de
vida. Es considera necessari treballar, també, amb aquesta franja de la població, a més a més
perquè tradicionalment els nois i noies de Lliçà de Vall s’han hagut d’escolaritzar en Instituts
d’Ensenyament Secundari d’altres municipis, i això ha fet que participessin en grups de joves
d’aquells municipis i fessin ús de serveis i de recursos d’aquests municipis veïns. Trencar
aquesta inèrcia demana constància i per tant es considera prioritari, tal com es considerava en
els anteriors Plans Locals de Joventut, treballar amb els nois i noies d’aquestes edats, per a què
arrelin al municipi i puguin ser, posteriorment, joves participatius i implicats al municipi, és a
dir, adquireixin i exerceixin la ciutadania i els rols ciutadans, per a esdevenir protagonistes del
seu projecte de vida i també de la societat on viuen.
El Casal de Joves El Kaliu, després de gairebé 8 anys des de la seva inauguració al 2009,
constitueix un espai consolidat de trobada, relació i participació, on disposar d’espais per al
desenvolupament de tasques acadèmiques i d’algunes aficions, i on trobar informació,
orientació i assessorament per als joves del municipi. El projecte educatiu i social s’ha anat
adaptant durant aquests anys a la realitat juvenil del municipi i millorant a mesura que s’ha
anat consolidant. Si bé el Casal de Joves uns anys enrere tenia un estigma que dificultava la
participació en activitats i projectes així com la visibilització i reconeixement d’allò que s’hi
desenvolupava, aquest estigma s’ha anat reduint en part gràcies a l’aposta política de l’actual
Equip de Govern, que es va traduir en un augment pressupostari que va garantir un servei de
dinamització juvenil amb més recursos humans, que en pocs mesos va donar fruits.
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El nou Equip de Govern va iniciar la legislatura amb la proposta de desenvolupar Pressupostos
Participatius en Joventut. Durant el 2016 es van estudiar diversos models de pressupostos
participatius així com bibliografia tècnica sobre participació ciutadana i, de manera
participada, amb un grup de joves i unes estudiants d’un màster universitari es va dissenyar un
model propi de Pressupostos Participatius que es va posar en funcionament a principis del
2017. Aquest model participatiu marca sens dubte un nou enfocament de les polítiques de
joventut a Lliçà de Vall i, per tant, d’aquest Pla Local de Joventut.
L’elaboració de la diagnosi de la realitat juvenil i l’elaboració dels programes que configuren el
PLJ s’han treballat promovent la interdepartamentalitat, quan ha estat possible, la
interinstitucionalitat i la participació dels joves. De totes maneres, aquesta és la metodologia
emprada en la quotidianitat de les polítiques locals de joventut a Lliçà de Vall, de manera que
l’elaboració de la diagnosi i dels programes no ha esdevingut una novetat sinó només un
increment de trobades, reunions, entrevistes i grups de treball, més enllà de l’aplicació de les
tècniques utilitzades per la diagnosi, que es justifiquen i es descriuen més endavant en
l’apartat corresponent.
La interdepartamentalitat dins l’Ajuntament correspon a la integralitat del pla, és a dir, als
diferents aspectes de la vida dels joves que poden ser objecte de les polítiques, dels serveis,
projectes i actuacions de qualsevol departament o regidoria de l’Ajuntament. Si bé una
desitjada transversalitat no és realista sí que és realista, viable i de fet és un fet, la
interdepartamentalitat, és a dir, la participació de tècnics i tècniques de diferents
departaments en el disseny, execució i avaluació d’alguns projectes.
La participació dels joves en el disseny, execució i avaluació dels projectes correspon a la
finalitat general de treballar per a la cohesió social, en el sentit que a mesura que els joves
participen de la presa de decisió d’allò que els afecta, més s’empoderen dels recursos, dels
serveis i dels projectes, més s’ajusten aquests a les seves necessitats i demandes, i més
consciència d’allò públic, d’allò col·lectiu i de comunitat adquireixen.
En els apartats sobre les metodologies s’explica com s’han dut a terme la
interdepartamentalitat, la interinstitucionalitat la participació dels joves en l’elaboració de la
diagnosi i en la definició dels programes.
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2. DIAGNOSI
De la mateixa manera en la qual es va fer en l’elaboració del Pla Local de Joventut de Lliçà de
Vall 2012-2015 prorrogat fins a finals del 2016 i allargat fins a mitjans de 2017, la finalitat de la
diagnosi és orientar les polítiques de joventut del municipi i millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència.
Donat que es tracta d’un procés de reflexió cal que hi participin tots els agents: polítics,
tècnics, joves i agents socials i juvenils.
El PLJ s’emmarca en el PNJCat, per tant, aquesta diagnosi, es regeix pels principis rectors de les
polítiques de joventut proposats en el PNJCat.
-

-

-

-

Principi de qualitat: s’ha pretès generar coneixement vers la realitat de les persones joves
tenint en compte les especificitats de Lliçà de Vall i la diversitat juvenil, amb una mirada
analítica i amb intencionalitat. Per a fer-ho, s’han seguit les indicacions proposades per
l’Observatori Català de la Joventut i s’ha procedit a prioritzar les temàtiques a abordar en
l’anàlisi, s’ha realitzat una anàlisi tant de la realitat juvenil com de les polítiques de
joventut, tot i que s’han fet conjuntament, s’ha valorat quines eren les tècniques més
idònies per a respondre a les preguntes de l’anàlisi i s’han utilitzat, s’han interpretat els
resultats i s’han obtingut unes conclusions per a orientar els programes del PLJ, i s’han
incorporat diversos agents implicats (polítics, tècnics, joves, agents socials) en el procés.
Principi de participació: s’ha inclòs els joves en els diferents moments de la diagnosi, a fi
de fer-los corresponsables del procés. Els pilars de les polítiques de joventut a Lliçà de Vall
són la participació juvenil i el projecte educatiu i social del Casal de Joves El Kaliu, per tant
s’ha prioritzat aquests dos temes.
Principi de transformació: per a detectar les necessitats i les opinions dels diferents grups
de joves, en tota la diversitat local, s’ha realitzat una enquesta mitjançant un qüestionari, a
fi d’arribar a joves de diverses característiques personals i també afectats per diferents
elements estructurals.
Principi d’ integralitat: s’ha tingut en compte aquest principi en tant que s’han tractat
qüestions com l’ocupabilitat, la vivenda i l’educació.

2.1. Plantejament de la diagnosi
A fi de centrar la diagnosi en allò que es considera més important, s’han identificat les
prioritats polítiques, les recomanacions tècniques i l’opinió de joves i de diversos agents
socials, com són professores de l’Institut El Vern, professionals d’altres departaments de
l’Ajuntament de Lliçà de Vall, membres d’entitats del municipi i persones que a títol individual
mostren interès per la joventut del municipi.

2.1.1. Una primera fotografia
En el desenvolupament quotidià del projecte educatiu i social del Casal de Joves El Kaliu i, per
altra banda, en les diferents dinàmiques participatives que s’apliquen en cada projecte,
s’observen i es detecten mancances així com també algunes oportunitats.
S’extreu una primera fotografia abans de plantejar la diagnosi, amb informació obtinguda a
partir de converses amb diversos professionals que treballen en el territori de Lliçà de Vall,
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com són els tècnics de l’Ajuntament, l’equip docent de l’ Institut El Vern, el tècnic del Pla de
Prevenció de Drogues de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes (PPD), persones
d’entitats i agrupacions locals, joves usuaris de diversos serveis o joves protagonistes o
destinataris d’alguns projectes, en el propi desenvolupament de les activitats i els projectes i,
també, en l’avaluació d’aquests, així com també amb la interacció, constant en alguns casos,
que els professionals de joventut tenen amb alguns joves a través de les xarxes socials i de
canals de comunicació virtuals. De fet, aquesta fotografia es fa de manera gairebé continuada;
el treball transversal amb alguns tècnics i agents socials permet tenir una idea d’aquesta
fotografia, igualment que el continuat contacte amb alguns joves del municipi. El fet que es
tracti d’un municipi petit i amb pocs serveis permet aquesta primera fotografia. No obstant,
donada la dispersió territorial del municipi i que molts joves treballin i satisfacin les seves
necessitats i inquietuds fora del municipi dificulta conèixer la seva realitat i el seu coneixement
així com la seva valoració de les polítiques municipals de joventut, per aquesta primera
fotografia. Aquest fet, sumat al desconeixement general que es té de les polítiques de joventut
i dels serveis i oportunitat que s’ofereixen i es faciliten des del departament de joventut,
justifica que s’hagi escollit com una de les eines metodològiques d’obtenció d’informació
l’enquesta, tal com es va fer en anteriors ocasions, tot i ser costosa, però aprofitant el suport
tècnic que aporta el Consell Comarcal del Vallès Oriental en el disseny del qüestionari i en el
buidatge i interpretació de l’enquesta.
Els comentaris i les opinions que expressen la diversitat de persones amb les que els
professionals de joventut i els regidors de l’Equip de Govern conversen sobre els joves del
municipi tenen relació amb els dos temes ja comentats més amunt. Per una banda, El Kaliu, el
casal de joves, del que preocupa tot allò que pugui estar relacionat amb conductes disruptives
i consums en els exteriors i ocupa allò que té a veure amb la informació, l’orientació,
l’assessorament i l’acompanyament socioeducatiu en el temps lliure. Per altra banda, la
participació dels joves, sigui quin sigui el grau d’implicació, és a dir, si són només usuaris, si
senzillament expressen l’opinió, si es responsabilitzen d’activitats i projectes, de si
s’autoorganitzen o de si formen part de processos de presa de decisió de com ha de ser la
participació juvenil al municipi, però amb especial èmfasi, al Casal de Joves El Kaliu.
El Casal de Joves El Kaliu, com passa amb tots els casals de joves, s’associa amb facilitat a
consums de substàncies il·legals en els seus exteriors i certa permisivitat en el comportament
dels joves. Alguns fets aïllats contribueixen molt sovint a generar una imatge de vegades molt
allunyada de la realitat de l’equipament, de la feina que s’hi fa i dels joves que en fan ús. El
Kaliu ha estat estigmatitzat uns anys i ha estat laboriós i difícil treballar per a reduir aquest
estigma i visibilitzar la feina socioeducativa que s’hi fa. L’impuls generat per l’increment
pressupostari decidit a mitjans de 2015 i traduït a partir de l’1 de febrer de 2016 en un equip
humà més nombrós en el marc del servei de dinamització juvenil externalitzat ha contribuït de
manera més que notable a visibilitzar els usos i les oportunitats que s’ofereixen des del servei
de joventut i que tenen com a seu i espai de desenvolupament de projectes i activitats el Casal
de Joves El Kaliu. Així, a la primavera del 2016 va ser notòria la millora en la percepció de bona
part de la població respecte aquest equipament juvenil així com també l’increment de joves
que utilitzen El Kaliu per a estudiar, fer treballs en grup, trobar-se i relacionar-se, assajar balls,
organitzar-se, participar en activitats, projectes, cursos i tallers, informar-se, etc. essent el pic
màxim de més de 70 joves alguns divendres a la tarda. S’ha evidenciat a la pràctica allò que ja
estava escrit, és a dir, que si no es disposa d’un mínim de recursos humans la funció dels
professionals de joventut s’acaba reduint al control i a la gestió quotidiana i no permet la
interacció amb més joves, més i millor acompanyament socioeducatiu, millor treball en xarxa i
la possibilitat de generar noves inèrcies que s’acaben traduint en projectes i activitats que
contribueixin a assolir els objectius generals del casal de joves. A més a més, quan això últim
passa, queda molt menys espai per a què hi pugui haver conductes disruptives.
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Pel que fa a la participació juvenil no s’ha creat cap nova entitat juvenil; de fet segueix existint
al municipi només el Grup Esplai Parroquial (GEP) com a entitat juvenil i centrada en la infància
i l’adolescència. La participació juvenil associada es centra en les entitats esportives;
concretament hi ha hagut un canvi en el Club de Futbol de Lliçà de Vall i un grup de joves del
municipi s’han fet càrrec de la gestió potenciant la participació dels joves locals en els equips
de les diferents categories. Alguns joves es mostren molt participatius en el marc de les Colles
de Festa Major, que són agrupacions no constituïdes legalment que agrupen a persones de
totes les edats,a excepció de dues de les cinc colles, que estan formades bàsicament per gent
jove. Aquesta participació es centra en les activitats competitives que s’organitzen per a elles a
la Festa Major i, per tant, en els corresponents assajos i preparatius. Un grup de joves, tot i no
estar constituït legalment, Skandalitza, han organitzat diverses activitats que han consistit en
obrir El Kaliu en horari de nit en cap de setmana, amenitzant amb música i oferint servei de
bar.
Tot i aquests dos principals temes, en la primera fotografia hi ha altres qüestions que, de la
mateixa manera que les anteriors, són motiu de conversa i evidents arran d’algunes actuacions
dels serveis municipals.
Les instal·lacions del Casal de Joves El Kaliu, tant per dins com per fora, no sofreixen
desperfectes, més enllà de petites pintades i alguna rajola trencada. En canvi, en altres espais
del municipi hi ha de tant en tant destrosses més considerables o pintades amb esprai
atribuïdes a població juvenil. És el cas dels exteriors del Pavelló Poliesportiu, que comparteix
recinte amb el Casal de Joves El Kaliu però que té alguna paret que queda poc a la vista des de
fora del recinte, de l’Institut El Vern i del Centre Cívic Can Magarola.
Els mitjans d’informació contínuament mostren actualitzacions de les dades d’atur, en les que
destaca l’atur juvenil, essent a casa nostra aproximadament del 50% entre la població de 16 a
21 anys. És un fet que preocupa en general a tota la població i, en especial, a la manca
d’expectatives que provoca en la gent jove, que es pot traduir en desesperaça i manca de
motivació per a endegar iniciatives del caire que sigui. Tot i que les estadístiques mostren que
la majoria de persones troben feina per altres canals que no els serveis d’ocupació, s’insisteix
en el servei d’orientació i assessorament sociolaboral per a joves, ja que es contempla com un
servei d’acompanyament socioeducatiu.

2.1.2. Marc teòric
Alguns indicadors marquen certa recuperació de l’economia de l’Estat Espanyol que poden fer
creure que l’anomenada crisi financera comença a quedar enrera. No obstant, els joves
segueixen tenint greus dificultats per a satisfer els seus drets. Hi ha joves que no poden accedir
o no han pogut continuar els seus estudis universitaris, les dades d’atur juvenil són alarmants i
desesperants, les notícies arran d’una generació perduda evidencia el sentiment d’impotència
de la nostra societat de base, l’accés a una vivenda digna pràcticament no existeix per a les
persones joves.
L’actual generació de joves és la més ben preparada de l’era moderna, han estat la primera
generació d’infants, adolescents i ara de joves que de petits ja han dominat una tecnologia de
millor manera i més ràpida que la generació dels seus pares, fet que de vegades es tradueix en
menys respecte a l’autoritat dels adults, i en canvi, es diu i ells i elles ho senten en veu dels
adults, que viuran pitjor que la generació dels seus pares.
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2.1.3. Què es prioritza i per què
Per a l’elaboració de la diagnosi s’ha utilitzat, tal com es va fer en l’anterior diagnosi i Pla Local
de Joventut de Lliçà de Vall la Guia per elaborar la diagnosi del Pla Local de Joventut realitzada
per l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya al 2011.
La finalitat de la diagnosi és conèixer la situació de partida dels joves i de les polítiques de
joventut. A partir de la fotografia prèvia de la realitat juvenil s’ha decidit què es vol analitzar i
conèixer, quina és la millora manera d’obtenir la informació i quines són les conclusions que
ajuden a orientar el disseny de la intervenció. S’ha analitzat empíricament, a través de
l’observació de la realitat, la situació i les necessitats dels joves, així com les polítiques que els
afecten en el municipi. I s’ha analitzat intencionadament aquells aspectes que a partir de la
fotografia prèvia s’han prioritzat.
La diagnosi es planteja com un procés de reflexió, anàlisi de dades i d’elaboració de
conclusions en el que els diferents agents participen en els diferents moments. Al mateix
temps que els diferents agents incideixen en la presa de decisions el propi procés esdevé un
procés d’aprenentatge. S’ha incorporat la visió de tots els agents que fan polítiques de
joventut a Lliçà de Vall: polítics, tècnics, altres professionals, agents socials i joves. Per a fer-ho,
es reconeix la participació existent, és a dir, aquells joves i aquells agents socials que participen
en activitats i processos del municipi. Es promou i es garanteix que els tècnics i tècniques dels
diversos departaments municipals participin en el procés. El procés es mostra en tot moment
com el que és, és a dir, de manera clara i transparent s’informa de la finalitat i de les regles del
joc del procés d’elaboració de la diagnosi. De la mateixa manera, s’informa de la temporització
del procés, a un ritme pel que fa a tècnics i tècniques i a un altre ritme, amb un altre
llenguatge, pel que fa als joves, a fi d’adaptar-se als seus ritmes i de facilitar-los, per tant, la
participació. Com en tot procés participatiu es deixen d’entrada molt clars els límits.
Finalment, s’utilitzen diferents tècniques a fi de recollir opinions i reflexions de participants i
discursos ben diversos.
Tot i que es vetlla per la qualitat de les opinions, pel que s’han utilitzat tècniques qualitatives,
s’ha volgut també disposar d’una fotografia de l’opinió del conjunt de joves del municipi, a
través d’una mostra, pel que s’ha utilitzat la tècnica quantitativa de l’enquesta. De la mateixa
manera, en voler conèixer l’opinió del conjunt de joves del municipi sobre diversos aspectes de
la realitat juvenil i de les polítiques locals de joventut s’han abordat els diferents temes que
afecten la vida de les persones joves així com els diferents àmbits de les polítiques locals de
joventut. Tot i fer l’esforç d’elaborar el qüestionari i de fer una gran quantitat de trucades
telefòniques, no s’ha arribat a la suficient quantitat de respostes, de manera que els resultats
de l’enquesta no són representatius sinó que són orientatius.
S’han explotat, també, algunes dades estadístiques sobre el municipi i la realitat juvenil,
recollides per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
La visibilitat dels projectes, activitats i serveis que es fan i que s’ofereixen als joves segueix
essent una assignatura pendent o una tasca a millorar. Les polítiques locals de joventut, tal
com es detecta arran de converses amb diversos agents i persones del municipi, es segueixen
reduint al Casal de Joves El Kaliu i l’opinió pública redueix l’equipament i, per tant, també, les
polítiques locals de joventut, a un espai de lleure. Si bé els darrers anys s’ha treballat per evitar
aquest reducció que no respn a la realitat, en aquest moment, donat el canvi en la percepció
ciutadana de tot allò que envolta el Casal de Joves El Kaliu, es preveu que l’increment de
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moviment que això hi ha generat contribueixi de manera important a la visibilització d’allò que
s’hi fa i s’hi ofereix, així com possiblement a un increment de l’interès per al genèric projecte
educatiu i social del Kaliu. La participació de joves de fins a 22 anys en alguns projectes,
especialment de disseny dels Pressupostos Participatius, dels propis Pressupostos
Participatius, de la cogestió de pressupost per activitats per a joves de la Festa Major i
intercanvis internacionals ha augmentat lleugerament la mitjana d’edat dels usuaris d’El Kaliu,
que, tot i això, segueix contemplant-se al municipi no com un espai per als joves sinó com un
espai per als adolescents, és a dir, aquella població en edat d’anar a l’Institut i més
concretament fins als 16 anys, ja que a l’únic Institut que hi ha al municipi s’hi cursa només
ESO.
Donades aquestes prioritats i aquestes percepcions, per a la diagnosi s’han utilitzat tècniques
qualitatives, amb la intenció d’esbrinar quina és l’opinió de diferents agents entorn el Casal de
Joves El Kaliu, els seus usuaris, el seu entorn i l’opinió general que se’n té al municipi, i poder
identificar quines són les causes que provoquen aquesta situació, per a orientar degudament
els programes que s’hi desenvolupen i de millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència. En utilitzar les
tècniques qualitatives s’ha aprofitat per a recollir també opinions i reflexions sobre certs
aspectes de la vida dels joves, en general i en concret al municipi, així com dels serveis,
recursos i projectes per a joves, en definitiva, sobre les polítiques locals de joventut.
Com s’ha explicat més amunt, a fi d’arribar a una bona part de la població juvenil que no
participa en cap projecte relacionat amb l’Ajuntament o que no fa ús dels serveis que
s’ofereixen des del Casal de Joves, s’ha optat per la tècnica quantitativa de l’enquesta.
S’han realitzat diverses entrevistes en profunditat així com algunes converses informals amb
agents socials i juvenils, a fi de conèixer la seva percepció i opinió en relació a la realitat juvenil
del municipi i en relació a les polítiques local de joventut.

