SÍNTESIS DE L’AVALUACIÓ DEL PLA JOVE 2014 - 2017 PER A LA CIUTADANIA
Aquest document és la forma en què l’Ajuntament d’Esplugues rendeix comptes davant la seva ciutadania de cada una de les accions que configuren al Pla
Jove, 2014 - 2017. Però no només té aquest sentit avaluador, sinó que també té la voluntat de visualitzar tot el treball dut a terme en matèria de joventut per
part del personal polític i tècnic. Per tal de tenir dades objectives d’aquelles línies estratègiques i/o accions que són més beneficioses pel municipi i així,
reforçar-les en el proper Pla Jove o bé corregir, suprimir i innovar aquelles que no han operat satisfactòriament.
En aquest sentit, el següent gràfic ens mostra el grau d’implementació del conjunt d’accions del Pla Jove 2014 - 2017, on es poden observar les accions
executades (positiva), engegades (a millorar) i no assolides (negativa) d’un total de 144 activitats.
Gràfic 1. Grau d'implementació del conjunt
d'accions del Pla Jove 2014 - 2017
Positiva

A millorar

Negativa

64%

19%

17%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades cedides pel personal tècnic de l’Ajuntament d’Esplugues.
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En conseqüència, es percep que:


El 64% d’un total de 92 accions estan executades de manera propicia i, fins i tot, des del personal tècnic s’arriba a proposar algunes recomanacions de
cara a la seva innovació;



El 19% d’un total de 27 accions estan engegades com a resultat d’unx (1) servei amb interrupcions temporals i/o restriccions; (2) desinterès i/o
desafecció institucional per part de la població jove; (3) desconeixement del servei per part de l’usuari; (4) línia difusa entorn a la interpretació d’entitat
en el marc d’estructura i/o gestió i; (5) problema tècnic.



El 17% d’un total de 25 accions no estan assolides com a producte d’unx (1) manca de recursos humans, econòmics i/o infraestructurals; (2) vies
d’interlocució baixes o nul·les i/o obsoletes i (3) retrocés en la taxa de participació.

La següent taula mostra l’estat d’assoliment de les tres línies estratègiques del Pla Jove, la qual visualitza els eixos que caldrà enfortir en el proper Pla.
Eix 1.

71%

Una ciutat on emancipar-se

15%

15%

Eix 2.
Una ciutat on implicar-se
Eix 3.
Una ciutat on gaudir

59%

53%

21%

27%

21%

20%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades cedides pel personal tècnic de l’Ajuntament d’Esplugues.
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En conseqüència, es denota que:


El conjunt d’accions que engloba una ciutat on implicar-se i una ciutat on gaudir són les menys engegades o no assolides. On el 40% d’un total de 12
accions coincideixen amb les propostes expressades durant la diagnosi participativa, en el marc de l’Audiència Pública de 2013. Així doncs, cal
potenciar les mesures que promouen per tal d’avançar cap a (1) l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en la comunitat jove, (2) un
nou model de societat cohesionada, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva i (3) la construcció d’una identitat pròpia.

De cara al Pla Jove 2019 - 2022, s’hauria de:


Aspirar a establir un sistema de treball efectiu que permeti la interdepartamentalitat per tal de generar i executar projectes en cooperació, aprofitar les
sinergies derivades de la confluència de necessitats entre els diferents departaments i donar resposta a les necessitats juvenils;



Crear nous models d’integració que contemplin la diversitat de trajectòries personals per tal d’assistir a la població jove a perseguir el seu projecte en
lloc d’impulsar-la cap a esquemes lineals i rígids de transició que no corresponen amb la realitat i acabant generant trajectòries frustrades, retards
crònics i dependències familiars perllongades;



Definir i impulsar, des de l’organisme de joventut, menys accions i amb més capacitat d’impacte vers la població jove per tal de combatre la dissociació
o desajustament entre les polítiques de joventut i les polítiques sectorials;



Destinar els recursos necessaris i suficients per tal de garantir la continuïtat i la qualitat del servei;



Generar espais intergeneracionals per tal de lluitar contra el desinterès i/o desafecció institucional i assegurar l’exercici real del drets reconeguts a partir
de la participació efectiva i inclusiva de la població jove en els processos de presa de decisions i els assumptes d’interès municipal dels quals afecta al
conjunt de la comunitat de la qual formen part;



Impulsar i/o reformular canals d’interlocució entre la població jove i l’administració per tal d’atreure nous usuaris;



Reorientar les polítiques juvenils vers polítiques d’afirmació a través de valors post-materialistes, on la joventut sigui vista com un període vital amb
característiques pròpies i no com una etapa de transició.
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ANNEX

- Garantir la informació i orientació de la població jove en matèria
d’educació per poder decidir entre els diferents itineraris formatius
- Garantir l’accés a una informació i/o educació òptima per a tot l’alumnat
als instituts d’Esplugues de Llobregat
- Impulsar l’aprenentatge de llengües estrangeres
- Motivar entre la població jove la formació com a element necessari per la
incorporació en el món laboral

Indicadors

- Dades escolarització del municipi
- Evolució índex de fracàs escolar (ESO)
- Evolució nivell d’estudis de la població jove
- Nombre d’accions realitzades
- Nombre de centres participants
- Nombre d’usos de les aules d’estudi
- Nombre d’usuaris atesos
- Valoració dels participants
- Valoració tècnica del servei
Avaluació

31 a 35

Observacions
26 a 30

Edat
21 a 25

Àmbits Implicats

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

17 a 20

Objectius

1. Una ciutat on emancipar-se
Educació

12 a 16

Eix
Programa

Altres Administracions

Altres departaments

Salut

Igualtat

Esport

Participació

Programa d’activitats educatives
complementàries. Inclou més de
250 activitats. El catàleg dóna una
oferta conjunta i coordinada de les
activitats organitzades per diferents
departaments adreçades a la
comunitat educativa en horari lectiu
per tal de complementar l’acció
educativa dels centres.

Educació

1.1.1. PAEC
Des del
consolidar
diferents
preventiva
activitats.

personal tècnic, es recomana
els vincles de coordinació entre els
departaments com a mesura
a una possible duplicitat de les
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Educació

Projectes de col·laboració entre
diferents
municipis
del
Baix
Llobregat que ajuda a la població
jove a orientar el seu itinerari
formatiu i professional sobre els
cicles formatius que s’imparteixen a
la zona per facilitar la continuació
de la seva formació i/o l’accés al
món del treball.

Altres
Administracions

1.1.2. Tast de cicles
formatius

S’ha mantingut actiu el servei.

Educació

1.1.3. Premis treball de
recerca
Promoure la recerca científica entre
l’alumnat de batxillerat dels centres
d’esplugues
de
Llobregat
mitjançant la creació d’una mostra
dels treballs de recerca elaborats
per l’alumnat.

S’ha mantingut actiu el servei.

Altres
Administracions

Altres
Departaments

Educació

Acció adreçada a l’alumnat de 4t
d’ESO que previsiblement no
obtindran el graduat, mostren
desmotivació
i
problemes
d’absentisme, amb els quals es
treballen aspectes diversos fora de
l’aula amb l’objectiu de dotar-los de
recursos diversos (competències
digitals,
educació
emocional,
orientació, entre altres).

Empresa
Ocupació

1.1.4. Projecte Èxit

S’ha mantingut actiu el servei.
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Altres
Administracions

Altres
Departaments

Servei especialitzat a l’Oficina Jove
d’Emancipació per orientar a
l’alumnat de forma personalitzada i
gratuïta, sobre les diverses opcions
formatives.

Educació

1.1.5. Assessoria
d’orientació de formació
acadèmica.

*Proposta

expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.

Servei amb interrupcions temporals (de gener
a setembre, 2017) per manca de recursos
humans. Això té un efecte negatiu en la taxa
de participació. En conseqüència, s’ha de
garantir la continuïtat del servei a llarg termini.
A més a més, s’ha de reformular els canals de
difusió i recepció del servei adreçat a la
població jove ja que la majoria de derivacions
arriben de Garantia Juvenil. En aquest sentit,
la persona responsable pren la iniciativa de fer
promoció en els diferents equipaments
municipals.

Altres
Administracions

Jornada d’orientació acadèmica i
professional per a l’alumnat de 4rt
d’ESO i batxillerat de tots els
instituts per conèixer l’oferta dels
cicles formatius de grau mitjà i
estudis universitaris i les seves
sortides professionals. Facilitant
informació,
orientació
i
assessorament.

Educació

1.1.6. Jornada
d’orientació de formació
acadèmica

Acció no implementada.