2.2. Anàlisi
S’ha analitzat tant la realitat juvenil, és a dir, les condicions de vida de les persones joves,
problemes, necessitats, causes i efectes, com les polítiques de joventut, és a dir, tot allò que
s’ha fet en joventut fins al moment.

2.2.1. Plantejament de l’anàlisi
Per a l’anàlisi de la realitat juvenil i les polítiques local de joventut s’han tingut en compte, per
una banda, les necessitats que s’han prioritzat, esmentades anteriorment, i per altra banda,
tots aquells aspectes que tenen a veure amb la vida dels joves i amb les polítiques locals de
joventut. Per tant, s’han formulat preguntes per conèixer les causes de les necessitats
detectades i prioritzades, i també preguntes genèriques sobre tots els àmbits de la vida dels
joves des de la perspectiva municipal.
La metodologia emprada es centra en els principis rectors del PNJCat 2010-2020.
S’ha fomentat la participació dels joves i de diversos agents, a fi que intervinguin en el
desenvolupament de les polítiques locals de joventut i en la governança democràtica. Amb la
participació es cerca la corresponsabilitat de tots els agents i dels joves i es pretén, també,
conscienciar per a dissenyar nous mecanismes de participació properament, més eficaços i
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eficients. S’han realitzat entrevistes en profunditat i converses informals i es va realitzar un
procés de participació a finals de 2016.
El sentit de les polítiques de joventut és la transformació, és a dir, han d’incidir per a canviar la
realitat juvenil i per a tenir un impacte positiu en la societat. Per a fer-ho cal tenir una
perspectiva inclusiva per a tots els perfils de joves, l’ universalisme i la lluita contra les
desigualtats socials estructurals. S’ha realitzat una enquesta a fi de recollir les opinions
d’aquells joves que per raons diverses no accedeixen o no volen utilitzar els mecanismes de
participació i a fi de dissenyar unes polítiques de joventut que arribin a tots els joves tenint en
compte les desigualtats d’oportunitats.
Les polítiques de joventut han de tenir una perspectiva integral, és a dir, han de contemplar
tots aquells aspectes que contribueixen a que els joves puguin desenvolupar el seu projecte de
vida amb plenitud i igualtat. Per tant, cal treballar de manera transversal dins l’administració;
la Taula Tècnica de Joventut és una eina dissenyada per a poder discutir les polítiques locals de
joventut des dels diferents àmbits, tot i que es convoca de manera puntual i no està
consolidada.
Per altra banda, la coordinació a través del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a disposar
de dades estadístiques de la realitat juvenil del municipi i de fer-ne una primera interpretació
constitueix una forma de treball compartit aprofitant tots els recursos que es disposen en el
global de les diferents administracions. La coordinació comarcal implica possibilitats de govern
multinivell, és a dir, que hi hagi diverses administracions en el desenvolupament de les
polítiques de joventut. El mateix passa amb la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del
Tenes. De la mateixa manera es promou el treball en xarxa, és a dir, la utilització de
mecanismes, com els plenaris comarcals, per a coordinar-se i treballar conjuntament de
manera sostinguda i continuada.
Les polítiques de joventut responen al principi rector de qualitat, entenent que s’adeqüen a la
realitat, que són pròximes, promovent la innovació i la creativitat, i que són avaluades.
Tenint en compte les necessitats prioritzades i els principis rectors del PNJCat s’han utilitzat els
següents instruments d’anàlisi, a fi de recollir de la millor manera la informació necessària per
a respondre als interrogants plantejats i orientar les polítiques de joventut:
-

-

-

-

Avaluació del Pla Local de Joventut 2012-2015 prorrogat fins a finals de 2016 i dels
projectes que se’n desprenen. En el procés d’avaluació de cada projecte, en el que
participen diversos agents i els joves, es recullen aquells aspectes a millorar per a què el
projecte doni millor resposta a les demandes o necessitats per les que ha estat dissenyat.
Converses informals amb joves. En la quotidianitat i en el desenvolupament de projectes,
serveis i activitats s’ha parlat amb diversos joves per a extreure quina valoració fan
d’alguns serveis del Casal de Joves així com per conèixer quines són les seves necessitats.
Aquestes converses han estat positives també en el sentit que alguns joves s’han sentit
importants en el moment d’opinar, han sentit que la seva opinió comptava, i alhora, han
generat expectatives en relació a les seves opinions. Es preveu incloure’ls en la definició
dels projectes i activitats que facin referència a les seves inquietuds.
Reunió amb l’Equip de Govern. Es va realitzar al novembre de 2016 per a contrastar el
primer esborrany de la diagnosi de la realitat juvenil i demanar impressions sobre les
polítiques de joventut que es desenvolupen al municipi.
Taula tècnica de joventut. Es va realitzar el 17 de novembre de 2016 al Casal de Joves El
Kaliu; hi van participar la dinamitzadora de Centres Cívics i Noves Tecnologies, la tècnica
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d’Educació, les tres dinamitzadores juvenils, l’educadora de Benestar Social, un agent de la
Policia Local delegat pel Cap de la Policia Local, el tècnic d’Esports, el tècnic de Cultura, el
tècnic del Programa de Prevenció de Drogues, el tècnic d’Urbanisme i el tècnic de
Joventut. Aquest mecanisme contribueix a una visió transversal de les polítiques de
joventut i a la integralitat de la vida dels joves, tot i que en ser només puntual es percep la
sensació que no tots els participants aporten tot allò que podrien aportar.
Procés de participació juvenil. Es va celebrar una Assemblea Juvenil (nom que van decidir
els joves que van participar en el disseny del procés participatiu) el 18 de novembre de
2016 al Casal de Joves El Kaliu, en la que es va donar als 48 participants un esborrany de la
diagnosi de la realitat juvenil, en format de llistat de conclusions acompanyades d’algunes
gràfiques. Els joves van opinar en grups sobre tots els temes reflectits en el document i es
van recollir les seves impressions per a incorporar-les posteriorment i refer l’esborrany de
la diagnosi. L’Assemblea Juvenil es va dinamitzar amb jocs d’activació i de cooperació. En
una segona part es va donar als joves un llistat amb els programes del Pla Local de
Joventut 2012-2015 a fi que marquessin quins coneixien i que destaquessin els tres
programes que consideraven més importants. Els programes més coneguts pels joves van
ser el Kànima, els cursos i tallers que es fan al Kaliu per demanda dels joves, la festa de
Castanyada i Halloween i la Festa del Glaç; els menys coneguts van ser els dos programes
relacionats amb el Programa de Prevenció de Drogues (PPD), Viamines de Salut i Agents de
Salut i el Programa d’Informació i Dinamització a l’Institut, probablement per la no
associació del nom dels programes amb l’acció concreta. Els programes marcats més
vegades com a més importants van ser precisament el PPD , el Kànima i la festa de
Castanyada i Halloween. Finalment els joves van fer propostes per a incloure en el nou Pla
Local de Joventut. Es va condicionar les propostes dels joves a que hi hagués vinculat un
grup de treball posterior a l’Assemblea Juvenil. Es van consolidar grups de treball
relacionats amb el grup organitzat Skandalitza, amb un parc de calistènia, amb la Festa
Major, amb activitats genèriques del Kaliu, amb Kànima, amb el viatge de fi de curs de 4t
d’ESO i amb intercanvis internacionals. Després es va fer un sopar, a càrrec de la Fundació
Jovent, una jove i un educador de la qual van exposar el seu projecte de formació i
ocupacional a tots els joves participants. La jornada es va acabar amb un concert de
diversos grups escollits prèviament pels joves en el procés de disseny del procés
participatiu. Posteriorment es va treballar amb els grups de joves centrats en els temes
citats i es van mostrar les conclusions en una nova Assemblea Juvenil el 16 de desembre,
acudint posteriorment a la representació d’una obra de teatre sobre la recerca de feina al
Casal Social en el marc de la programació anual de teatre que gestiona el departament de
Cultura de l’Ajuntament.
Entrevistes en profunditat a agents socials i/o juvenils. Permeten l’apropament qualitatiu
a les opinions i percepcions de persones que donada la seva trajectòria, la seva vida
professional i la seva vida associativa tenen, des de la seva subjectivitat, coneixement de
certs aspectes de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut del municipi. S’han fet
entrevistes a membres d’entitats, membres d’alguna Colla de Festa Major, al tècnic
d’Urbanisme, al tècnic de Cultura i la dinamitzadora de centres cívics i noves tecnologies, a
les bibliotecàries municipals, a una educadora social i una treballadora social de l’Equip de
Serveis Social, a la tècnica d’Educació, al Cap de la Policia Local, al tècnic d’Esports, a dues
tècniques del Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT) a l’equip directiu
de l’Institut El Vern, a una professora d’una acadèmia d’anglès i a l’AMPA de l’Institut El
Vern.
Explotació de dades estadístiques del 2016, a través de l’Observatori del Consell Comarcal
del Vallès Oriental. Permet valorar en termes quantitatius una aproximació a la realitat
juvenil local. Donat que l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Oriental recull dades
d’interès per a l’estudi de la realitat juvenil de cada municipi de la comarca, s’ha
seleccionat aquella informació que es considerava rellevant i s’ha analitzat, posant un
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especial èmfasi en les dades relatives al treball i a l’atur. S’han tractat qüestions sobre la
situació geogràfica, el context socioeconòmic, la població i la situació laboral. Si bé algunes
dades són clarament útils, encara que sigui a nivell informatiu, és cert que algunes d’elles,
especialment les relatives a qüestions laborals, no es poden traduir en polítiques locals de
joventut d’impacte, ja que responen a una situació estructural de l’Estat, a polítiques
estatals i autonòmiques, al poder del mercat, a les polítiques marcades per la Unió
Europea i a l’actual crisi del règim democràtic garant de l’Estat del Benestar.
Enquesta a 88 joves de 12 a 29 anys a l’estiu de 2016. Tot i que com s’ha esmentat abans
una enquesta resulta costosa, es va valorar que per a conèixer l’opinió de molts joves que
queden exclosos d’altres mecanismes de participació i de consulta era l’ instrument més
adequat. Permet quantificar i mesurar el coneixement que els joves de Lliçà de Vall tenen
dels serveis per a joves i de les polítiques locals de joventut. Es va dissenyar un qüestionari,
amb l’ajut i el suport de la tècnica de joventut i de l’Observatori del Consell Comarcal del
Vallès Oriental i es va realitzar una enquesta per telèfon. Amb aquesta enquesta es va
pretendre recollir un conjunt d’opinions, valoracions, aportacions, etc; per part d’alguns
dels joves que viuen al municipi, és a dir, joves que són usuaris o no dels espai municipals,
que estudien, que treballen o participen d’activitats diverses del municipi o dels municipis
veïns. La temàtica analitzada a l’enquesta abasta una sèrie de temàtiques:
QÜESTIONARI PER A L’ENQUESTA:
Presentació
Hola, bon dia/bona tarda!
Et truquem des del l’Ajuntament de Lliçà de Vall, concretament des de la regidoria de
Joventut.
Estem fent una enquesta per elaborar una diagnosi per saber la situació actual dels joves
de Lliçà de Vall, que servirà per elaborar el nou Pla Local de Joventut, i ets un dels joves
seleccionats. Et podríem fer l’enquesta, si us plau? Serà qüestió d’uns minuts... Moltes
gràcies!
Dades Generals
1. Edat.......... NS/NC
2. Sexe: H
D
NS/NC
3. Municipi:
4. Lloc de naixement: Lliçà de Vall; Altres.............................................................
5. A quin barri de Lliçà de Vall vius?
CAN PRAT
MIRANDA
MIRADOR
MAS GORDI
CAN
VILARDEBÓ
SANT MORITZ SOT DELS NOSTRIS
NUCLI URBÀ
6. Quina és la teva llengua materna: Català Castellà Altres........................
7. Quina llengua utilitzes habitualment?: Català Castellà Altres...................
Educació
8. Què estàs estudiant actualment?
ESO
Batxillerat
Cicles de Grau Mig
PQPI Altres
NS/NC
9. On estudies?.........................
10. Si no estudies al teu municipi, on ho fas i per què?..........................................
11. Consideres bona l’oferta formativa formal de la teva comarca? Si
No
NS/NC
12. Saps que al Casal de Joves El Kaliu pots demanar una sala per a estudiar, fins i tot en
horari fora d’obertura de l’equipament? Si No NS/NC
13. Ho has utilitzat? Si No NS/NC
14. A quines hores faries servir aquesta sala?
Caps de setmana
Nits
Caps de setmana i nits
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15. Tens bones condicions per estudiar a casa teva? Si No NS/NC
16. (Només per a 16 o més anys) Si trobessis feina deixaries d’estudiar? Si
No
17. Creus que és més fàcil trobar feina si has estudiat? Si
No
NS/NC
18. Creus que manquen activitats extraescolars? Quines?.............................
19. Quina valoració fas de les instal·lacions educatives formals del teu municipi?
Molt Bona Bona Regular Dolenta Molt Dolenta NS/NC