*Proposta

expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.

6

Educació

Serveis
Socials

Coordinació entre els diferents
departaments i agents per donar
suport a la població jove treballant
transversalment amb educació,
serveis socials i empresa i
ocupació.
S’estipulen
criteris
d’actuació basats en la voluntat de
facilitar
l’accessibilitat
a
les
actuacions que se’n derivin als
participants.

Empresa
Ocupació

1.1.7. Transició escola
treball
S’ha mantingut actiu el servei a través de
l’Oficina Jove d’Emancipació, en el marc
d’assessorament laboral i acadèmic i de
Garantia Juvenil.

1.1.8. Sales d’estudi
Les sales es conceben com a
espais d’estudi de suport als
existent en horari lectiu, funcionen
durant tot l’any amb l’ampliació
d’horaris i espais en època
d’exàmens.

Augment progressiu i continu amb el transcurs
dels anys de la taxa d’usuaris.

1.1.9. Promoció idiomes
Programació de cursos per a la
introducció i perfeccionament de
diferents idiomes (anglès, alemany,
rus, portuguès, entre altres) així
com, la realització d’intercanvis
juvenils per facilitar el coneixement
de la llengua.

Des del personal tècnic, es recomana destinar
recursos necessaris i suficients per garantir la
continuïtat i la qualitat del servei.

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.
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1.1.10. Grups de
conversa
Es tracta de diferents grups de
conversa
d’anglès,
alemany,
francès i italià on la població jove
pot practicar i millorar el seu nivell.
Els grups són dinamitzats per joves
nadius. D’aquesta manera es
promou l’aprenentatge d’altres
llengües i proporciona un espai
d’intercanvi.

Retrocés en la taxa de participació (de 10 a 0
persones). En conseqüència, s’ha de
reformular els canals de difusió i recepció del
servei adreçat a la població jove per garantir la
seva continuïtat.

1.1.11. Cursos de
formació esportiva
Programació de cursos adreçats a
joves per obtenir la titulació de
personal esportiu de base.

Esport

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.
El Consell Esportiu del Baix Llobregat ha
organitzat la formació per ser dinamitzadors de
joc. No obstant això, s’ha de reformular els
canals de difusió i recepció del missatge
adreçat a la població jove i a les entitats ja que
existeix la percepció de desconeixement del
servei ofert per part del personal tècnic.
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- Consolidar la xarxa local de recursos i estratègies dels processos
d’inserció laboral i de suport al teixit econòmic i social
- Donar eines a la població jove per facilitar el seu accés al mercat laboral
- Facilitar l’orientació en mobilitat internacional i treball a l’estranger
- Informar i assessorar al grup de comerciants, tant en la gestió diària del Indicadors
seu negoci com en els temes normatius i subvencions
- Oferir assessorament i orientació laboral i formatiu a través de l’accés als
serveis i programes d’ocupació
- Promoure i donar suport a noves formes de promoció de l’emprenedoria
Àmbits Implicats

Empresa
Ocupació

1.2.1. Pacte per a la
dinamització econòmica
i l’ocupació
Pla de 33 mesures extraordinàries
per a l’ocupació i la reactivació
econòmica, amb l’objectiu de
fomentar
l’ocupació
de
les
persones en situació d’atur i
millorar-ne la qualificació i les
competències professionals.

- Evolució d’indicadors d’ocupació juvenil
- Evolució taxes d’atur juvenil local
- Nombre d’iniciatives assolides emprenedors
- Nombre d’usuaris joves atesos a l’Oficina Jove
- Nombre d’usuaris joves atesos als serveis
- Nombre d’usuaris joves derivats
- Nombre grups, aules, tallers i xerrades als instituts
- Valoració tècnica dels serveis i treball transversal
- Valoració usuaris del serveis, programes i accions
formatives
Observacions
Avaluació

31 a 35

26 a 30

21 a 25

Edat
17 a 20

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

12 a 16

Objectius

1. Una ciutat on emancipar-se
Empresa i ocupació

Altres
Administracions

Eix
Programa

Acció duta a terme. A més a més, a partir de la
diagnosi de la situació econòmica i del mercat
de treball del municipi, sorgeix el Pacte per a
la reactivació econòmica i la creació
d’ocupació de qualitat d’Esplugues 2016 –
2019 amb l’objectiu d’augmentar la capacitat
municipal de donar resposta a necessitats
sociolaborals de la ciutat a través de l’impuls
de 73 projectes.
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Empresa
Ocupació

Des del servei d’orientació de
l’Oficina Jove d’Emancipació amb
coordinació
del
departament
d’Ocupació, s’ofereix un itinerari de
seguiment que s’inicia amb una
entrevista per tal de detectar les
necessitats de la persona en
matèria d’ocupació. A partir d’aquí
es proposen actuacions per tal de
treballar en aquelles competències
que són d’interès i poden repercutir
en
millorar
les
oportunitats
d’inserció laboral.