NS/NC

Treball (només a partir de 16 anys)
20. Has treballat alguna vegada? Si No NS/NC
21. Si has treballat o treballes, a quin poble?......................................
22. Si has treballat o treballes, tens una valoració positiva de la feina que feies o fas?
Si No NS/NC
23. Creus que és fàcil trobar feina al teu municipi? Si No NS/NC
24. En quina professió t’agradaria poder treballar?:.................................................
25. T’agradaria tenir el teu propi negoci? Si No NS/NC
26. Coneixes el Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT) i la seva
descentralització a l’Ajuntament de Lliçà de Vall? Si No NS/NC
27. L’has utilitzat? Si No NS/NC
28. Coneixes el servei d’assessoria laboral per a joves al Casal de Joves El Kaliu? Si No
NS/NC
29. L’has utilitzat? Si No NS/NC
30. Coneixes la Garantia Juvenil? Si No NS/NC
31. Estàs apuntat a la Garantia Juvenil? Si No NS/NC
Habitatge
32. Creus que actualment és fàcil l’emancipació dels joves? Si
No NS/NC
33. Estàs emancipat? Si No NS/NC
34. Si és que sí, amb qui vius? Sol Parella Companys NS/NC
35. És fàcil trobar habitatge al teu municipi? Si No NS/NC
36. Si estàs emancipat, les condicions econòmiques d’aquests habitatges són assequibles
per a tothom? Si No NS/NC
37. Si estàs emancipat, t’agradaria canviar de municipi? Si No NS/NC
Per què?
............................................................................................
38. En cas de no estar emancipat, quan ho facis, on t’agradaria viure? ................................
39. Estàs empadronat al lloc on vius habitualment? Si No NS/NC
40. Quants anys fa que vius en el lloc actual? 0-5 anys 6-15 anys més de 15 anys NS/NC
Salut
41. La informació que tens en l’àmbit de la salut és bona? Si No NS/NC
42. Sobre quin tema creus que caldria més informació?
Sexualitat
Alimentació
Consum de Drogues Adiccions
Altres
..............................
43. Quines activitats t’agradaria que es fessin sobre aquests temes?
.......................................................................................................
44. A on recorres quan necessites informació sobre alimentació, sexualitat o consum de
drogues?..................................................
45. Coneixes el Programa de Prevenció de Drogues PPD? Si No NS/NC
46. Com valores el PPD? Molt bé Bé
Malament
NS/NC
47. Creus que el CAP del teu municipi funciona bé? Si No NS/NC
48. Quina valoració fas de les instal·lacions de salut del teu municipi?
Molt Bona Bona Regular Dolenta Molt Dolenta NS/NC
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Mobilitat
49. Quin transport utilitzes per anar al centre educatiu o a treballar?:
A peu Bicicleta Cotxe Autobús Moto Altres NS/NC
50. Si vols anar al centre del poble, com ho fas?
A peu
Bicicleta
Cotxe Autobús Moto Altres
EM PORTEN EN COTXE
CAMINANT
AMB TRANSPORT PÚBLIC
NS/NC
51. Quin transport utilitzes habitualment quan surts el cap de setmana?:
A peu Bicicleta Cotxe Autobús Moto Tren Altres NS/NC
52. Creus que cal transport públic al poble? Si No NS/NC
53. Consideres que el teu municipi està ben comunicat amb la resta de municipis de la
comarca?: Si No NS/NC
54. Consideres que el teu municipi està ben comunicat amb Barcelona?
Si No NS/NC
55. Creus que calen carrils bici? Si No NS/NC
56. Quin transport públic creus que li falta al teu municipi?
Autobús Tren Altres NS/NC
Cultura, lleure i oci
57. Quan tens temps lliure a què el dediques?. Selecciona la que facis més
A estar amb els amics
A estudiar
A llegir
A fer activitats culturals i de lleure o oci
Video consola, etc
Xarxes socials
Altres
NS/NC
58. Creus que l’oferta cultural i de lleure o oci del teu municipi és bona? Si No NS/NC
59. Cal que hi hagi oferta d’oci al municipi o és millor anar a un altre lloc?...............
60. Creus que l’oferta esportiva és bona? Si No NS/NC
61. Valores positivament la Festa Major del teu poble? Si No NS/NC
62. Ets d’alguna Colla de Festa Major? Si No NS/NC
63. T’agradaria participar activament de la Festa Major del teu poble? Si No NS/NC
64. Quina valoració fas dels equipaments culturals del teu municipi?
La Biblioteca: Molt Bona Bona Regular Dolenta Molt Dolenta NS/NC
Can Magarola: Molt Bona Bona Regular Dolenta Molt Dolenta NS/NC
Can Prat:
Molt Bona
Bona Regular Dolenta Molt Dolenta NS/NC
Casal Social: Molt Bona Bona Regular Dolenta Molt Dolenta NS/NC
65. Quina valoració fas dels equipaments juvenils del teu municipi?
Casal de Joves El Kaliu: Molt Bona Bona Regular Dolenta Molt Dolenta NS/NC
66. Quina valoració fas de les instal·lacions esportives del teu municipi?
Pavelló Poliesportiu Municipal: Molt Bona
Bona
Regular Dolenta Molt Dolenta
NS/NC
Pista exterior zona Pavelló i Kaliu : Molt Bona Bona Regular Dolenta Molt Dolenta
NS/NC
Skatepark: Molt Bona Bona Regular Dolenta Molt Dolenta NS/NC
Pistes esportives d’urbanitzacions: Molt Bona
Bona Regular Dolenta Molt Dolenta
NS/NC
Instal·lacions esportives de Can Prat: Molt Bona Bona Regular Dolenta Molt Dolenta
NS/NC
67. Has anat alguna vegada al Kaliu? Si No NS/NC
68. Quan hi vas, quin ús en fas del recurs?
DEMANAR INFORMACIÓ
ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL ESTUDIAR
O
FER
TREBALLS
ACTIVITATS/TALLERS PROGRAMATS
REUNIONS
PREPARAR
ACTIVITATS
CESSIÓ D’ESPAIS
FUTBOLÍ
ESTAR AMB ELS AMICS
CURSOS
FESTES
ALTRES
69. En Quin tipus d’activitats t’agradaria participar al Kaliu?_________________________
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70. Quin ús t’agradaria fer-ne? _________________________
71. T'agradaria que al Kaliu hi hagués una "nit lúdica" mensual per a joves majors de 18
anys de Lliçà de Vall? Si No NS/NC
72. On vas habitualment en el teu temps d’oci?: ...........................................................
Només per a JOVES ENTRE 12-16 ANYS:
73. Coneixes el projecte Kànima que es realitza al Kaliu per joves entre 12 i 16 anys?
SI NO NS/NC
74. Has participat alguna vegada en alguna activitat organitzada per Kànima?
SI NO NS/NC
75. Si es realitzés al Kaliu un casal d’estiu durant els matins de les primeres setmanes de
juliol, hi participaries?
SI NO NS/NC
76. Fas alguna activitat extraescolar?
SI NO NS/NC
77. Quina? _________________________
Interlocució i participació
78. Creus que els joves actualment són participatius? Si No NS/NC
79. Participes en alguna entitat, club esportiu o associació del teu municipi? Si
No
NS/NC
80. Si la resposta és si, a quina entitat o associació?.....................................
81. Si la resposta és no, per què no hi participes?:
a. No m’interessa formar part de cap entitat
b. No les conec ni m’interessa
c. M’agradaria estar a una entitat, però no conec les entitats existents a Lliçà
de Vall
d. M’agradaria estar a una entitat, però no m’interessen les que hi ha a Lliçà
de Vall
e. Prioritzo dedicar el temps a altres coses
82. Participes en algun grup de joves no constituït legalment? Si No NS/NC
83. Si la resposta és si, a quina entitat o associació?.....................................
84. Creus que l’Ajuntament té en compte l’opinió dels joves? Si No NS/NC
85. Saps a qui i a on adreçar-te per a fer sol·licituds, demandes, queixes o propostes? Si
No NS/NC
86. Si la resposta és sí, a qui o a on?
87. Com t’assabentes de les activitats del poble?
Butlletí municipal La Veu
Agenda municipal
Butlletí Kalinícies
Facebook
Web de l’Ajuntament
Web del Kaliu
Per amics
Altres
88. Has participat en algun procés de participació juvenil a Lliçà de Vall? Si No NS/NC
89. T’agradaria participar en les decisions que t’afecten?
a. No, ja que tot i que ens consultin crec que no se’ns faria cas
b. No m’interessa participar
c. Sí, a través d’un Consell de Joves
d. Sí, a través de consultes puntuals
90. Com a jove, coneixes les polítiques de joventut del municipi? Si No NS/NC
91. T'agradaria que Lliçà de Vall portés a terme els Presupostos Participatius de Joventut?
Si No NS/NC
92. Si la resposta és que sí, per quin motiu? .....................................
Convivència i cohesió social
93. Hi ha problemes entre els joves al teu municipi? Si
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Si és que sí: quins problemes veus?.......................................
Creus que la imatge que té la societat sobre els joves és correcte?
No NS/NC
Creus que la convivència al teu municipi és correcte? Si No NS/NC
Marca els tres valors que cal treballar més:
El respecte
La diversitat
La tolerància
L’esforç
La integració
La disciplina

Observacions generals:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................
El total de població jove enquestada és de 88 joves, el 71% dels quals són nois. El grup d’edat
majoritari entre els enquestats ha estat el grup de joves entre 15 i 19 anys, que sumen el 42%
del total d’enquestats. El total de noies enquestades, que suposa el 29% del conjunt total té un
pes relativament més important entre els menors de 14 anys. Al gràfic que segueix podem
veure aquesta distribució per edat i sexe dels joves enquestats.
Dades generals dels enquestats
40

30
dones
homes

20

10

0
< 14 anys15-19 anys20-24 anys25-29 anys
> de 30 anys

Aquesta distribució per sexes i edats no acaba de recollir la distribució real existent al municipi,
però en tot cas si que ens serveix per detectar el perfil de jove al qual més s’arriba des de
l’equipament juvenil. Cal destacar que tots els joves que han fet l’enquesta han respost les
preguntes, i per tant cap enquesta es pot classificar de nul·la.

2.2.2. Recollida i interpretació de la informació
Situació geogràfica: comarca i municipi
El Vallès Oriental és la comarca més extensa de l’àmbit metropolità amb 851,9 Km.2
Actualment consta de 39 municipis i una població total de 399.781 habitants; i es troba situada
a 30 quilòmetres de Barcelona. La seva capital és Granollers, amb pràcticament 60.000
habitants. És un territori que es caracteritza per la seva gran heterogeneïtat, ja que combina
zones de gran implantació industrial i urbana amb zones amb un marcat caràcter rural.
En termes demogràfics la comarca presenta dues polaritats clares, amb centre a Granollers i
Mollet del Vallès, les úniques ciutats amb més de 50.000 habitants a la comarca i que
concentren pràcticament un terç de la població comarcal total. Predominen els municipis de
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caràcter mitjà i petit-mitjà, que són els que en els darrers anys creixen més, i que concentren
el 60% de la població comarcal (municipis entre 5.000 i 20.000 habitants). Els municipis més
petits, de menys de 1.000 habitants presenten un dinamisme demogràfic molt petit. En termes
generals però, el creixement de la comarca en els darrers anys ha estat constant i superior a la
majoria de comarques que l’envolten.
El municipi de Lliçà de Vall, situat a la zona de la Vall del Tenes, al centre de la comarca, té
segons les dades del darrer padró d’habitants (any 2015) 6.383 habitants, això fa que en
termes demogràfics es situï entre els pobles mitjans de la comarca. Té una superfície
territorial de pràcticament 11km2 i una densitat de població elevada que es situa en 586,70
habitants per quilòmetre quadrat. Aquesta relativament important densitat de població està
lligada bàsicament a la seva configuració com a municipi, amb una important presència
d’habitatges unifamiliars concentrats en urbanitzacions. És un municipi amb una dispersió
territorial elevada, i amb un conjunt d’urbanitzacions on es concentra la major part de la
població, ja que el que seria el nucli del municipi concentra poc més del 18% del total de
població: Can Prat, Can Vilardebó o La Miranda són urbanitzacions destacades del municipi.
Localització del municipi

Font: Consell Comarcal del Vallès Oriental

Context socioeconòmic
Les darrers dades del PIB per comarques (2013) indiquen que el sector amb més pes econòmic
en el conjunt del PIB vallesà és el sector serveis amb un 53,56%, important però molt per sota
del de Catalunya, que es manté en el 70%. En canvi, a la comarca hi ha un major predomini
del sector industrial, que suposa el 37%, mentre que al conjunt català aquest sector es situa
en un 22%. L’agricultura mostra un pes més elevat a Catalunya que a la comarca, tot i que el
seu paper és el més testimonial en les dades. Lliçà de Vall és, dins dels municipis que
conformen la Vall del Tenes, el municipi més fortament industrialitzat, tot i que els polígons
industrials conviuen amb una important presència del sector agrícola. La construcció també és
un sector especialment important al municipi, tot i que en el context actual de crisi ha estat un
sector especialment tocat.
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Pes de cada sector dins del PIB comarcal en %
Primari

Indústria Construcció

Serveis

Vallès Oriental

0,79

37,56

7,37

53,56

Catalunya

1,90

22,47

7,02

70,08

Font: Anuari Caixa Catalunya (2014)

Anàlisi de la població
El municipi de Lliçà de Vall ha passat de tenir l’any 2004 5.696 habitants a tenir-ne actualment
poc més de 6.300; en els darrers anys ha registrat un creixement global de la seva població
constant tot i que no massa elevat. Durant els anys 2002-2009 el creiexement demogràfic del
municipi va ser més accelerat, i a partir de la segona dècada del s. XXI aquest increment
demogràfic s’ha frenat lleugerament, tot i que s’ha mantingut a l’alça amb la petita excepció
de l’any 2012 quan es va registrar una disminució del total de població, disminució que no va
superar els 10 habitants.
Si mirem el període 2004-2015 el creixement anual del municipi s’ha situat en l’1%, per sota
del que ha registrat el conjunt de la comarca (on el creixement anual s’ha situat en poc més
del 2%). Lliçà de Vall és doncs un municipi que creix a un ritme més lent que el conjunt de la
comarca o que altres municipis veïns, com podria ser Bigues i Riells.
Evolució demogràfica
Padró Continu: Població segons sexe
Any

Homes

Dones

Total

2015

3254

3129

6383

2014

3224

3130

6354

2013

3261

3165

6426

2012

3257

3137

6394

2011

3252

3152

6404

2010

3249

3116

6365

2009

3224

3066

6290

2008

3189

2993

6182
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2007

3136

2952

6088

2006

3138

2895

6033

2005

3013

2808

5821

2004

2969

2727

5696

Font: Elaboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb dades de
l'IDESCAT

L’anàlisi per edat i sexe de la població indica que el municipi de Lliçà de Vall té un important
pes de població adulta-jove, amb una estructura demogràfica relativament madura. S’aprecia
que fa uns anys es va iniciar una recuperació per la base (grups d’edat de 5 a 9 anys i de 10 a
14 anys), tot i que hi ha una frenada important que es visualitza en l’escàs creixement del grup
de població de 0 a 4 anys. Els joves entre 20 i 29 anys també suposen un grup menor al
municipi i té força pes la població entre 30 a 44 anys).

Piràmide d'edats. 2014
De 80 a 84 anys
De 70 a 74 anys
De 60 a 64 anys
De 50 a 54 anys

Dones

De 40 a 44 anys

Homes

De 30 a 34 anys
De 20 a 24 anys
De 10 a 14 anys
De 0 a 4 anys
400

300

200

100

0

100

200

300

400

Font: Elaboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb dades de l'IDESCAT

Cal dir que el percentatge de joves (agafant les edats de 16 a 29 anys) del municipi es situa
l’any 2014 en el 14%, que és pràcticament igual al que es registrava l’any 2010 (14,7%). Aquest
manteniment del pes de la població de 16 a 29 anys s’explica pel creixement lent de la
població al municipi i per l’augment del pes de la població adulta jove (al voltant dels 40 anys).
El percentatge actual de joves amb edat de 16 a 34 anys suposa gairebé el 21% de la població
total (cal tenir present que a Catalunya es considera la població jove a aquella que té entre 16 i
29 anys).
Quan s’analitza l’índex de recanvi de les poblacions actives (que calcula el quocient entre els
grups d’edat de 60 a 64 anys respecte el grup d’edat de 15 a 19 anys, és a dir, es podria dir que
és l’indicador que mesura la població que surt del mercat de treball respecte la generació que
en un futur hi ha d’entrar), s’observa que s’ha passat d’un índex del 120,74% l’any 2010 al
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118,50% l’any 2014: en termes demogràfics el moment actual és una mica més favorable al
recanvi generacional, ja que el percentatge de recanvi ha registrat un lleuger descens, pel
creixement de la població adulta jove, sobretot la que té una edat al voltant dels 35-39 anys.
Lliçà de Vall és un municipi amb un saldo migratori que darrerament ha iniciat una tendència
negativa o si més no s’ha frenat amb força. Així, els primers anys de la dècada del 2000 el saldo
migratori, o sigui, l’arribada de població al municipi ha estat molt més destacada, sobretot de
persones provinents d’altres punts de la comarca i de la demarcació barcelonina. En canvi, a
partir de l’any 2011 la tendència s’inverteix, així creix el nombre de persones que se’n van del
municipi cap a altres punts de la comarca i aquest saldo negatiu s’imposa malgrat l’arribada de
població provinent de la resta de la demarcació i altres punts del país o fora d’aquest. Al 2013
torna a passar al mateix, malgrat el repunt positiu en el saldo migratori de l’any 2012, i les
dades més recents indiquen una tendència a l’estancament, que es tradueix en un creixement
nul del saldo migratori.
Evolució del saldo migratori a Lliçà de Vall
Mateixa

Resta de la

Resta de

Resta

Any

comarca

província

Catalunya

Estat espanyol

Total

2014

-1

0

-2

3

0

2013

-51

-10

-4

3

-62

2012

23

27

-3

-15

32

2011

-56

29

9

2

-16

2010

-12

32

-1

5

24

2009

10

42

-10

-3

39

2008

54

26

-7

13

86

2007

-7

50

-7

-8

28

2006

-2

52

-2

-7

41

2005

-1

0

-2

3

0

Font: Elaboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb dades de l'IDESCAT

D’altra banda, si s’analitzen les dades relatives a l’evolució de la immigració estrangera, a Lliçà
de Vall, d’acord a les dades oficials recollides del darrer Padró d’Habitants, el pes de la
població estrangera és petit, pràcticament no arriba al 3% de la població total, i aquesta xifra,
és pràcticament similar a la registrada l’any 2010, quan el percentatge de població estrangera
suposava el 3,22% de la població total. Això significa que els augments de població que s’han
anat registrant al municipi, molt més concentrats a principis de la dècada del 2000 que no pas
en els darrers anys, han estat de població d’origen autòcton.
Ara bé, si el total de població estrangera que es comptabilitza al municipi s’analitza des del
punt de vista de les edats s’observa com destaca el pes de la població immigrada jove dins del
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conjunt total d’immigrants estrangers. Així, del total de població estrangera, que suma, l’any
2014, 180 habitants, pràcticament el 36% són joves entre 15 i 29 anys. I entre els joves de 15 a
34 anys, pràcticament la meitat són joves d’origen estranger. Per tant, es pot interpretar que
els joves nascuts al municipi o la comarca se’n van de Lliçà de Vall i tenen més tendència a
romandre al municipi els que hi han arribat fa relativament poc temps.
Joves i població estrangera. Any 2014
Població

% total pobl.
estrangera

% pobl.
Total

Joves de 15-29

65

36%

1,02%

Joves de 15-34

97

53%

1,52%

Font: Elaboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb
dades de l'IDESCAT

Si s’analitzen els països de procedència d’aquesta població estrangera resident a Lliçà de Vall,
destaca el pes de les persones provinents del Marroc, Romania, França i Colòmbia.
Pràcticament la població d’aquests 4 països suposa el 40% dels immigrants totals residents al
municipi.
Les 88 persones que van respondre a l’enquesta van emetre la següent relació de respostes
quan se’ls preguntava de quin municipi són.
Lliçà de Vall
Granollers
Barcelona (ciutat)
altres punts de Catalunya
resta de l'Estat espanyol
fora de l'Estat espanyol

A l’enquesta també s’ha inclòs una pregunta relativa al barri de Lliçà de Vall on viuen els joves.
Aquesta pregunta és important de tenir en compte, ja que el municipi té una estructura
urbana molt disseminada, formada per diversos barris i un nucli urbà relativament definit. Així,
els resultats indiquen que entre els enquestats només un 22% viu al nucli urbà i un 13% és
resident al barri de La Miranda, uns dels nuclis més poblats del municipi. De la resta de barris,
no n’hi ha cap on el total d’enquestats superi el 10%, per tant l’enquesta recull l’opinió de
joves del municipi que viuen també molt dispersos en aquest.
Dels resultats de l’enquesta, les dades relatives als usos i costums lingüístics també són
interessants d’analitzar, ja que s’observa si hi ha algun tipus de polarització pel que fa a l’ús de
les llengües o no. Cal destacar que els resultats obtinguts han sigut idèntics en les dues
preguntes i per tant es pot deduir que la llengua materna i la llengua d’ús habitual entre els
joves que han respost l’enquesta és el mateix. Així, hi ha un predomini de joves que tenen el
castellà com a llengua materna i d’ús habitual i el català només és llengua habitual pel 42%
dels enquestats. Hi ha un petit nombre de joves (que no arriba al 2%) que indiquen usar el
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català i castellà de forma habitual i sense fer distincions i un nombre molt reduït de joves que
marquen altres idiomes, com l’àrab o el francès.
No es constaten diferències considerables per edat o nivell d’estudis entre els joves amb
relació a l’ús de la llengua.
Pel que fa a l’emancipació, tal com s’indica en l’Informe elaborat per l’Observatori de la
Joventut, el context de crisi dificulta amb força l’evolució de la taxa d’emancipació a
Catalunya, que s’ha vist molt dificultada per les condicions del mercat laboral. Així, en el segon
trimestre de l’any 2015, la taxa d’emancipació de les persones joves d’entre 16 i 29 anys a
Catalunya és del 24,1%. La tendència des de l’inici de la crisi ha estat d’un clar descens de la
taxa i per tant un allargament del temps en el qual els joves romanen a casa.
Els joves del segle XXI
Quan es parla amb persones adultes sobre la realitat juvenil, hi ha qui diu que són espabilitats
per algunes coses, sobretot per les que les interessa però per d’altres no. Es considera que
estan sobreprotegits, és a dir, que els pares i tutors resolen massa els assumptes dels fills i no
deixen que s’empoderin, que prenguin les seves pròpies decisions i que, en conseqüència,
aprenguin a assumir-les i gaudir dels èxtis i dels fracassos, i per tant, aprenguin també a
gestionar les frustracions.
En les darreres dècades no s’havia viscut un temps de tanta incertesa com ara. Segons els
resultats de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya que realitza cada quatre anys l’Observatori
Català de la Joventut només la meitat dels joves segueixen la línia d’emancipació tradicional,
és a dir, educació-treball-vivenda-creació de família. En paraules de Zigmunt Bauman, la nostra
societat ja no té uns pilars sòlids sinó que tot és més fluid i menys consistent i menys estable,
com les relacions de parella, els llocs de treball, els llocs on es resideix, etc. Són uns altres
temps i els adults mirem els joves amb unes ulleres sòlides quan la seva realitat és líquida; cal
tenir-ho en compte i no jutjar-los. Els pares i les mares acostumen a patir davant aquesta
inseguretat i incertesa.
La navegació per internet i l’accés a tot tipus de continguts ha canviat també el paradigma
educatiu, especialment en el si familiar. Els pares i les mares tenen dificultats per decidir on
han de posar els límits en els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació, i més
sent conscients que els seus fills i filles dominen de seguida més aquesta tecnologia que ells. El
mateix passa en els Instituts, concretament a Lliçà de Vall a l’Institut El Vern, on hi ha
dificultats per arribar a un acord entre el professorat i els pares i mares sobre quin ha de ser
l’ús dels telèfons mòbils dins l’Institut. En canvi, al Casal de Joves El Kaliu, equipament en el
que darrerament alguns dies, sobretot els divendres a la tarda, hi ha entre 50 i 70 joves,
aproximadament d’entre 13 i 20 anys, els joves es relacionen entre ells, juguen, parlen,
participen en algun projecte, etc. i fan poc ús del mòbil, tot i que molt sovint demanen poderlo connectar a un carregador de bateria.
Educació
En els darrers anys s’ha produït un increment notable dels nivell d’instrucció de la població
potencialment activa (15-64 anys), tant a la comarca del Vallès Oriental, com al conjunt de la
nostra societat. La principal causa d’aquesta evolució és la substitució de les generacions
nascudes als anys vint, amb uns nivells d’instrucció molt baixos, per generacions nascudes als
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anys setanta i vuitanta, que s’han beneficiat de la generalització de l’ensenyament reglat i
obligatori.
Les darreres dades oficials (Cens 2011) evidencien que en la població del municipi, i
especialment entre els joves, encara es manté el pes predominant dels nivells d’instrucció
primaris i estudis finalitzats fins a l’ESO, així com els qui han cursat estudis de formació
professional de primer grau.
Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció i sexe
Lliçà de Vall. 2011
Homes

Dones

Total

No sap llegir o escriure

55

87

142

Sense estudis

250

215

465

Educació primària

315

252

566

ESO

937

821

1758

Batxillerat superior

269

333

602

FP grau mitjà

228

222

451

FP grau superior

318

182

500

Diplomatura

108

161

268

Grau universitari

45

57

102

Llicenciatura i doctorat

89

155

244

2615

2485

5099

Total

Les dades relatives a l’evolució de la taxa d’escolarització a partir dels 16 anys també són útils
per comprovar si hi ha una major o menor tendència a continuar els estudis després de l’ESO.
Malauradament no es pot disposar d’aquestes dades a nivell municipal. La referència comarcal
però indica, tal i com es veu a la següent taula, un increment de la taxa d’escolarització als 16
anys, en pràcticament 1,5 punts percentuals. La taxa d’escolarització als 17 anys mostra un
lleuger descens, malgrat que la tendència en els darrers anys ha estat d’augment lleuger però
constant.