Altres
Administracions

1.2.2. Servei d’orientació
ocupacional

Servei que intercedeix entre la
oferta i la demanda, realitzant la
preselecció de candidatures i
facilitant la informació per a la
definició de perfils i contractació.
Potenciar la borsa de treball amb
l’objectiu de facilitar que l’oferta i la
demanda es trobin i es faciliti la
inserció laboral del jovent de la
ciutat. Cal obrir vincles de
col·laboració amb l’Oficina Jove
d’Emancipació i el Departament
d’Ocupació.

Empresa
Ocupació

1.2.3. Borsa de treball

Servei amb interrupcions temporals (de gener
a setembre, 2017) per manca de recursos
humans. Això té un efecte negatiu en la taxa
de participació. En conseqüència, s’ha de
garantir la continuïtat del servei a llarg termini.
A més a més, s’ha de reformular els canals de
difusió i recepció del servei adreçat a la
població jove ja que la majoria de derivacions
arriben de Garantia Juvenil. En aquest sentit,
la persona responsable pren la iniciativa de fer
promoció en els diferents equipaments
municipals. Així mateix, la majoria de les
assessories laborals es basen en la realització
del tràmit per donar d’alta en la borsa de
treball d’Esplugues i l’informació de cursos de
formació ocupacional. Per tant, es tracta d’un
servei d’assessoria i no d’inserció laboral. I en
conseqüència, això comporta, dificultats a
l’hora de realitzar un itinerari de seguiment per
part del servei d’orientació de l’Oficina Jove
d’Emancipació.
La borsa de treball municipal té un abast
territorial limitat. No obstant això, l’índex de
resposta a les demandes laborals de les
empreses està per sobre del 50%.
El Pacte per a la reactivació econòmica i la
creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues
proposa (62) potenciar la borsa de treball a
través de la incorporació a la xarxa Xaloc de la
Diputació de Barcelona; signar convenis de
col·laboració amb empreses i autònoms locals
per a la cobertura del seus llocs de treball
vacants; valorar la creació d’un portal web
específic per a la intermediació i; sensibilitzar
les empreses pel que fa a la contractació de
les persones amb més dificultats.
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Empresa
Ocupació

L’oferta formativa que s’ofereix des
del centre municipal Puig Coca de
formació ocupacional és una
resposta a la demanda en relació a
les necessitats de les empreses i
de les persones que cerquen feina.

Altres
Administracions

1.2.4. Formació
ocupacional

Empresa
Ocupació

1.2.5. Formació
transversal
Taller
de
competències
transversals per a la millora
personal en la recerca de feina
(Coaching )

Des del personal tècnic, es recomana
potenciar
la
formació
professional
reglamentària i analitzar la seva compatibilitat
amb la formació subvencionada pel SOC.
El Pacte per a la reactivació econòmica i la
creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues
proposa (15) fomentar la relació entre el teixit
productiu i emprenedor i el món educatiu amb
un pla de visites a empreses per tal d’impulsar
programes de formació dual.

S’ha mantingut actiu el servei.

Altres
Administracions

Participació

Educació

Es tracta de col·laborar amb els
centres de Formació Professional
en
la
recerca
d’empreses
interessades en acollir alumnes en
pràctiques, tot facilitant als centres
informació del cens empresarial i
ajudant-los en l’elecció i el contacte
amb l’empresa més adient per a
cada tipus de pràctica. També
s’inclou convenis de pràctiques
amb les universitats.