Taxes específiques d'escolarització
Vallès Oriental. Sèrie temporal
Taxes específiques per 100 hab.
Any

Als 16 anys

Als 17 anys

2012

84,52

72,97

2011

82,99

74,66

2010

85,73

73,35

2009

84,99

72,28

2008

82,14

69,86
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En general però s’observa que les taxes específiques d’escolarització a aquestes edats no
superen el 85% en cap dels dos casos, per tant és evident que encara cal fer molts esforços per
aconseguir una taxa d’escolarització propera al 100%.
El 88% dels joves enquestats manifesta que està estudiant i tenint en compte el predomini de
les edats de 15 a 19 anys entre el col·lectiu de joves que ha respost l’enquesta no es fa estrany
veure com el 30% dels joves que han respost està cursant ESO. Un 20% està fent Batxillerat i
cal destacar el volum de joves que estudien algun grau universitari (aquí, el predomini de les
noies és marcadament superior) o un cicle formatiu de grau mitjà (amb un predomini
favorable als nois).
Estudis

respostes

%

Primària

1

1%

PFI

1

1%

ESO

27

31%

CFGM

10

11%

Batxillerat

18

20%

CFGS

4

5%

Grau Universitari

12

14%

altres

6

7%

ns/nc

1

1%

buides

8

9%

88

100%

A Lliçà de Vall els alumnes que han d’iniciar estudis d’educació secundària poden assistir a
l’Institut El Vern, només fins a 4t d’ESO, a l’ Institut de la Vall del Tenes a Santa Eulàlia de
Ronçana, i a Instituts de municipis propers com Parets del Vallès, Lliçà d’Amunt i Granollers.
Entre els que estudien fora de la comarca cal destacar els estudiants universitaris (que
marquen la UAB com a municipi d’estudi, especialment), tot i que també cal destacar que hi ha
algun jove que es desplaça a Badalona, Sant Adrià del Besòs o Sabadell per estudiar.
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On estudies?
Buides
Fora de la comarca
Altres punts de la comarca
Granollers
Santa Eulàlia
Parets del Vallès
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
0

5

10

15

20

25

Al municipi hi ha una oferta de Pfi, a l’Escola Bellaplana.
Pel que fa a estudis superiors o post obligatoris, entre els joves que estudien fora del municipi
és evident que en cas de fer estudis universitaris s’ha d’anar a Barcelona o a Bellaterra perquè
no hi ha oferta universitària més a prop, i en el cas dels joves que estan fent cicles formatius o
algun batxillerat específic (com ara l’artístic, que només s’ofereix a Mollet del Vallès i a
Granollers) han d’anar-se’n igualment a estudiar a altres municipis. La proximitat és un dels
elements claus que defineix la tria del lloc d’estudis, ja que en la majoria de casos són joves
menors d’edat, sense disponibilitat de vehicle propi.
Pel que fa al coneixement de l’oferta formativa de la comarca, més de la meitat de joves
afirmen conèixer-la i estar-ne satisfets, tot i que 1 de cada 4 dels enquestats marca l’opció del
“ns/nc”. En general però entre els joves hi ha coneixement de l’oferta existent, de les
possibilitats que tenen per estudiar, etc.
Hi ha joves que estudien un cicle formatiu d’Administració perquè és l’única oferta que troben
al territori a la que sempre hi ha places lliures.
Al municipi no hi ha cap Unitat d’Escolarització Compartida (UEC).
Des de Serveis Socials s’ofereix un programa de reforç socioeducatiu pera infants i adolescents
que ho necessiten.

Valoració de les
instal·lacions
educatives

Sí
No
ns/nc
buides

En aquest apartat relatiu als estudis també s’ha aprofitat per preguntar als joves si coneixen la
sala d’estudi del Kaliu, que es pot fer servir en època d’exàmens, quan surten de l’escola, etc. i
d’aquesta manera es pot tenir un coneixement més específic del coneixement i ús de recursos
municipals d’aquest tipus. Així respecte a aquest punt, un 45% dels enquestats (40 respostes)
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afirmen conèixer la sala, tot i que quan relacionem aquesta resposta amb l’ús que en fan els
joves les dades es mantenen menys bones, ja que dels 40 joves que afirmen conèixer la sala,
només 11 afirmen ha a part de conèixer-la també n’han fet ús. Entre aquests joves que la
coneixen i la fan servir, la majoria són joves menors d’edat, que estudien per Lliçà de Vall.

Coneixes la sala
d'estudi d'El Kaliu
Si
No
ns/nc
nul

En aquest apartat de l’enquesta també es demanava als joves quina preferència horària
veurien millor per a la sala d’estudi del Casal de Joves El Kaliu i l’opció majoritària ha estat una
especial preferència pels caps de setmana, que és la resposta que dóna gairebé la meitat dels
enquestats; com a segona opció també destaca la proposta de poder usar la sala d’estudis
durant els cap de setmana i nits. En la majoria de casos les respostes favorables a l’obertura de
la sala en caps de setmana són de joves majors de 16 anys.
Per complementar aquesta pregunta, també s’ha demanat als joves si tenen bones condicions
per estudiar a casa, amb l’objectiu de conèixer millor els seus condicionants personals en
relació als estudis. En aquest sentit, cal destacar que el 85% dels enquestats han contestat que
sí, que les condicions que tenen són bones, i només 5 joves han respost que no.
També en aquest apartat se’ls preguntava si deixarien d’estudiar en cas de trobar feina. Cal
ressaltar que només s’han donat 9 respostes afirmatives (6 nois i 3 noies), en tots els casos
joves que estan cursant estudis postobligatoris i majoritàriament amb una franja d’edat
situada entre els 20 i els 24 anys, edats en les quals ja s’han superat els estudis obligatoris i en
molts casos els secundaris i es té molt més present la necessitat d’incorporar-se al món
laboral.
D’acord a aquesta resposta no sorprèn que en la pregunta següent, relativa al fet de si és
considera que és més fàcil trobar feina si s’ha estudiat la majoria dels joves (69) afirmin que sí i
per tant considerin molt millor tenir una base d’estudis per poder accedir més ben preparats al
món laboral.
Un altre apartat que s’ha tractat en aquest bloc relatiu a l’educació ha estat el de les
extraescolars amb la voluntat de conèixer si l’oferta al municipi és bona o creuen que en
manca. Cal destacar que s’han deixat poques respostes buides, s’ha triat poc l’opció del
“ns/nc” i gairebé la meitat dels joves consideren que no calen extraescolars. Entre els que fan
propostes, destaca la demanda d’idiomes (anglès, concretament), activitats esportives més
variades, robòtica i més varietat en les coses proposades.
Finalment, la darrera pregunta que tanca aquest bloc fa referència a la valoració de les
instal·lacions educatives del municipi. Gairebé el 70% dels enquestats donen una resposta
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favorable, situant la seva valoració entre les opcions de “bona” i “molt bona” qualificació. Hi
ha molt poques respostes negatives i només 6 respostes que apunten que la valoració és
“regular”.
Cal afegir en aquest apartat que al municipi hi ha una Escola d’Adults, no reglada. Tot i que
actualment no hi ha joves que utilitzin aquest servei, les escoles d’adults han estat els darrers
anys més utilitzades per persones joves que dècades enrere, a causa de la dificultat de trobar
un lloc de treball i una conseqüent voluntat de formar-se o de treure’s la titulació d’ESO.
Al municipi hi ha un Centre Residencial d’Atenció Educativa (CRAE), gestionat per una fundació
privada. Els usuaris d’aquest centre són nois, alguns dels quals estan escolaritzats a l’Institut El
Vern i alguns dels quals de vegades són usuaris del Casal de Joves El Kaliu.
Els darrers anys, des de Serveis Socials i Educació, amb la participació de representants dels
centres educatius i el suport d’una professional externa, es va dissenyar un Pla d’Absentisme.

Joves i mercat de treball
L’inici de la crisi econòmica l’any 2008 va provocar un mal comportament de les dades
referents al mercat de treball. En el període 2009-2013 tots els municipis del Vallès Oriental
han obtingut resultats negatius en l’àmbit del mercat de treball. No obstant, les dades més
recents de mercat de treball i activitat econòmica comarcal indiquen algun canvi de tendència
i una teòrica millora dels principals indicadors econòmics, tant a la comarca com al conjunt del
país.
El càlcul de la població activa registrada permet disposar, cada any, de dades relatives al volum
de la població en edat de treballar. Aquest càlcul és de fet una estimació que ens permet
disposar de xifres que s’acosten més a la situació actual i superar el desfasament de les dades
oficials, derivades del Cens del 2001.
Població activa registrada. Lliçà de Vall, 3r trimestre de 2015
Edat

Homes

Dones

Total

De 16 a 24 anys

90

80

170

De 25 a 34 anys

315

305

620

535

477

1.012

De 45 a 54 anys

424

397

821

De 55 a 64 anys

284

258

542

1.648

1.517

3.165

De 35 a 44 anys

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

D’acord amb aquest càlcul, la Població Activa Registrada (PAR) del tercer trimestre de 2015
suma un total de 3.165 persones. Si es compara amb les mateixes dades de dos anys enrera,
s’observa que el nombre total de persones ha augmentat en gairebé mig centenar, fet que es
pot relacionar amb l’augment al municipi de població en edat activa.
La PAR dels joves d’entre 16 i 34 anys suma un total de 790 persones. Així, els joves
representen el 25% del total d’aquesta població activa registrada, és a dir, una de cada quatre
de les persones actives a Lliçà de Vall és jove, menor de 34 anys, que treballa o es troba en
disposició de buscar feina i/o treballar.
Les diferències entre l’atur juvenil i el de la població major de 29 anys s’han accentuat amb la
crisi: la taxa d’atur per aquest col·lectiu és del 15,1% i pel global de la població és del 17,5%.
Pel tram de 16 a 24 anys encara és més elevat i la taxa d’atur es situa en el 40,6%.
L’atur afecta amb més força als més joves. Tot i que cal dir que en aquestes edats és on hi ha
menys població activa (perquè molts estan estudiant), el percentatge és molt alt i indica que,
el que s’ha tornat realment complicat durant la crisi és trobar una primera feina, especialment
entre les persones joves que deixen els estudis aviat. Per això també el que es detecta és que
l’atur en els nois tendeix a ser més elevat que en les noies, ja que normalment aquestes tenen
més tendència a allargar el període formatiu.

Atur registrat per edats. Comparativa anys 2015 -2010 (mes de desembre)

Desembre 2015

Desembre 2010

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

5

3

8

6

3

9

De 20 a 24 anys

14

2

16

21

5

26

De 25 a 29 anys

12

15

27

23

17

40

De 30 a 34 anys

7

21

28

16

24

40

De 35 a 39 anys

14

22

36

19

25

44

De 40 a 44 anys

18

21

39

20

30

50

De 45 a 49 anys

20

26

46

19

23

42

De 50 a 54 anys

12

35

47

23

43

66

De 55 a 59 anys

38

53

91

28

32

60

Majors de 59 anys

19

39

58

18

23

41

159

237

396

193

225

418

Menors de 20 anys

TOTAL

Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia
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A la taula següent s’observa l’evolució en la taxa d’atur registral durant aquest darrer
quinquenni. Tal i com es pot observar, entre els joves menors de 24 anys és on es concentra la
taxa d’atur més elevada dins del col·lectiu de la població jove. La crisi també ha afectat a tots
dos sexes, i ha tendit a incrementar les taxes d’atur en tots els casos.
Taxa d'atur registral. Evolució 2010-2015 (mes de desembre)

octubre 2015

octubre 2010

Edat

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

De 16 a 24 anys

20,65%

6,76%

14,46%

23,28%

8,89%

16,99%

De 25 a 34 anys

6,05%

11,58%

8,80%

9,65%

11,05%

10,32%

De 35 a 44 anys

5,94%

9,05%

7,40%

7,66%

12,53%

9,92%

De 45 a 54 anys

7,57%

15,33%

11,33%

11,72%

19,35%

15,23%

De 55 a 64 anys

19,79%

35,52%

27,24%

15,95%

28,35%

21,29%

9,60%

15,62%

12,48%

11,44%

15,68%

13,39%

TOTAL

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

Un altre element que val la pena analitzar en temes de mercat de treball és el volum de
contractació, que ha anat patint una variació important des dels inicis de la crisi econòmica i
que és la dada que més clarament mostra la precarització que està patint el mercat de treball.
Així, el total de contractes registrats a Lliçà de Vall el darrer trimestre de l’any 2015 va ser de
991 mentre que l’any 2010 aquest total es situava en 804. Aquest augment de 180 contractes
va beneficiar la població major de 30 anys, i les dades indiquen que en el cas de la població
més jove es va reduir, amb força, la xifra de contractes registrada.
Contractació per edat. Anys 2015 i 2010 (4t trimestre)
Edat

2015

2010

Variació

%Variació

Menors de 20 anys

24

26

-2

-7,69%

De 20 a 24 anys

111

130

-19

-14,62%

De 25 a 29 anys

145

141

4

2,84%

De 30 a 44 anys

480

368

112

30,43%

Majors de 45 anys

231

139

92

66,19%

TOTAL

991

804

187

23,26%

Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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D’altra banda, és evident que aquestes dades encara es poden analitzar des d’una altre punt
de vista, així, si s’analitza la “qualitat” d’aquesta ocupació, s’observa que és la contractació
temporal i més precària la que va augmentar de forma més generalitzada, i en aquest sentit, el
municipi no s’escapa d’aquesta realitat. Així, del total de contractes registrats el darrer
trimestre de l’any 2015, només el 14% (o sigui, uns 42) van ser indefinits, i la resta temporals.
Les dades de l’any 2010 eren força similars tot i que la contractació indefinida encara sumava
un 17%; la resta era contractació temporal. El que és clau és que tant l’any 2010 com l’any
2015, els contractes temporals van suposar la gran majoria dels contractes signats al municipi.
Malauradament aquesta és la tònica que es registra també al conjunt comarcal i altres àmbits
superiors com Catalunya, on les dades més recents de contractació indiquen que la
temporalitat s’enfila cap al 85% dins del total de contractes. Es tracta d’una temporalitat
especialment precària, i més tenint en compte que hi ha una tendència creixent a fer
contractes per dies, setmanes i fins i tot hores. Les darreres dades disponibles de contractes
són les relatives al mes de desembre de 2015; aquí es comparen amb les de l’any 2010:
Durada del contracte. Anys 2015 i 2010 (mes de desembre)
2015

2010

Variació

%Variació

Fins a 1 mes

38

91

53

0,43%

D'1 a 3 mesos

15

16

1

-1,72%

De 3 a 6 mesos

16

12

-4

0,86%

De 6 a 12 mesos

1

3

2

0,00%

De 12 a 18 mesos

0

0

0

0,00%

De 18 a 24 mesos

0

0

0

0,43%

Més de 24 mesos

0

1

1

4,29%

Durada indeterminada

122

132

10

0,43%

Indefinits

41

42

1

27,47%

TOTAL

233

297

64

0,43%

Durada del contracte

L’anàlisi dels contractes en funció dels grups d’edat fa visible que les persones més joves
(especialment, els que tenen edats entre 20 i 30 anys) són les que pateixen una elevada
temporalitat, a banda de ser els qui més complicat ho tenen per accedir a un contracte.
Aquests darrers anys, l’augment de la precarietat laboral s’ha accelerat sobretot entre els
joves, on els contractes temporals sumen més del 90% dels contractes signats.
Pel que fa als joves enquestats, 41 joves diuen que han treballat, 18 que no i 28 joves no han
respost. Entre els 41 joves que comenten haver treballat, només 10 són dones. Per edats, els
joves que han treballat majoritàriament es situen entre els 20 i els 24 anys. Els 41 joves que
manifesten haver treballat, majoritàriament ho han fet a municipis del Vallès Oriental (20
joves) o a Lliçà de Vall (12 joves); la resta ha treballat a altres punts de fora de la comarca, en
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molts casos pobles relativament propers a Lliçà de Vall com Santa Perpètua de Mogoda i Rubí.
La valoració que fan aquests joves del del treball que fan o que han fet és molt positiva, de fet,
només 3 joves que han dit que havien treballat comenten que no tenen una valoració positiva
de la feina; en canvi 36 joves comenten que sí que n’estan satisfets.
Alhora de triar en quina professió els agradaria treballar manquen moltes respostes (30 dels
88 enquestats no responen i 3 indiquen que no ho saben) i entre els joves que si que
responen, en la majoria de casos hi ha professions vinculades a l’atenció i cures de la persona
(cuidador, integrador social, monitor de lleure, mestres), ciències de la salut (infermeria,
medicina, biologia, biomedicina, etc.). També destaca la tria d’altres professions com diverses
vinculades al món de l’administració (des d’administratiu fins a polític) així com professions
liberals com ara advocats, arquitectura, fotògrafs o informàtics.
Dins d’aquest apartat del món laboral també se’ls ha demanat una pregunta relativa a si els
agradaria tenir el seu propi negoci, amb l’objectiu de tenir una primera noció sobre les ganes
d’emprendre d’aquests joves i la seva voluntat d’autoocupació. La majoria volen tenir negoci
propi. Els joves que han optat per la casella del “no” sumen poc més del 20%, tot i que és força
elevat el volum de joves que no es decanten per cap opció o no responen (un 40%) del total.
Pràcticament 1 de cada 4 dels joves enquestats coneixen el Servei d’Empresa i Ocupació de la
Vall del Tenes (SEOVT) i el Servei d’orientació i assessorament sociolaboral per a joves que
s’ofereix al Kaliu. Es detecta que hi ha un major coneixement del servei que s’ofereix des del
Kaliu que des del SEOVT.
De vegades hi ha sensació de certa dispersió donat que hi ha diversos serveis i/o professionals
que fan orientació i assessorament sociolaboral. Actualment hi ha els dos citats, tot i que la
seu del SEOVT és a Lliçà d’Amunt però té una persona que setmanalment és a l’Ajuntament de
Lliçà de Vall fent atenció i entrevistes, i recentment també hi ha una altra persona de
l’Ajuntament que ofereix informació d’àmbit laboral.
Quan es pregunta als joves si algun d’aquests recursos l’ha ajudat a trobar feina, el 70% dels
joves marca que no, que no han trobat feina gràcies a aquests recursos. Per tant, són serveis
pensats per ajudar als joves i a la població en general però segurament la seva tasca més enllà
d’ajudar a la recerca específica de feina serveix més per donar eines que ajudin a aquesta
recerca i a fer un acompanyament educatiu.
Finalment, aquest apartat s’ha complementat amb la pregunta relativa a si es té coneixement
del Programa de Garantia Juvenil. Aquest Programa és una iniciativa europea d'ocupació per
reduir l'atur juvenil que difon als municipis gràcies al treball de la tècnica impulsora comarcal i
a través de l’assessorament laboral que ofereix l’Oficina Jove del Vallès Oriental. Hi ha un escàs
coneixement del programa, bàsicament perquè el perfil de joves enquestats no és el perfil de
jove que estigui a l’atur o inactiu amb necessitat de fer alguna acció laboral o formativa. Per
això no només no es coneix el servei, sinó que només en un cas el jove respon que coneix el
servei i que hi està apuntat.
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Coneixes el Programa
de Garantia Juvenil?

Si
No
ns/nc
nul

Joves i habitatge
Molts joves i també adults manifesten que Lliçà de Vall no disposa del tipus de vivenda
adequat per a què els joves hi puguin accedir i que, en conseqüència, se’n van del municipi
quan s’emancipen domiciliarment.
El punt de l’enquesta referent a habitatge vol servir per conèixer més directament temes
vinculats a l’emancipació juvenil, a la situació dels joves respecte a la vivenda, etc.
La percepció general dels joves enquestats és que l’emancipació juvenil és complicada, i per
això gairebé la meitat dels enquestats han optat per dir que “no” respecte a si és fàcil
l’emancipació juvenil; també cal destacar les 40 respostes que s’han donat dins l’opció de
“ns/nc” o s’han deixat buides.
respostes
si

7

no

41

ns/nc

16

buides

24

total

88

La majoria dels joves enquestats, un 74%, viuen a la llar del nucli familiar tradicional. Els joves
que viuen fora de la llar familiar, en la majoria de casos viuen amb altres companys més que
no pas l’opció de viure amb la parella.
A la pregunta de si creuen que és fàcil trobar habitatge al seu municipi, els joves enquestats
van manifestar les següents respostes:
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Creus que és fàcil trobar
habitatge al teu municipi?

Sí
No
ns/nc
buides

Salut
L’objectiu de preguntar als joves sobre temes vinculats a salut és, bàsicament per conèixer o
recollir opinions sobre la seva informació respecte a aquest àmbit i especialment sobre els
programes o plans existents que poden ajudar-los en relació a aquest tema. A l’Institut es fan
xerrades i tallers sobre diversos temes relacionats amb la salut, des dels Serveis Socials de
l’Ajuntament, més concretament des del Pla de Prevenció de Drogues (PPD) i des de la
Diputació de Barcelona.
El 85% dels joves enquestats es consideren ben informats en matèria de salut. Quan se’ls
pregunta sobre quins temes voldrien més informació, aquestes són les respostes:

Respostes

Drogues

45

Alimentació

39

Addiccions

26

Sexualitat

8

altres

8

buides

3

Total

121

També se’ls preguntava respecte a quines activitats els agradaria que es fessin, han sortit
diverses opcions però sobretot totes les respostes giren al voltant de la necessitat que tenen
els joves de poder disposar de més xerrades informatives, activitats a l’escola, roll-playings,
etc.; xerrades participatives i dinàmiques on s’incloguessin casos reals i altres activitats
adreçades a conscienciar-los de la necessitat d’evitar addiccions, conèixer més profundament
certs temes, etc.
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Respecte a la pregunta de a qui recorren quan necessiten més informació, Internet és l’opció
més triada com; no és sorprenent perquè la xarxa social esdevé així el punt de referència per
molts joves, amb totes les avantatges i limitacions que implica això. Amb molta diferència han
quedat altres respostes com ara els amics, els metges o serveis de l’ambulatori o l’escola. Cal
dir també que en alguns casos els joves manifesten que no necessiten informació, consideren
que ja en tenen prou. No s’aprecien diferències substancials per sexes, tot i que si fem un
anàlisi per edats si que s’aprecia que entre els més joves (14-16) internet és l’opció més triada.
Lliça de Vall participa, com a municipi de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, del Programa
de Prevenció de Drogues (PPD) que cobreix aquests quatre municipis de la mancomunitat
(Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana) i per això disposa d’un
suport extern que en temes de salut i prevenció de drogues del municipi, i per això també s’ha
demanat a l’enquesta si els joves enquestats coneixen aquest programa. Tal i com podem
veure al gràfic que segueix, el coneixement d’aquest entre els joves es situa al voltant del 30%
dels joves enquestats. D’aquests joves que responen que coneixen el recurs gairebé el 50% són
joves que estudien a l’Institut de Lliçà de Vall o al de la Vall del Tenes i coneixen el recurs
gràcies a les xerrades informatives que el tècnic porta a terme. Per altra banda, en converses
informals amb joves es detecta que la gran majoria coneixen el tècnic del PPD tot i que no
l’associen amb el Programa.
Coneixes el Pla de prevenció
de drogues

Si
No
ns/nc

Mobilitat
Conèixer com i amb què es mouen els joves és una pregunta interessant, ja que en la seva
faceta d’estudiants, de gaudir del lleure, etc. necessiten moure’s força i sovint segons a quines
edats necessiten dels pares o altres que els transportin; la demanda dels joves és molt diferent
a la que puguin tenir altres col·lectius d’edats i per tant, és un tema que va bé analitzar i també
relacionar amb el tipus de municipi on resideixen els joves, ja que l’oferta de serveis,
l’organització urbanística, etc. Són elements que també hi influeixen molt en el seu dia a dia,
especialment a municipis com Lliçà de Vall, amb una morfologia urbanística on predominen els
nuclis disseminats.
58 dels joves enquestats utilitzen el cotxe per a traslladar-se; tenint en compte que el 50%
d’aquests són joves d’entre 12 i 17 anys es dedueix que són els seus pares o adults amb els que
viuen qui s’encarreguen del seu transport. Per anar al centre del poble, el 40% dels joves
enquestats manifesta que ho fa a peu i el 35% en cotxe.
Respecte al transport utilitzat per sortir els caps de setmana la diferència no és gaire
substancial, el 70% dels desplaçaments més lúdics i de cap de setmana es fan amb cotxe, en
molts casos acompanyats pels pares que s’encarreguen de transportar els fills menors. Només
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8 enquestats (curiosament, 7 nois) comenten que els caps de setmana van a peu; en la majoria
de casos són menors d’edat que passen el seu temps lliure passejant pel poble.
La majoria dels joves manifesten que cal transport públic urbà.
Cal transport públic al
poble?

sí
no
ns/ns

Els joves de Lliçà de Vall manifesten que el municipi està ben comunicat amb transport públic
interurbà; es considera que s’està més ben comunicat amb Barcelona que amb altres municipis
de la comarca.
Molts joves, sobretot nois, que fan ús quotidià del Casal de Joves El Kaliu utilitzen la bicicleta
per a desplaçar-se. A l’enquesta es va preguntar si creuen que calen més carrils bici a Lliçà de
Vall; el 48% dels joves enquestats van dir que sí i el 45% va dir que no.
Darrerament, s’ha instal·lat senyalització dels carrils bici del Passeig de l’Església, via que
comunica bona part dels equipaments municipals. Per altra banda, també s’ha iniciat un estudi
per a saber a quins carrers caldria incorporar carrils per a bicicleta.
Cultura, lleure i oci
Els joves manifesten que en el temps lliure el que els agrada més és estar amb els amics.
Principals activitats de temps lliure

estar amb els amics
activitats culturals, llegir
videojocs, xarxes socials
altres
buides

Com es veu en aquesta gràfica, sorprèn que els joves enquestats no hagin fet cap referència a
les activitats esportives. En algunes converses s’ha detectat que els joves no consideren
l’esport reglat com una activitat de lleure sinó com una obligació.
A Lliçà de Vall hi ha molt poca oferta de consum d’activitats culturals, de lleure i d’oci. En estar
envoltat per municipis més grans els joves acostumen a manifestar que l’oferta, tant pública
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com privada, dels altres municipis els atrau més. Tot i així, la majoria de joves enquestats han
afirmat que tenen una valoració bona d’aquesta oferta.
No obstant, des del departament de Cultura es programen cursos relacionats amb l¡ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació, però els participants són adults. També es
programen cursos i tallers diversos, com anglès, guitarra, restauració de mobles i català; hi
participa algun jove adult.
El servei de Cultura de l’Ajuntament, pel que fa a les arts escèniques, ha estat tradicionalment
centrat en el teatre i no en la música ni la dansa. Hi ha una programació d’una obra de teatre
un divendres al mes fora del període d’estiu, amb un descompte per als joves d’un preu públic
que ja és molt reduït comparat a sales de teatre on es programen les mateixes obres en altres
municipis. Des del mateix servei es dóna suport a un grup de teatre amateur amb direcció
professional. Si bé hi participaven alguns joves, hi ha joves de Lliçà de Vall que participen en
grups i escoles de teatre en altres municipi.
Pel que fa a les celebracions de calendari, els darrers anys la Festa Major ha tingut més públic i
ha estat més participativa gràcies al format de les Colles, tot i que amb un caràcter força
competitiu i de consum d’activitats. El 80% dels enquestats afirmen que els agrada la Festa
Major. Un 40% dels joves enquestats no són membres de cap colla, tot i que la meitat d’aquest
grup diuen que els agradaria ser-ho i per tant participar de forma més activa en la Festa Major.
Un 25% dels joves enquestats sí que són membres de colla i per tant tots afirmen que
participen de forma activa a la Festa Major.
A l’enquesta es detecta que per gèneres hi ha una major tendència entre les noies a participar
i formar part d’alguna colla que entre els nois.
La cogestió amb joves del pressupost de Cultura destinat a activitats per a joves de la Festa
Major (6000€) es considera satisfactori, tot i les dificultats de promoure la participació ja que
molts joves no ho consideren important perquè des de les Colles de Festa Major ja tenen cert
poder decisori en el global de la Festa Major. A l’Assemblea Juvenil es van demanar més diners
per aquestes activitats.
Els darrers anys s’ha realitzat la Festa del Glaç, que s’ha organitzat de manera participada i en
la que molts joves participen, sigui en tot allò que té a veure amb les representacions teatrals
o en muntar una paradeta per a guanyar diners per al viatge de fi de curs de 4t ESO.
També sembla que hi ha cada vegada més participació de joves en la rua de Carnestoltes
Pel que fa a les activitats que la Biblioteca impulsa per a motivar a la lectura, posant el focus
d’atenció als joves, destaca un programa en col·laboració amb l’Institut El Vern i algunes
activitats en el marc del programa Lliçà de Vall Municipi Lector.
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Valoració de les activitats
culturals i de lleure

si
no
ns/nc
buides

Els joves (més del 70% del total d’enquestats) consideren que l’oferta esportiva al municipi és
bona. Entre el 20% que no respon, bàsicament ens trobem un gruix de nois, força joves
(sobretot, de 13-16 anys) que no es posicionen al respecte.
Valores positivament l'oferta
esportiva?

si
no
ns/nc
buides

Des dels serveis esportius de l’Ajuntament es detecta que els joves s’interessen més que fa un
temps per les activitats esportives, ja sigui a través d'entitats com també del gimnàs, tot i que
en aquest últim recurs acostumen a ser les mares les que inscriuen a les filles, que sóc poc
constants en l’assistència i no mantenen la inscripció més de sis mesos. Al gimnàs no s’hi
apunten nois, probablement perquè els que hi estan interessats ho fan en iniciatives privades i
especialitzades d’altres municipis, ja que sí que es detecta un increment de cert culte al cos.
Cada vegada més són el joves qui participen de les entitats, com a entrenadors o com a
gestors mitjançant coordinacions. Hi ha hagut una remodelació profunda en la gestió del Camp
de Futbol que ha comportat el canvi radical de funcionament. Es prima la participació dels
joves del poble per sobre dels resultats o la classificació, per tant tenim més joves jugant a
futbol a Lliçà de Vall.
Als clubs els hi costa molt fer equips a partir de juvenils i per tant es veuen obligats a anar a
buscar joves de fora del poble per completar les seves plantilles.
Cada vegada hi ha més joves a les activitats de Running, tot i que encara són dones de 30 a
45 les que més s'hi apunten.
Les pistes esportives que hi ha en diversos barris del municipi pràcticament no s’utilitzen per
activitats esportives.
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Tal com es comenta en l’apartat de cohesió social, de vegades apareixen desperfectes en les
instal·lacions esportives exteriors, fets que s’atribueixen a la població juvenil.
Respecte a la valoració dels equipaments culturals, a l’enquesta es preguntava als joves sobre
diversos equipaments existents al municipi com la Biblioteca, el Centre Cívic de Can Magarola,
el Casal de Can Prat o el Casal Social. Els equipaments que han rebut més respostes positives
(en la franja de molt bona o bona) han sigut la biblioteca i el Casal de Can Prat, que és també
l’equipament envers el qual els joves s’han posicionat i han marcat un menor nombre de
respostes dins l’opció “ns/nc”, per tant es pot deduir que són els equipaments culturals més
usats pels joves. Can Magarola i el Casal Social especialment concentren un major nombre de
respostes en l’opció del “ns/nc”.

Columna1

La Biblioteca

Can Magarola

Can Prat

Casal Social

Molt bona

15

8

18

13

Bona

41

36

39

23

Regular

13

6

5

6

Dolenta

2

3

1

3

Molt dolenta

0

0

0

0

ns/nc

17

35

25

43

Total

88

88

88

88

L’Ajuntament de Lliçà de Vall ha adquirit la masia de Can Coll, després de molts anys de
mostrar interès en aquest edifici situat al costat del nucli urbà i que constitueix un element
molt important del patrimoni històric i cultural. Es preveu fer-hi una rehabilitació i un projecte
d’usos que probablement s’encari a albergar, entre altres, un hotel d’entitats.
La Biblioteca va entrar al 2016 a la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat. Encara és molt
recent per a fer una valoració dels canvis, de cara a la població, que hagi suposat, a banda de
l’accés al fons bibliotecari de tota la xarxa.
La Biblioteca Municipal havia estat anys enrere un espai de trobada d’adolescents. Des de la
posada en funcionament del Casal de Joves El Kaliu, aquest fet ha disminuït i potser en més
mesura els darrers anys, tot i que la Biblioteca segueix sent un lloc de trobada, especialment
en relació a fer treballs en grup. El que sí s’ha reduït notablement en aquesta instal·lació són
els comportaments conflictius a l’escala i a l’exterior.
Respecte a la valoració dels equipaments esportius, l’equipament més ben valorat és el Pavelló
Poliesportiu Municipal.
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pista exterior
zona pavelló i
Kaliu

pavelló esportiu
municipal

pistes esportives
d'urbanitzacions

skatepark

Can Prat
instal·lacions
esportives

Columna1
Molt bona

25

15

4

5

17

Bona

42

48

30

45

35

Regular

10

11

21

10

10

Dolenta

4

2

3

1

1

Molt dolenta

0

0

1

0

0

ns/nc

7

8

23

24

23

buides

0

4

6

3

2

88

88

88

88

88

Total

Respecte a la valoració de l’equipament juvenil, el Casal de Joves El Kaliu, cal dir que la
resposta dels joves enquestats és molt positiva, pràcticament el 75% dels joves es situen en les
opcions de bona o molt bona consideració de l’espai. Hi ha un petit percentatge de joves que
no responen o marquen opcions negatives. La valoració positiva del casal de joves és
predominant entre els nois, joves, amb edat compresa entre 12 i 17 anys: aquest és el perfil
del 60% dels enquestats que han respost que la seva valoració del Kaliu és bona o molt bona.

Tens bona valoració
del Kaliu?
Molt bona
Bona
Regular
Dolenta
Molt dolenta
ns/nc
buides

La gran majoria de joves del municipi coneixen El Kaliu. Aquestes són les respostes a
l’enquesta:
Coneixes El Kaliu?