Empresa
Ocupació

1.2.6. Convenis de
pràctiques

Actualment, l’Ajuntament està examinant la
possibilitat d’impulsar la Formació Professional
dual.
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Empresa
Ocupació

Consultes en matèria d’ocupació a
l’Oficina Jove d’Emancipació, en
coordinació amb el Departament
d’Ocupació,
Emprenedoria
i
Comerç.
Es
treballa
transversalment tota la informació
que es dóna a la població jove
(models de currículums, ofertes de
feina, formació ocupacional, treball
a l’estranger, entre altres). L’oficina
Jove d’Emancipació ofereix, a
través de l’assessoria de mobilitat
internacional,
l’orientació
especialitzada en temes de treball
a l’estranger.

Altres
Administracions

1.2.7. Atenció i/o
derivació de consultes

Altres
Administracions

Altres
Departaments

El servei permet el coneixement i
accés als serveis públics existents i
la relació als recursos formatius i
ocupacionals. Les persones són
ateses per personal especialitzat
en aquest àmbit. Es detecten les
necessitats
d’informació
i
assessorament. Suport tècnic en la
resolució de tràmits. Derivació a
serveis i accions ocupacionals
propis i externs.

Empresa
Ocupació

1.2.8. Servei
d’informació i
assessorament legal en
matèria d’estrangeria
(AMIC)

Vincles de col·laboració sòlids entre l’Oficina
Jove d’Emancipació i el Departament
d’Ocupació, via telemàtica.

Aquesta iniciativa no correspon a l’àmbit
d’empresa i ocupació, tot i que el projecte
inicial es va impulsar des del mateix vista la
necessitat d’oferir un suport al gran nombre de
persones que podien tenir alguna problemàtica
específica vinculada a la Estrangeria. En
conseqüència, és el departament de Nova
Ciutadania qui s’encarrega de realitzar el
seguiment del projecte.
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Creació d’un espai de col·laboració
directe entre les empreses del
territori i el servei municipal
d’ocupació amb la finalitat de donar
a conèixer els serveis que són
susceptibles de ser utilitzats per les
empreses, en especial la borsa de
treball i conèixer les necessitats
d’aquestes en relació amb els
programes ocupacionals.

Empresa
Ocupació

1.2.9. Prospecció
d’empresa

Taxa de participació baixa o nul·la (entre 0 a 3
persones). En conseqüència,
s’ha de
reformular els canals de difusió i recepció del
servei adreçat a la població jove. En aquest
sentit, la persona responsable pren la iniciativa
de fer promoció en els diferents equipaments
municipals.
El Pacte per a la reactivació econòmica i la
creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues
proposa (69) crear a través del Programa
d’Activitats
Educatives
Complementàries
(PAEC) una oferta de formació i orientació
sociolaboral
en
tots
els
nivells
de
l’ensenyament reglat. On el treball digne com
a eix de desenvolupament social i la
negociació col·lectiva com a element de
creixement econòmic.

1.2.10. Accions
formatives en ocupació
a l’Oficina Jove
d’Emancipació
Formacions, tallers i xerrades sobre
ocupació. Programa d’accions o
cicles trimestrals dins l’oferta
formativa centrats en habilitats i
competències.

Servei que dóna suport a les
persones emprenedores i a les
empreses de recent creació.
Ofereix informació i assessorament

Empresa
Ocupació

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.

1.2.11. Assessories i
formació a iniciatives
d’emprenedoria

S’ha mantingut actiu el servei.

Des del personal tècnic, es recomana integrar
l’anàlisi sobre la viabilitat del projecte dins del
Pla d’Empresa.

13

en aspectes de creació i gestió
d’empreses i la realització del propi
pla d’empresa. També facilita
recursos i informa de possibles
ajuts per a la posada en marxa de
l’empresa o negoci. S’organitzen
jornades i seminaris, així com el
seguiment
de
les
empreses
creades.

El Pacte per a la reactivació econòmica i la
creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues
proposa accions dins del programa de suport a
la creació d’empreses (art. 26 a 30); programa
de millora dels tràmits i actuacions municipals
per facilitar la creació d’empresa (art. 31 a 33)
o bé; programa d’incentius econòmics a la
creació d’empresa amb especial atenció a
l’economia social (art. 34 a 38).

Educació

Organització de programa de
formació en horari lectiu als instituts
del municipi per promoure la cultura
de l’emprenedoria entre els joves o
d’altres propostes que promoguin
l’ocupabilitat de la població jove.
Orientar a l’alumnat en el pla de
viabilitat de projectes d’empreses a
Esplugues.