Si
No
ns/nc
nul
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El dia que al Kaliu hi ha més joves és amb diferència el divendres, arribant en alguna ocasió a
80 persones. Per contra, el dissabte és el dia de menys flux de joves. Les nits que hi ha festa al
Kaliu hi ha força grups de joves d’altres municipis.
Fa uns anys es va reduir l’horari d’obertura del Kaliu de 16 a 21h a de 16 a 20h; el canvi va tenir
bona acceptació. A l’Assemblea Juvenil de finals del 2016, però, es va proposar que els
divendres s’obri fins a les 21h.
Al setembre 2016 es va ampliar l’horari d’obertura del Kaliu, obrint també els dilluns de 16 a
20h; el primer dilluns ja hi va haver joves.
Els joves que visiten el Kaliu bàsicament aprofiten per xerrar amb els amics i passar l’estona. El
futbolí també és un bon reclam per als joves, perquè amb l’excusa de quedar per jugar-hi es
relacionen.
Motius1

%

estar amb els amics, xerrar

44%

jugar al futbolí

31%

Altres (cessió d’espais, Servei
sociolaboral)

11%

treballs, reunions

13%

Total

100%

Des de que es va inaugurar el Casal de Joves El Kaliu (novembre de 2009) gairebé sempre hi ha
hagut algun grup de joves que, tot i que no estar constituït legalment com associació, ha
organitzat activitats ludicoculturals en alguna nit de divendres i/o de dissabte. Cap d’aquests
grups, però, ha arribat a consolidar una activitat continuada que quedés com a referència i
opció d’oci nocturn per als joves del poble. A l’enquesta es va preguntar si als joves si els
agradaria que al Kaliu hi hagués una nit lúdica mensual, com a activitat complementària a la
que es fa diàriament, el 60% dels enquestats van contestar que sí.
La façana exterior del Kaliu s’ha pintat recentment dels colors que els joves van decidir en una
de les Assembles Juvenils de finals de 2016.
El projecte Kànima va néixer fa dos anys per a promoure que els més joves, de 12 a 15 anys,
tinguessin facilitat per a trobar el seu espai al Kaliu. Els divendres a la tarda una educadora
treballa amb els nois i noies d’aquesta edat de manera participativa. El projecte s’ha consolidat
i rep una bona valoració tant pels joves participants com pels seus pares i mares.
Es consolida l’organització d’activitats puntuals al Kaliu a càrrec l’alumnat de 4t ESO pro viatge
de fi de curs, orientats i amb el suport de l’equip socioeducatiu del Kaliu.
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Les experiències dels joves arran de la participació en projectes internacionals es consideren
molt valuoses, empoderadores i emancipatòries. S’ha enviat joves a participar en intercanvis
en altres països i al setembre de 2017 es desenvoluparà un intercanvi amb més de quaranta
persones de sis països més a Lliçà de Vall, amb la crisi de refugiats, com a tema de debat i
d’aprenentatge, amb el nom de Breaking Borders. La participació en projectes Erasmus+
aporta ingressos econòmics i també el pagament directa d’algunes despeses.
Participació i interlocució
Els joves manifesten que són participatius, tot i que ho fan poc en les estructures tradicionals
de participació, les associacions. Els joves acostumen a referir-se a la participació en el nivell
més baix d’implicació, és a dir, al consum d’activitats o ser usuari d’un servei.
Els estudis estadístics sobre participació revelen que no és cert que els joves participin menys
que els adults, però ho fan, en bona mesura, per altres canals i en formes més fluïdes,
vinculades a les tecnologies de la informació i la comunicació, que no han quedat pal·leses en
les enquestes els darrers anys ja que és difícil ajustar les preguntes a aquestes formes de
participació, de vegades només puntuals i de vegades també efímeres.
Als anys 70 i 80 en el marc de les polítiques de joventut es fomentava la creació d’associacions
juvenils. A mesura que han anat passant els anys s’ha anat fent evident que la majoria de grups
de joves no volen redactar uns estatuts i signar una acta fundacional, que pensen que els
compromet per a molt temps, tenint en compte també que els tràmits burocràtics són lents. A
molts joves no els agrada pensar en un futur gaire enllà, tenen la mirada en allò més immediat
i, per tant, busquen formes de participació que no els comprometi més enllà, fet que no treu
que hi pugui haver un alt grau de compromís i d’assumpció de responsabilitat en el present.
Entre els joves enquestats, els que diuen que sí que participen a alguna entitat (només 24)
destaquen les entitats esportives, com ara el Club de Bàsquet i el de Futbol. D’entre les
entitats culturals, algun jove diu que pertany a la Colla Gegantera, als Diables o al Club
d’Escacs, principalment.
Quan es fa referència a una participació amb més implicació, és a dir, a assumir una
responsabilitat i un compromís, els joves manifesten que prefereixen dedicar el temps lliure a
altres coses. Per exemple, quan es pregunta als joves enquestats per què no participen en cap
entitat, aquestes són les respostes:
Perquè no participes en cap entitat?

ns/nc
Buides
Prioritzo dedicar temps a altres coses
m'agradaria estar, però no m'interessen les que hi ha
a Lliçà de Vall
M'agradaria estar, però no les conec
No les conec ni m'interessa
No m'interessa formar part de cap entitat

0

41

8

15

23

30
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Vinculat a aquest aspecte, també s’ha demanat als joves si participen o formen part d’algun
grup de joves del poble no constituït, però el 76% dels joves enquestats han respost que no.
Només 14 joves (5 noies i 9 nois) han dit que sí, que estan en algun grup de joves, destacant
tres noms de grups: La Penya Gansa, Skandalitza i la Mama ve.
A l’Institut El Vern s’ha detectat que els joves participen més que en cursos anteriors en
l’organització d’activitats de calendari, com per exemple la festa de Carnestoltes o la Festa de
Sant Jordi.
La meitat dels joves enquestats i la majoria de joves usuaris del Kaliu consideren que
l’Ajuntament té en compte la seva opinió, tot i que alguns d’ells, d’entrada, desvinculen el
casal de joves de l’Ajuntament.

L’ajuntament té en compte la vostra opinió?
Respostes

%

Si

42

48%

No

16

ns/nc

Saps on adreçar-te?
Respostes

%

Si

29

33%

18%

No

45

51%

26

30%

ns/nc

9

10%

buides

4

5%

buides

1

1%

Total

88

100%

Total

84

95%

Per tal d’assabentar-se de les activitats del poble, la font principal per assabentar-se de les
activitats són els amics i el boca orella que es pugui fer entre els joves del poble. Altres mitjans
de comunicació són sobretot el facebook i les xarxes socials. Els butlletins oficials de
l’Ajuntament o el butlletí Kalinícies són relativament poc usats pels joves.
Les polítiques de joventut a Lliçà de Vall i concretament el projecte educatiu i social del Casal
de Joves El Kaliu tenen com a base metodològica la participació dels joves, com a valor
educatiu, empoderador i de creació de ciutadania. Tot i així, són pocs els joves que s’impliquen
en un procés participatiu, que demana certa dedicació i compromís.
A la pregunta de l’enquesta de si s’ha participat en algun procés de participació juvenil, el 68%
dels enquestats han respost que no. Tot i això, però s’ha recollit un major nombre de respostes
que mostren interès i ganes de participar: 32 dels joves enquestats creuen que seria
interessant participar a través del Consell de la Joventut i 24 comenten que com a mínim, en
consultes puntuals, els agradaria participar. Per tant, es pot deduir que entre els joves
enquestats hi ha interès en participar i implicar-se més en el dia a dia del municipi.
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t'agradaria participar
decisions que t'afecten

en

les
respostes

No se'n fan gaire cas

5

No m'interessa participar

22

Si, ha través del Consell de la
Joventut
32
Si consultes puntuals

24

No

1

Buides

1

ns/nc

3

Total

88

Els Consells de Joves són òrgans estables de participació que representen el teixit associatiu
juvenil. A Lliçà de Vall, en no haver-hi entitats juvenils no té sentit el plantejament d’un òrgan
d’aquestes característiques. A més a més, el model participatiu que s’impulsa des del
departament de joventut no té a veure amb la representativitat sinó amb la implicació de totes
les persones que ho vulguin en cada qüestió que els interessi i en cada moment que els sigui
possible i ho vulguin.
No obstant, fa dos anys es va crear el Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència (CNIAC).
Des dels departaments d’Educació i de Joventut de l’Ajuntament s’ha demanat un
assessorament a la Diputació de Barcelona per a plantejar la creació d’una estructura d’aquest
tipus, més que com a òrgan representatiu, com a escola de participació.
Val a dir però que només 10 del total d’enquestats coneixen les polítiques de joventut que es
desenvolupen al poble, i d’aquests 10 cal destacar que 6 són joves majors d’edat i que
probablement per edat, situació personal, etc; estan més al cas del que a nivell institucional i
com a política es fa al municipi, adreçada als joves.
Finalment, a la pregunta de si els agradaria que a Lliçà de Vall es duguessin a terme
Pressupostos Participatius en Joventut, 57 joves (40 dels quals nois) van respondre que sí, que
ho trobarien interesant. Poc després de realitzar l’enquesta es va iniciar un procés participatiu
de disseny del model dels Pressupostos Participatius de Lliçà de Vall, que es va aplicar per
primera vegada a principis de 2017 i que, tot i que encara s’està pendent de l’evolució
d’aquesta primera experiència, suposa un canvi de model en la presa de decisió d’on es
destinen una part dels diners del Pressupost Municipal dedicat a activitats per a joves.
Convivència i cohesió social
Molt sovint, quan apareixen joves en els mitjans de comunicació és per a notícies que els
relaciona amb problemes. Quan hi ha desperfectes en mobiliari urbà, per exemple, es tendeix
a pensar que ho han fet joves. A Lliçà de Vall, contràriament a altres municipis, la gran majoria
de joves pensa que no hi ha problemes entre els joves del municipi. Només un de cada deu
joves que va respondre l’enquesta pensa que hi ha algun tipus d’aquests problemes.
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En general, els joves opinen que la convivència a Lliçà de Vall és correcta, que no hi ha gaires
conflictes.
Es descriu el municipi com un poble tranquil. Alguns manifesten que els agradaria que hi
hagués més vida, més serveis, més moviment.

2.3. Conclusions de la diagnosi
Aquestes són les conclusions o els aspectes més destacats, donades les prioritats comentades
més amunt, que s’extreuen de l’anàlisi de la realitat juvenil i els principis de qualitat,
participació, transformació i integralitat del PNJCat i en el marc dels 7 reptes que el vertebren.
Sobre els joves, l’època, el treball, la vivenda, l’educació i la salut:
- L’actual generació de joves és la més ben formada en moltes dècades però viu i viurà amb
pitjors condicions que la generació anterior.
- Els joves dominen les tècniques de la informació i la comunicació millor que els seus pares
i mares. Per primer cop en la història moderna els joves dominen més una tecnologia que
la generació dels seus pares i mares.
- La incertesa és molt més gran que en èpoques anteriors. Cal ser-ne conscient, aprendre a
navegar-hi i no jutjar als joves si tenen comportaments que els adults no havien tingut en
la seva joventut. Cal aprendre a gestionar la frustració i acompanyar als joves en aquests
processos.
- Els joves més joves tendeixen a estar sobreprotegits per les seves famílies.
- L’individualisme creix, igual en totes les capes de la societat, tot i que hi ha noves
experiències, minoritàries, en economia solidària que donen valor a allò col·lectiu i al
cooperativisme.
- L’atur juvenil és molt alt i preocupant. En conseqüència, alguns joves opten per anar-se’n a
altres països a la recerca d’oporunitats i, per altra banda, alguns joves corren risc de caure
en la deseperança, alimentats també per les veus dels adults que, al carrer, en el si de les
famílies i sobretot en els mitjans de comunicació, de vegades parlen d’ells com una
generació ja perduda. Les mesures de foment de l’ocupació són complexes i haurien
d’implicar a tots els sectors de la societat.
- Els joves de Lliçà de Vall tenen grans dificultats per a trobar una vivenda assequible al
municipi. En consqüència, quan es volen emancipar la majoria se’n van a altres municipis.
- Hi ha molt poca oferta formativa al municipi i molt poc diversa als municipis veïns. Per
tant, els joves necessiten desplaçar-se per aconseguir estudiar allò que volen o bé
s’adapten a la esqüeta oferta del territori.
- La imatge negativa i problemàtica de joves o d’alguns sectors de la joventut segueix sent,
com en altres èpoques, molt dura i de vegades injusta i reductora d’oportunitats. Alguns
actes vandàlics o d’expressió artística i alguns consums contribueixen a això, com ho són
les pintades en murs urbans i d’equipaments municipals, alguns desperfectes en mobiliari
públic o alguns consums de drogues (legals o il·legals) a la via pública.
- Es detecta que alguns joves comencen a consumir alcohol als 12 anys i tabac, tot i que
menys que les generacions anteriors, als 14 anys. El Pla de Prevenció de Drogues treballa
per detectar aquestes situacions i per treballar en campanyes d’informació, de prevenció
de riscos i de reducció de danys, així com d’acompanyament en alguns casos vinculats amb
possibles denúncies, en coordinació amb cossos policials, Serveis Socials i altres agents
juvenils municipals o de serveis externs.
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Sobre l’equip socioeducatiu del Kaliu:
- Calen recursos humans per a desenvolupar satisfactòriament polítiques de joventut a Lliçà
de Vall.
- La inversió en el servei de dinamització juvenil, efectiu al febrer de 2016, va donar
resultats positius en poques setmanes. Els joves estan més atesos, s’atén més i millor la
diversitat de joves, s’observa un increment del nombre de joves que es troben, es
relacionen i participen en activitats i projectes al Kaliu, es detecten necessitats i
problemàtiques, així com oportunitats, i l’estigma del Kaliu s’ha reduït considerablement.
- Les dinamitzadores que aporta l’empresa que ofereix el servei de dinamització juvenil,
però, estan contractades per sota de la titulació que tenen i en algunes ocasions
desenvolupen, per voluntat pròpia i per motivació, tasques que correspondrien a una
categoria laboral superior.
- El suport administratiu al departament de Joventut ha estat inexistent durant més de dos
anys, fet que ha suposat una càrrega per al tècnic de joventut que l’ha separat d’altres
funcions.
- La coordinació de l’equip socioeducatiu del Kaliu és satisfactòria i constructiva.
Sobre els dies i horaris d’obertura del Kaliu:
- El divendres és el dia en el que més joves utilitzen El Kaliu (fins a 80 en algun cas). El
dissabte és el dia en el que ordinàriament menys joves utilitzen El Kaliu.
- Les nits que hi ha festa al Kaliu hi ha força grups de joves d’altres municipis. Es va reduir
l’horari d’obertura del Kaliu de 16 a 21h a de 16 a 20h; el canvi va tenir bona acceptació. A
l’Assemblea Juvenil es va proposar que els divendres s’obri fins a les 21h.
- Al setembre 2016 es va ampliar l’horari d’obertura del Kaliu, obrint també els dilluns de 16
a 20h; el primer dilluns ja hi va haver joves.
Sobre la metodologia socioeducativa i participativa i projectes internacionals i
d’emprenedoria:
- Els projectes d’acompanyament educatiu a joves perquè realitzin una participació
projectiva, és a dir, que prenguin decisions i que després les executin i avaluïn, donen
fruits en l’empoderament d’alguns joves, en l’aprenentatge d’habilitats socials i eines
organitzatives, en que al Kaliu s’hi trobin a gust joves de diversos perfils i que la
convivència sigui fàcil i que, en conseqüència, s’organitzin més activitats de les quals
poden gaudir altres joves.
- El model participatiu desenvolupat en la creació del projecte d’usos del Casal de Joves El
Kaliu, alhora per a decidir el nom d’aquest casal de joves, i posteriorment per a generar
inèrcies en l’equipament juvenil i des d’ell cap a la resta del municipi i la comunitat ha anat
generant fruits. La darrera etapa, sobretot des de principis de 2016, s’ha pogut gaudir de
resultats del treball realitzat durant els anys anteriors, en bona part gràcies a l’esmentat
increment dels recursos humans del servei de dinamització externalitzat, que ha permès
que les tasques quotidianes, el manteniment de les instal·lacions, cert control, la recerca
de solucions a imprevistos, etc no ocupés la major part del temps dels professionals de
joventut i aquests hagin pogut dedicar-se a estar amb els joves, acompanyar processos,
donar valor a feina feta i insistir en la importància que té que siguin els joves els que
proposin, dissenyin, desenvolupin i avaluïn les seves activitats i projectes, informats,
orientats i assessorats, sempre i fins on es requereixi, pels professionals de joventut amb la
metodologia de l’acompanyament socioeducatiu.
- El projecte Kànima per a nois i noies de 12 a 16 anys es consolida i els joves d’aquestes
edats es troben còmodes al Kaliu.
- Es consolida l’organització d’activitats puntuals al Kaliu a càrrec l’alumnat de 4t ESO pro
viatge de fi de curs, orientats i amb el suport de l’equip socioeducatiu del Kaliu.
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S’ha creat un grup motor per a dissenyar un model propi de pressupostos participatius en
joventut, que després s’ha portat a la pràctica.
Caldria realitzar alguna activitat formativa per als grups de joves que volen organitzar
activitats nocturnes al Kaliu, ja que quan les organitzen acostumen a fer-ho de manera poc
eficaç i poc eficient, tot i que alguns d’ells no en veuen la necessitat ni la correlació amb la
millora de les activitats.
Caldria impulsar algun projecte d’educació en participació infantil, ja que com més d’hora
els infants comencin a prendre consciència de l’importància de les seves opinions,
d’assumir responsabilitats i compromisos, més i millor participació juvenil hi haurà
posteriorment, i per tant, més participativa o amb capacitat de participació podrà ser tota
la comunitat.
S’ha emprès de nou els dos darrers anys un procés de cogestió del pressupost de Festa
Major del departament de Cultura destinat a les activitats per a joves, com s’havia fet anys
enrera. La cogestió amb joves del pressupost de Cultura destinat a activitats per a joves de
la Festa Major (6000€) es considera satisfactori, tot i les dificultats de promoure la
participació ja que molts joves no ho consideren important perquè des de les Colles de
Festa Major ja tenen cert poder decisori en el global de la Festa Major i la participació que
s’impulsa des del departament de Cultura té un caire més consultiu i no tant projectiu.
Les experiències vitals i interculturals dels joves arran de la participació en projectes
internacionals es consideren molt valuoses, empoderadores i emancipatòries, tant els
projectes d’anada com els d’acollida. A més a més, la participació en projectes Erasmus+
aporta ingressos econòmics i també el pagament directa d’algunes despeses.
Es valoren positivament els projectes d’emprenedoria social que es fan a l’INS El Vern i al
CEIP Els Vinyals, així com el projecte formatiu FEM TEC que lidera la Diputació de
Barcelona i que es treballa en el servei de Joventut i en l’Institut El Vern.

Sobre el treball interdepartamental, interinstitucional i en xarxa:
- Tot i que hi ha certa coordinació entre alguns serveis i/o alguns professionals de
departaments diferents de l’Ajuntament, seria bo incrementar-ho, millorar-ho i estabilitzar
una Taula Tècnica de Joventut.
- La comunicació i, en alguns casos, la participació conjunta en la presa de desicions sobre
algunes actuacions, és molt bona, especialment entre diversos serveis de l’Ajuntament
(Joventut, Serveis Socials, Educació) amb l’Institut El Vern i, en menor mesura però millor
darrerament, amb el CRAE Santa Maria del Vallès. La coordinació no és tan fluïda amb el
Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes. Seria bo incrementar i millorar el treball
en xarxa.
- Es facilita la intervenció de professionals de joventut a l’Institut (PIDCES, formació de
delegats, campanya d’orientació socioacadèmica, tallers d’orientació sociolaboral,
participació en activitats puntuals, projectes relacionats amb la salut en el marc del Pla de
Prevenció de Drogues PPD) i la realització d’algunes activitats de l’Insitut El Vern al Casal
de Joves El Kaliu. El flux d’informació funciona en ambdós sentits.
- El Servei d’orientació i assessorament sociolaboral per a joves en coordinació amb l’Oficina
de Jove de Granollers i el Consell Comarcal es valora molt positivament, a nivell qualitatiu.
Els tallers que es realitzen en marc d’aquest servei contribueixen a que els joves tinguin la
professional que es fa càrrec del servei com a referent per a temes sociolaborals; aquest
fet s’evidencia després de cada taller, ja que força joves demanen una assessoria individual
després d’haver participat en un taller.
- El suport i assessorament tècnic i els ajuts econòmics de les administracions
supramunicipals en matèria de joventut (Consell Comarcal del Vallès Oriental, Diputació de
Barcelona, Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya) i els ajuts
econòmics de la Unió Europea es consideren molt positius.
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Sobre el treball comunitari i de carrer:
- Cal insistir més en la creació d’espais de trobada i formació amb pares i mares
d’adolescents vinculats al Casal de Joves El Kaliu i als projectes i serveis que s’hi
desenvolupen. Tot i que ja es potencien hi participen pocs pares i mares, que acostumen a
valorar molt positivament aquestes trobades, estar informats i conèixer personalment els
professionals de joventut que acompanyen els seus fills i filles adolescents. Es considera
valuós i important el boca-orella que aquests pares i mares fan posterioment en altres
espais del municipi.
- Cal que els professionals de joventut surtin més del Kaliu i tinguin interacció en altres
espais del municipi i puguin ser professionals de referència per a tots els joves de Lliçà de
Vall.
- Seria bo incrementar i millorar la vinculació dels projectes que es fan amb joves amb les
entitats i agrupacions del municipi, tal com s’està generant darrerament amb la proposta
de creació d’un Banc del Temps en el marc del projecte internacional People, Places and
Partnerships.

3. EL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ DE VALL 2012-2015
3.1. Objectius generals
Donats, per una banda, els drets no garantits a les persones joves, les necessitats i les
problemàtiques detectades; donades, per altra banda, les propostes elaborades per joves i
agents socials; i, tenint en compte, finalment, l’experiència i avaluació de tot allò viscut fins al
moment per joves, per professionals i per la ciutadania en general vinculada a activitats,
projectes i serveis per a joves, tal i com es recull en la diagnosi presentada més amunt,
s’estipulen els següents objectius que es pretén assolir entre el 2017 i el 2020 amb la
metodologia i els programes que es detallen en posteriors apartats d’aquest document.
1.

Visibilitzar tot allò positiu i constructiu de la joventut actual, tenint presents les
característiques de l’època actual, donant valor a allò que els joves fan i aconsegueixen i
també escoltant les diferents maneres que els joves tenen d’expressar-se i de fer-se
sentir.

2.

Promoure iniciatives que fomentin l’autoestima, l’autonomia i l’empoderament dels
joves.

3.

Oferir espais de formació i desenvolupament en emprenedoria i donar suport a les
iniciatives dels joves.

4.

Oferir informació, orientació i assessorament sociolaboral amb acompanyament
socioeducatiu.

5.

Vetllar per a estudiar quines són les demandes formatives i ocupacionals del territori i
donar-hi resposta.

6.

Crear vivendes de protecció oficial per a joves.
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7.

Treballar en prevenció de riscos i reducció de danys en relació als consums de drogues
(legals i il·legals) de manera coordinada amb tots els agents socials que hi poden estar
vinculats.

8.

Promoure hàbits saludables.

9.

Consolidar els perfils professionals i la quantia dels recursos humans necessaris al
departament de Joventut, ubicat al Casal de Joves El Kaliu, i al servei de dinamització
juvenil externalitzat.

10. Millorar la coordinació entre els diferents professionals i agents que treballen amb joves,
a nivell interdepartamental dins l’Ajuntament i a nivell interinstitucional (Ajuntament de
Lliçà de Vall, Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes i els projectes i serveis que
hi estan vinculats, com el PPD i el SEOVT, Insitut El Vern, CRAE Santa Maria del Vallès,
EAP, EAIA, Oficina Jove i els serveis que se’n desprenen, Consell Comarcal, Diputació de
Barcelona, Direcció General de Joventut, etc), així com amb altres professionals que
treballen amb joves de Lliçà de Vall (educadors i professionals de joventut de municipis
veïns, etc).
11. Promoure que les activitats i projectes dels joves tinguin perspectiva comunitària (relació,
col·laboració, cooperació amb entitats i ciutadania en general).
12. Promoure espais de relació entre pares i mares d’adolescents i professionals de joventut.
13. Treballar en medi obert.
14. Adaptar el calendari i els horaris del Casal de Joves El Kaliu a les propostes dels joves.
15. Treballar per a incrementar els espais d’autogestió i de gestió compartida en activitats,
projectes i de les pròpies instal·lacions del Casal de Joves El Kaliu.
16. Impulsar que els joves participin en el disseny, desenvolupament i avaluació dels
processos participatius i de com ha de ser la participació en cada moment
(metaparticipació).
17. Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
18. Facilitar que els joves puguin expressar les seves opinions (participació consultiva) i
incorporar les seves aportacions a les activitats, projectes i serveis.
19. Reconèixer i donar suport a totes les formes de participació juvenil.
20. Crear inèrcies i espais perquè els joves més petits (menors de 16 anys) es trobin còmodes
al Casal de Joves i es desenvolupin a nivell humà (espai relacional, de conversa amb iguals
i amb educadors de referència, possibilitat de crear activitats i projectes, de decorar un
espai propi, etc).
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21. Consolidar i millorar constantment el model de Pressupostos Participatius en Joventut i
desenvolupar-lo cada any després de l’aprovació dels Pressupostos Municipals.
22. Promoure la participació dels joves en processos, projectes i activitats que es
desenvolupen des d’altres departaments de l’Ajuntament i des d’altres institucions i
organitzacions.
23. Educar en participació i oferir formació en autoorganització i autogestió.
24. Promoure i facilitar intercanvis internacionals i voluntariat europeu.
25. Combatre els biaixos sexistes i/o androcèntrics, amb especial atenció a l’ús de llenguatge
sexista, les relacions desiguals i subordinades pels rols de gènere.

3.2. Metodologia
Aquest Pla Local de Joventut dóna continuïtat al Pla anterior, de manera que la metodologia és
molt semblant en relació a la promoció del treball interdepartamental, l’institucional i la
participació dels joves. És en aquest tercer àmbit metodològic en el que hi ha un canvi
important, a nivell estructural, donat pels Pressupostos Participatius en Joventut.

3.2.1. La interdepartamentalitat
Des del procés d’elaboració del Pla Local de Joventut 2005-2008 el treball interdepartamental
dins l’Ajuntament de Lliçà de Vall ha anat creixent cada vegada més fins a consolidar-se certes
estructures de treball. No obstant, algunes relacions de traspàs d’informació, de col·laboració
o de cooperació es veuen afectades per canvis de personal, de dinàmiques de funcionament
i/o de prioritats, o per no haver-les cuidat suficientment. De totes maneres, es promou i es
vetlla per a una millor interdepartamentalitat.
El treball entre els professionals de l’Ajuntament que treballen directament amb joves
(Joventut, Serveis Socials, Ensenyament, Cultura, Esports) funciona satisfactòriament quan hi
ha una necessitat, puntual o de procés. Es vetlla per a què hi hagi trobades mensuals o
bimensuals entre els professionals de Joventut, Serveis Socials i el tècnic del Pla de Prevenció
de Drogues (PPD), que pertany a la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes.
La Taula Tècnica de Joventut, amb l’objectiu d’establir unes trobades periòdiques de tots els
tècnics i tècniques de l’Ajuntament i de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes
que són responsables d’algun servei del que es beneficien els joves del municipi, es convoca hi
ha algun assumpte que afecta a totes les àrees, com per exemple, l’elaboració d’una nova
diagnosi de la realitat juvenil i un nou Pla Local de Joventut. Per altra banda, sense una
periodicitat concreta, des d’Alcadia es convoca a una taula de coordinació tècnica en la que
s’exposen tots els projectes municipals i es parla sobre sobre tot allò que afecta a diversos
departaments, entre altres, també qüestions que afecten directament als joves.
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3.2.2. La interinstitucionalitat
Tal com s’ha comentat més amunt, el tècnic del Pla de Prevenció de Drogues (PPD), que
pertany a la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, participa en el treball
interdepartamental, tot i estar emmarcat en una altra administració. La relació de traspàs
d’informació, col·laborativa i cooperativa entre aquest professional i els professionals dels
equips de Serveis Socials i de Joventut és molt bona.
El Consell Comarcal del Vallès Oriental, a través de les professionals de joventut, promouen la
coordinació entre els professionals de joventut de tota la comarca, mitjançant dos plenaris
tècnics cada any i el treball amb grups sobre un tema concret (salut, equipaments juvenils,
plans locals de joventut, etc).
Diversos tècnics i tècniques del Consell Comarcal, de la Diputació de Barcelona i de la Direcció
General de Joventut donen suport, assessorament i formació als professionals que treballen a
Lliçà de Vall en diversos temes relacionats amb les necessitats de cada moment (participació,
inclusió, gènere, informació juvenil, projectes internacionals, etc).
La Diputació de Barcelona i la Direcció General de Joventut donen ajuts econòmics per al
desenlupament de projectes amb joves o per a joves.
El fet de tenir a l’abast diverses institucions supramunicipals permet obtenir una visió
professional i experta des d’una altra perspectiva que de vegades contribueix a obrir el marc
de disseny i d’intervenció d’alguns projectes i processos.
La Unió Europea aporta finançament de projectes de mobilitat de joves, de mobilitat de
professionals de joventut i de voluntariat.

3.2.3. La participació dels joves
La participació dels joves constitueix el pilar de les polítiques de joventut de Lliçà de Vall,
juntament amb tot allò relacionat amb el Casal de Joves El Kaliu. La participació juvenil va més
enllà d’estar relacionada amb objectius a assolir, es tracta d’una manera de concebre les
polítiques públiques a nivell conceptual i metodològic.
Des del departament de joventut, qualsevol activitat o projecte que es desenvolupi es fan amb
joves, o bé des de les seves inquietuds, propostes i demandes, o bé promovent que siguin ells
qui reflexionin, proposin i es facin protagonistes. Així, hi ha joves que participen en reunions
periòdiques com a part d’un procés per a definir un projecte o com ha de dissenyar-se i
desenvolupar-se una activitat. Altres ho fan també o només a través de les xarxes socials.
Altres s’organitzen i autogestionen les seves activitats. I, finalment, altres participen en el
disseny de processos participatius.
Per altra banda, des del servei de joventut es treballa i s’impulsa la participació dels joves en
activitats i projectes que depenen d’altres departaments de l’Ajuntament.
El departament de Cultura de l’Ajuntament treballa de manera participada, més consultiva que
projectiva, en l’organització de la Festa Major i de la Festa del Glaç; força joves participen en
les jornades i processos que es realitzen en la preparació d’aquestes festes.
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3.2.4. L’acompanyament socioeducatiu
Al llarg dels anys de treball amb joves, cada vegada s’evidencia més la necessitat d’adoptar
constantment una mirada socioeducativa cap als joves. Els joves no són els destinataris
d’accions sinó que en són els protagonistes. La funció dels professionals de joventut és
acompanyar-los, és a dir, estar al seu costat, estar disponibles, no jutjar-los, viure amb ells les
decisions que prenguin, amb els seus encerts i els seus fracassos.

3.3. Avaluació
L’avaluació es farà com s’ha fet en els plans anteriors. Així, per a saber si el Pla Local de
Joventut s’ajusta a la realitat del municipi, reflecteix i dóna resposta a les necessitats i
problemàtiques dels joves del municipi s’utilitzaran els mateixos criteris que s’han utilitzat fins
al moment.
Criteri de realisme:
Es tracta de veure si els objectius plantejats responen realment a les necessitats detectades.
Criteri d’eficàcia:
Es tracta de comprovar si els objectius fixats s’han complert o no. Per això, utilitzarem els
indicadors d’avaluació que hem estipulat per a cada programa.
Criteri d’eficiència:
Es tracta de verificar si els objectius s’han complert amb el mínim de recursos possibles.
Criteri d’impacte del Pla:
Es tracta d’esbrinar quins han estat els efectes previstos i no previstos del Pla.
Criteri de cobertura i accessibilitat del Pla:
Es tracta de verificar si arribem a la població potencialment beneficiària del Pla i si hi ha algun
perfil de jove que hagi trobat problemes per accedir als beneficis de la intervenció.
Criteri de visibilitat del Pla:
Es tracta de comprovar què hem fet per donar a conèixer la intervenció a qui té més dificultats
per assabentar-se’n i qui sap que existeix el projecte.
Qui realitzarà l’avaluació:
Per una banda, l’avaluació serà realitzada pels tècnics dels departaments de l’Ajuntament
implicats en cada programa, projecte o actuació.
La Taula Tècnica de Joventut es convocarà periòdicament per a fer una avaluació continuada i
de seguiment de les diferents accions que es realitzen al municipi per i amb els joves.
Per altra banda, els joves avaluaran els diferents programes, projectes i actuacions en els
processos de participació juvenil i en el propi desenvolupament de cada programa, projecte i
actuació, a la finalització dels mateixos.
Metodologia de l’avaluació:
L’avaluació es durà a terme en tres nivells: avaluació per programes, avaluació anual i
avaluació final del Pla Local de Joventut.
Avaluació per programes:
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Consistirà en una valoració de tots els aspectes de cada programa a la finalització d’aquests.
Avaluació anual:
Consistirà en una memòria de tots els programes realitzats durant tot l’any, amb l’avaluació de
cadascun dels programes i amb una valoració en termes més globals i generals.
Avaluació del Pla Local de Joventut:
Consistirà en una valoració de tots els programes desenvolupats durant el període d’aplicació
del Pla Local de Joventut.
Finalment, es preveu incorporar en algun projecte nous mètodes d’avaluació arran de les
propostes editades per Ivàlua, entenent l’avaluació com una estratègia de planificació.

3.4. Calendari
El calendari de disseny, desenvolupament i avaluació dels diversos programes depèn de
cadascun d’ells. S’aporta informació d’alguns d’ells en l’apartat 3.6 Programes.

3.5. Recursos
RECURSOS HUMANS:
- 1 tècnic de joventut, a jornada completa (37,5 hores setmanals), categoria B.
- 3 dinamitzadores juvenils, a 20 hores setmanals, contractades en el marc d’un servei de
dinamització juvenil externalitzat.
- 1 auxiliar administrativa, 10,5 hores setmanals, que completa la jornada laboral a un altre
departament de l’Ajuntament.
- Tècnics d’altres departaments o serveis mancomunats que intervenen en alguns projectes
- Estudiants en pràctiques

RECURSOS FINANCERS:
Pressupost Municipal 2017. Capítol 2:
PARTIDA

APLICACIÓ

TOTAL

337 2260910

ACTIVITATS PER A JOVES

14.300,00

337 20300

ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA

1.500,00

337 21200

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS

4.000,00

337 21303

MANTENIMENT
INSTAL·LACIONS

337 21500

MANTENIMENT MOBILIARI I ESTRIS

2.500,00

337 21600

MANTENIMENT EQUIPAMENT INFORMÀTIC

1.400,00

MAQUINÀRIA

I

5.000,00
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337 227 0609

DINAMITZADOR JUVENIL

55.000,00

337 22100

ENERGIA ELÈCTRICA

9.500,00

337 22401

ASSEGURANCES D'EDIFICIS

2.000,00

Es preveu que els anys 2018, 2019 i 2020 les partides pressupostàries siguin similars si la
situació financera de les administracions locals i les subvencions de les administracions
supramunicipals ho permeten.
RECURSOS FUNCIONALS:
- Casal de Joves El Kaliu; equipament exclusiu per a joves
- Skatepark
- Altres instal·lacions de la regidoria de Cultura i de la regidora d’Esports

3.6. Programes
Aquests són els programes previstos per a període 2017-2020:

P1. Kànima
Objectius:
- Visibilitzar tot allò positiu i constructiu de la joventut actual, tenint presents les
característiques de l’època actual, donant valor a allò que els joves fan i aconsegueixen i
també escoltant les diferents maneres que els joves tenen d’expressar-se i de fer-se sentir.
- Promoure iniciatives que fomentin l’autoestima, l’autonomia i l’empoderament dels joves.
- Oferir espais de formació i desenvolupament en emprenedoria i donar suport a les
iniciatives dels joves.
- Promoure hàbits saludables.
- Promoure espais de relació entre pares i mares d’adolescents i professionals de joventut.
- Adaptar el calendari i els horaris del Casal de Joves El Kaliu a les propostes dels joves.
- Treballar per a incrementar els espais d’autogestió i de gestió compartida en activitats,
projectes i de les pròpies instal·lacions del Casal de Joves El Kaliu.
- Impulsar que els joves participin en el disseny, desenvolupament i avaluació dels processos
participatius i de com ha de ser la participació en cada moment (metaparticipació).
- Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
- Facilitar que els joves puguin expressar les seves opinions (participació consultiva) i
incorporar les seves aportacions a les activitats, projectes i serveis.
- Reconèixer i donar suport a totes les formes de participació juvenil.
- Crear inèrcies i espais perquè els joves més petits (menors de 16 anys) es trobin còmodes
al Casal de Joves i es desenvolupin a nivell humà (espai relacional, de conversa amb iguals i
amb educadors de referència, possibilitat de crear activitats i projectes, de decorar un
espai propi, etc).
- Educar en participació i oferir formació en autoorganització i autogestió.
- Combatre els biaixos sexistes i/o androcèntrics, amb especial atenció a l’ús de llenguatge
sexista, les relacions desiguals i subordinades pels rols de gènere.
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P2. People, Places and Partnership
Objectius:
- Promoure iniciatives que fomentin l’autoestima, l’autonomia i l’empoderament dels joves.
- Oferir espais de formació i desenvolupament en emprenedoria i donar suport a les
iniciatives dels joves.
- Promoure que les activitats i projectes dels joves tinguin perspectiva comunitària (relació,
col·laboració, cooperació amb entitats i ciutadania en general).
- Treballar en medi obert.
- Adaptar el calendari i els horaris del Casal de Joves El Kaliu a les propostes dels joves.
- Treballar per a incrementar els espais d’autogestió i de gestió compartida en activitats,
projectes i de les pròpies instal·lacions del Casal de Joves El Kaliu.
- Impulsar que els joves participin en el disseny, desenvolupament i avaluació dels processos
participatius i de com ha de ser la participació en cada moment (metaparticipació).
- Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
- Educar en participació i oferir formació en autoorganització i autogestió.
- Promoure i facilitar intercanvis internacionals i voluntariat europeu.
- Combatre els biaixos sexistes i/o androcèntrics, amb especial atenció a l’ús de llenguatge
sexista, les relacions desiguals i subordinades pels rols de gènere.

P3. Breaking Borders
Objectius:
- Promoure iniciatives que fomentin l’autoestima, l’autonomia i l’empoderament dels joves.
- Oferir espais de formació i desenvolupament en emprenedoria i donar suport a les
iniciatives dels joves.
- Adaptar el calendari i els horaris del Casal de Joves El Kaliu a les propostes dels joves.
- Treballar per a incrementar els espais d’autogestió i de gestió compartida en activitats,
projectes i de les pròpies instal·lacions del Casal de Joves El Kaliu.
- Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
- Educar en participació i oferir formació en autoorganització i autogestió.
- Promoure i facilitar intercanvis internacionals i voluntariat europeu.
- Combatre els biaixos sexistes i/o androcèntrics, amb especial atenció a l’ús de llenguatge
sexista, les relacions desiguals i subordinades pels rols de gènere.

P4. Educació a l’espai públic o en medi obert
Objectius:
- Visibilitzar tot allò positiu i constructiu de la joventut actual, tenint presents les
característiques de l’època actual, donant valor a allò que els joves fan i aconsegueixen i
també escoltant les diferents maneres que els joves tenen d’expressar-se i de fer-se sentir.
- Promoure iniciatives que fomentin l’autoestima, l’autonomia i l’empoderament dels joves.
- Oferir espais de formació i desenvolupament en emprenedoria i donar suport a les
iniciatives dels joves.
- Oferir informació, orientació i assessorament sociolaboral amb acompanyament
socioeducatiu.
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Treballar en prevenció de riscos i reducció de danys en relació als consums de drogues
(legals i il·legals) de manera coordinada amb tots els agents socials que hi poden estar
vinculats.
Promoure hàbits saludables.
Treballar en medi obert.
Adaptar el calendari i els horaris del Casal de Joves El Kaliu a les propostes dels joves.
Treballar per a incrementar els espais d’autogestió i de gestió compartida en activitats,
projectes i de les pròpies instal·lacions del Casal de Joves El Kaliu.
Impulsar que els joves participin en el disseny, desenvolupament i avaluació dels processos
participatius i de com ha de ser la participació en cada moment (metaparticipació).
Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
Facilitar que els joves puguin expressar les seves opinions (participació consultiva) i
incorporar les seves aportacions a les activitats, projectes i serveis.
Reconèixer i donar suport a totes les formes de participació juvenil.
Crear inèrcies i espais perquè els joves més petits (menors de 16 anys) es trobin còmodes
al Casal de Joves i es desenvolupin a nivell humà (espai relacional, de conversa amb iguals i
amb educadors de referència, possibilitat de crear activitats i projectes, de decorar un
espai propi, etc).
Promoure la participació dels joves en processos, projectes i activitats que es
desenvolupen des d’altres departaments de l’Ajuntament i des d’altres institucions i
organitzacions.
Educar en participació i oferir formació en autoorganització i autogestió.
Promoure i facilitar intercanvis internacionals i voluntariat europeu.

P5. PIDCES
Objectius:
- Promoure iniciatives que fomentin l’autoestima, l’autonomia i l’empoderament dels joves.
- Oferir espais de formació i desenvolupament en emprenedoria i donar suport a les
iniciatives dels joves.
- Treballar en prevenció de riscos i reducció de danys en relació als consums de drogues
(legals i il·legals) de manera coordinada amb tots els agents socials que hi poden estar
vinculats.
- Promoure hàbits saludables.
- Millorar la coordinació entre els diferents professionals i agents que treballen amb joves, a
nivell interdepartamental dins l’Ajuntament i a nivell interinstitucional (Ajuntament de
Lliçà de Vall, Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes i els projectes i serveis que
hi estan vinculats, com el PPD i el SEOVT, Insitut El Vern, CRAE Santa Maria del Vallès, EAP,
EAIA, Oficina Jove i els serveis que se’n desprenen, Consell Comarcal, Diputació de
Barcelona, Direcció General de Joventut, etc), així com amb altres professionals que
treballen amb joves de Lliçà de Vall (educadors i professionals de joventut de municipis
veïns, etc).
- Adaptar el calendari i els horaris del Casal de Joves El Kaliu a les propostes dels joves.
- Treballar per a incrementar els espais d’autogestió i de gestió compartida en activitats,
projectes i de les pròpies instal·lacions del Casal de Joves El Kaliu.
- Impulsar que els joves participin en el disseny, desenvolupament i avaluació dels processos
participatius i de com ha de ser la participació en cada moment (metaparticipació).
- Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
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relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
Facilitar que els joves puguin expressar les seves opinions (participació consultiva) i
incorporar les seves aportacions a les activitats, projectes i serveis.
Reconèixer i donar suport a totes les formes de participació juvenil.
Crear inèrcies i espais perquè els joves més petits (menors de 16 anys) es trobin còmodes
al Casal de Joves i es desenvolupin a nivell humà (espai relacional, de conversa amb iguals i
amb educadors de referència, possibilitat de crear activitats i projectes, de decorar un
espai propi, etc).
Educar en participació i oferir formació en autoorganització i autogestió.
Promoure i facilitar intercanvis internacionals i voluntariat europeu.
Combatre els biaixos sexistes i/o androcèntrics, amb especial atenció a l’ús de llenguatge
sexista, les relacions desiguals i subordinades pels rols de gènere.

P6. Formació de delegats
Objectius:
- Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
- Facilitar que els joves puguin expressar les seves opinions (participació consultiva) i
incorporar les seves aportacions a les activitats, projectes i serveis.
- Crear inèrcies i espais perquè els joves més petits (menors de 16 anys) es trobin còmodes
al Casal de Joves i es desenvolupin a nivell humà (espai relacional, de conversa amb iguals i
amb educadors de referència, possibilitat de crear activitats i projectes, de decorar un
espai propi, etc).
- Educar en participació i oferir formació en autoorganització i autogestió.

P7. Campanya d’orientació socioacadèmica
Objectius:
- Vetllar per a estudiar quines són les demandes formatives i ocupacionals del territori i
donar-hi resposta.
- Adaptar el calendari i els horaris del Casal de Joves El Kaliu a les propostes dels joves.

P8. APS. Projecte Vincles
Objectius:
- Oferir espais de formació i desenvolupament en emprenedoria i donar suport a les
iniciatives dels joves.
- Promoure que les activitats i projectes dels joves tinguin perspectiva comunitària (relació,
col·laboració, cooperació amb entitats i ciutadania en general).
- Crear inèrcies i espais perquè els joves més petits (menors de 16 anys) es trobin còmodes
al Casal de Joves i es desenvolupin a nivell humà (espai relacional, de conversa amb iguals i
amb educadors de referència, possibilitat de crear activitats i projectes, de decorar un
espai propi, etc).
- Combatre els biaixos sexistes i/o androcèntrics, amb especial atenció a l’ús de llenguatge
sexista, les relacions desiguals i subordinades pels rols de gènere.

P9. Formació en el lleure
Objectius:
- Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
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relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
Reconèixer i donar suport a totes les formes de participació juvenil.
Educar en participació i oferir formació en autoorganització i autogestió.
Combatre els biaixos sexistes i/o androcèntrics, amb especial atenció a l’ús de llenguatge
sexista, les relacions desiguals i subordinades pels rols de gènere.

P10. Sales d’estudi
Objectius:
- Adaptar el calendari i els horaris del Casal de Joves El Kaliu a les propostes dels joves.

P11. Cessió d’espais del Kaliu a joves, grups de joves i entitats
Objectius:
- Adaptar el calendari i els horaris del Casal de Joves El Kaliu a les propostes dels joves.
- Treballar per a incrementar els espais d’autogestió i de gestió compartida en activitats,
projectes i de les pròpies instal·lacions del Casal de Joves El Kaliu.
- Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
- Reconèixer i donar suport a totes les formes de participació juvenil.
- Crear inèrcies i espais perquè els joves més petits (menors de 16 anys) es trobin còmodes
al Casal de Joves i es desenvolupin a nivell humà (espai relacional, de conversa amb iguals i
amb educadors de referència, possibilitat de crear activitats i projectes, de decorar un
espai propi, etc).

P12. Pla de Prevenció de Drogues (PPD)
Objectius:
- Treballar en prevenció de riscos i reducció de danys en relació als consums de drogues
(legals i il·legals) de manera coordinada amb tots els agents socials que hi poden estar
vinculats.
- Promoure hàbits saludables.
- Prevenir, sensibilitzar i informar a la població sobre els riscos associats al consum de
drogues:
o Persones no consumidores de drogues
o Persones consumidores de drogues
o Entorn de persones consumidores i comunitat en general
o Professionals i tècnics del municipi
- Promoure i protocolaritzar el treball transversal de prevenció de drogues i promoció
d’hàbits saludables
- Intervenir en persones consumidores de drogues i el seu entorn immediat
o Abstinència
o Reducció de danys i riscos
o Consum responsable
- Reduir la oferta i la demanda de drogues a la població general i especialment en els grups
de risc.

P13.Servei d’orientació i assessorament sociolaboral per a joves
Objectius:
- Oferir informació, orientació i assessorament sociolaboral amb acompanyament
socioeducatiu.
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Vetllar per a estudiar quines són les demandes formatives i ocupacionals del territori i
donar-hi resposta.
Millorar la coordinació entre els diferents professionals i agents que treballen amb joves, a
nivell interdepartamental dins l’Ajuntament i a nivell interinstitucional (Ajuntament de
Lliçà de Vall, Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes i els projectes i serveis que
hi estan vinculats, com el PPD i el SEOVT, Insitut El Vern, CRAE Santa Maria del Vallès, EAP,
EAIA, Oficina Jove i els serveis que se’n desprenen, Consell Comarcal, Diputació de
Barcelona, Direcció General de Joventut, etc), així com amb altres professionals que
treballen amb joves de Lliçà de Vall (educadors i professionals de joventut de municipis
veïns, etc).

P14. Cogestió del pressupost de Festa Major per a joves
Objectius:
- Visibilitzar tot allò positiu i constructiu de la joventut actual, tenint presents les
característiques de l’època actual, donant valor a allò que els joves fan i aconsegueixen i
també escoltant les diferents maneres que els joves tenen d’expressar-se i de fer-se sentir.
- Promoure iniciatives que fomentin l’autoestima, l’autonomia i l’empoderament dels joves.
- Millorar la coordinació entre els diferents professionals i agents que treballen amb joves, a
nivell interdepartamental dins l’Ajuntament i a nivell interinstitucional (Ajuntament de
Lliçà de Vall, Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes i els projectes i serveis que
hi estan vinculats, com el PPD i el SEOVT, Insitut El Vern, CRAE Santa Maria del Vallès, EAP,
EAIA, Oficina Jove i els serveis que se’n desprenen, Consell Comarcal, Diputació de
Barcelona, Direcció General de Joventut, etc), així com amb altres professionals que
treballen amb joves de Lliçà de Vall (educadors i professionals de joventut de municipis
veïns, etc).
- Promoure que les activitats i projectes dels joves tinguin perspectiva comunitària (relació,
col·laboració, cooperació amb entitats i ciutadania en general).
- Treballar per a incrementar els espais d’autogestió i de gestió compartida en activitats,
projectes i de les pròpies instal·lacions del Casal de Joves El Kaliu.
- Impulsar que els joves participin en el disseny, desenvolupament i avaluació dels processos
participatius i de com ha de ser la participació en cada moment (metaparticipació).
- Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
- Facilitar que els joves puguin expressar les seves opinions (participació consultiva) i
incorporar les seves aportacions a les activitats, projectes i serveis.
- Reconèixer i donar suport a totes les formes de participació juvenil.
- Crear inèrcies i espais perquè els joves més petits (menors de 16 anys) es trobin còmodes
al Casal de Joves i es desenvolupin a nivell humà (espai relacional, de conversa amb iguals i
amb educadors de referència, possibilitat de crear activitats i projectes, de decorar un
espai propi, etc).
- Promoure la participació dels joves en processos, projectes i activitats que es
desenvolupen des d’altres departaments de l’Ajuntament i des d’altres institucions i
organitzacions.
- Educar en participació i oferir formació en autoorganització i autogestió.

P15. Suport, assessorament i formació a grups de joves organitzats
Objectius:

58

Pla Local de Joventut de Lliçà de Vall 2017-2020

-

-

-

Ajuntament de Lliçà de Vall

Visibilitzar tot allò positiu i constructiu de la joventut actual, tenint presents les
característiques de l’època actual, donant valor a allò que els joves fan i aconsegueixen i
també escoltant les diferents maneres que els joves tenen d’expressar-se i de fer-se sentir.
Promoure iniciatives que fomentin l’autoestima, l’autonomia i l’empoderament dels joves.
Oferir espais de formació i desenvolupament en emprenedoria i donar suport a les
iniciatives dels joves.
Treballar per a incrementar els espais d’autogestió i de gestió compartida en activitats,
projectes i de les pròpies instal·lacions del Casal de Joves El Kaliu.
Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
Facilitar que els joves puguin expressar les seves opinions (participació consultiva) i
incorporar les seves aportacions a les activitats, projectes i serveis.
Reconèixer i donar suport a totes les formes de participació juvenil.
Educar en participació i oferir formació en autoorganització i autogestió.

P16. Pressupostos Participatius en Joventut
Objectius:
- Visibilitzar tot allò positiu i constructiu de la joventut actual, tenint presents les
característiques de l’època actual, donant valor a allò que els joves fan i aconsegueixen i
també escoltant les diferents maneres que els joves tenen d’expressar-se i de fer-se sentir.
- Promoure iniciatives que fomentin l’autoestima, l’autonomia i l’empoderament dels joves.
- Consolidar els perfils professionals i la quantia dels recursos humans necessaris al
departament de Joventut, ubicat al Casal de Joves El Kaliu, i al servei de dinamització
juvenil externalitzat.
- Millorar la coordinació entre els diferents professionals i agents que treballen amb joves, a
nivell interdepartamental dins l’Ajuntament i a nivell interinstitucional (Ajuntament de
Lliçà de Vall, Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes i els projectes i serveis que
hi estan vinculats, com el PPD i el SEOVT, Insitut El Vern, CRAE Santa Maria del Vallès, EAP,
EAIA, Oficina Jove i els serveis que se’n desprenen, Consell Comarcal, Diputació de
Barcelona, Direcció General de Joventut, etc), així com amb altres professionals que
treballen amb joves de Lliçà de Vall (educadors i professionals de joventut de municipis
veïns, etc).
- Promoure que les activitats i projectes dels joves tinguin perspectiva comunitària (relació,
col·laboració, cooperació amb entitats i ciutadania en general).
- Treballar en medi obert.
- Treballar per a incrementar els espais d’autogestió i de gestió compartida en activitats,
projectes i de les pròpies instal·lacions del Casal de Joves El Kaliu.
- Impulsar que els joves participin en el disseny, desenvolupament i avaluació dels processos
participatius i de com ha de ser la participació en cada moment (metaparticipació).
- Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
- Facilitar que els joves puguin expressar les seves opinions (participació consultiva) i
incorporar les seves aportacions a les activitats, projectes i serveis.
- Reconèixer i donar suport a totes les formes de participació juvenil.
- Crear inèrcies i espais perquè els joves més petits (menors de 16 anys) es trobin còmodes
al Casal de Joves i es desenvolupin a nivell humà (espai relacional, de conversa amb iguals i
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amb educadors de referència, possibilitat de crear activitats i projectes, de decorar un
espai propi, etc).
Consolidar i millorar constantment el model de Pressupostos Participatius en Joventut i
desenvolupar-lo cada any després de l’aprovació dels Pressupostos Municipals.
Promoure la participació dels joves en processos, projectes i activitats que es
desenvolupen des d’altres departaments de l’Ajuntament i des d’altres institucions i
organitzacions.
Educar en participació i oferir formació en autoorganització i autogestió.

P17. Participació en projectes europeus liderats per organitzacions
d’altres països
Objectius:
- Promoure iniciatives que fomentin l’autoestima, l’autonomia i l’empoderament dels joves.
- Treballar per a incrementar els espais d’autogestió i de gestió compartida en activitats,
projectes i de les pròpies instal·lacions del Casal de Joves El Kaliu.
- Impulsar que els joves participin en el disseny, desenvolupament i avaluació dels processos
participatius i de com ha de ser la participació en cada moment (metaparticipació).
- Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
- Facilitar que els joves puguin expressar les seves opinions (participació consultiva) i
incorporar les seves aportacions a les activitats, projectes i serveis.
- Educar en participació i oferir formació en autoorganització i autogestió.
- Promoure i facilitar intercanvis internacionals i voluntariat europeu.
- Combatre els biaixos sexistes i/o androcèntrics, amb especial atenció a l’ús de llenguatge
sexista, les relacions desiguals i subordinades pels rols de gènere.

P18. Formació de youth leaders
Objectius:
- Promoure iniciatives que fomentin l’autoestima, l’autonomia i l’empoderament dels joves.
- Treballar per a incrementar els espais d’autogestió i de gestió compartida en activitats,
projectes i de les pròpies instal·lacions del Casal de Joves El Kaliu.
- Impulsar que els joves participin en el disseny, desenvolupament i avaluació dels processos
participatius i de com ha de ser la participació en cada moment (metaparticipació).
- Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
- Facilitar que els joves puguin expressar les seves opinions (participació consultiva) i
incorporar les seves aportacions a les activitats, projectes i serveis.
- Educar en participació i oferir formació en autoorganització i autogestió.
- Promoure i facilitar intercanvis internacionals i voluntariat europeu.

P19. Suport a 4t ESO en l’organització d’activitats pro viatge de fi de curs
Objectius:
- Promoure iniciatives que fomentin l’autoestima, l’autonomia i l’empoderament dels joves.
- Oferir espais de formació i desenvolupament en emprenedoria i donar suport a les
iniciatives dels joves.
- Millorar la coordinació entre els diferents professionals i agents que treballen amb joves, a
nivell interdepartamental dins l’Ajuntament i a nivell interinstitucional (Ajuntament de
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Lliçà de Vall, Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes i els projectes i serveis que
hi estan vinculats, com el PPD i el SEOVT, Insitut El Vern, CRAE Santa Maria del Vallès, EAP,
EAIA, Oficina Jove i els serveis que se’n desprenen, Consell Comarcal, Diputació de
Barcelona, Direcció General de Joventut, etc), així com amb altres professionals que
treballen amb joves de Lliçà de Vall (educadors i professionals de joventut de municipis
veïns, etc).
Promoure que les activitats i projectes dels joves tinguin perspectiva comunitària (relació,
col·laboració, cooperació amb entitats i ciutadania en general).
Promoure espais de relació entre pares i mares d’adolescents i professionals de joventut.
Adaptar el calendari i els horaris del Casal de Joves El Kaliu a les propostes dels joves.
Treballar per a incrementar els espais d’autogestió i de gestió compartida en activitats,
projectes i de les pròpies instal·lacions del Casal de Joves El Kaliu.
Impulsar que els joves participin en el disseny, desenvolupament i avaluació dels processos
participatius i de com ha de ser la participació en cada moment (metaparticipació).
Promoure i donar eines per a què els joves prenguin les decisions que afecten les seves
activitats i projectes, se’n responsabilitzin del desenvolupament i de tot allò que hi tingui
relació i es comprometin amb les decisions preses i amb les seves conseqüències i efectes
(participació projectiva).
Facilitar que els joves puguin expressar les seves opinions (participació consultiva) i
incorporar les seves aportacions a les activitats, projectes i serveis.
Reconèixer i donar suport a totes les formes de participació juvenil.
Crear inèrcies i espais perquè els joves més petits (menors de 16 anys) es trobin còmodes
al Casal de Joves i es desenvolupin a nivell humà (espai relacional, de conversa amb iguals i
amb educadors de referència, possibilitat de crear activitats i projectes, de decorar un
espai propi, etc).
Educar en participació i oferir formació en autoorganització i autogestió.
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