Empresa
Ocupació

1.2.12. Promoció de la
cultura de
l’emprenedoria

Dinamitzar el comerç total, tot
fidelitzant la clientela i fomentant
l’associacionisme comercial a partir
de campanyes de comunicació,
informació i assessorament.

Comerç

1.2.13. Pla de
dinamització del comerç
urbà

Acció no implementada. No obstant això, el
Pacte per a la reactivació econòmica i la
creació d’ocupació de qualitat d’esplugues
proposa (23) crear un projecte pilot de cultura
emprenedora en tots els nivells de
l’ensenyament reglat, incloent-hi activitats de
motivació i experimentació. A més, suggereix
(24) realitzar jornades de millora de
competències en emprenedoria i lideratge
femení a través de l’anàlisi dels obstacles
existents per a la conciliació de la vida familiar
i laboral en el marc de l’emprenedoria i definir
propostes que facilitin la conciliació o bé; (25)
creació de sinèrgies entre els serveis
municipals
d’empresa,
ocupació
i
emprenedoria dels municipis veïns així com
amb, els agents econòmics i socials del
territori .
Des del personal tècnic, es recomana crear
campanyes específiques (Setmana jove al
comerç) per fomentar el coneixement de
l’oferta comercial local entre la població jove.
El Pacte per a la reactivació econòmica i la
creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues
proposa accions dins del programa de
promoció del teixit comercial (art. 39 a 52);
programa de millora de les competències del
sector comercial (art. 53 a 54) o bé; programa
de potenciació del coneixement i interlocució
de la realitat comercial (art. 55 a 60).
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Comerç

Informar, orientar i assessorar a la
població jove sobre quins són els
seus drets i deures a l’hora
d’adquirir un bé (comerç) i/o
contractar un servei (electricitat,
gas,
telefonia,
assegurances,
viatges, entre altres), i les formes
més adequades per exercir-los. Es
realitza a través de la gestió de les
denúncies, la publicació d’articles
informatius i l’organització de
xerrades.

Des del personal tècnic, es recomana incidir
en la demanda del servei d’assessorament de
consum per part de la població jove ja que és
inferior en relació a altres col·lectius d’edats
més avançades.

Comerç

1.2.14. Consum
responsable

Des del personal tècnic, es recomana crear
una oferta formativa específica per a la
població jove.

1.2.16. Borsa de treball
Serveis esportius
Creació de servei de borsa de
treball on es recullin les ofertes i les
demandes en l’àmbit esportiu

Empresa
Ocupació

Servei
d’informació
i
assessorament individualitzat a
mercaders d’Esplugues, tant en la
gestió diària del seu negoci com en
temes de normativa comercial i
possibles
línies
d’ajudes.
S’organitzen accions de formació
per millorar la professionalització
del sector comerç i fer d’aquest un
actiu viu, de qualitat i singular.

Esport

1.2.15. Oficina de
comerç

Acció no implementada.
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Proposta sorgida en el procés
Pressupostos Participatius, que es
concreta en la creació d’un espai
de
treball
que
permet als
professionals,
emprenedors
o
pymes compartir feina, tant física
com virtualment i desenvolupar
projectes
professionals
conjuntament.

Empresa
Ocupació

1.2.17. Coworking
S’ha mantingut actiu el servei. El Pacte per a
la reactivació econòmica i la creació
d’ocupació de qualitat d’Esplugues proposa (2)
potenciar el espai de treball a través de: la
coordinació amb els ajuntaments limítrofs per
compartir una central electrònica de reserves i
la difusió del servei a la web municipal, la
revista El Pont, entre altres.
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- Millorar les polítiques i els recursos d’accés a l’habitatge municipal
- Oferir informació i orientació a la població jove que es troba en situació de
llogar o comprar un habitatge
- Potenciar l’emancipació juvenil mitjançant l’accés a l’habitatge de la
població jove
- Promoure noves alternatives de vivenda de lloguer compartit i social

Creació
de
nous
habitatges
adreçats a la població jove del
municipi per continuar vivint a la
seva ciutat sense perdre així les
seves arrels.

Indicadors

- Nombre de consultes a l’assessoria d’habitatge
- Nombre de pisos gestionats
- Nombre de joves beneficiaris promocions
- Nombre de joves que accedeixen a les promocions
d’habitatge nou de lloguer
- Nombre de trobades de coordinació
- Nombre d’ofertes d’habitatge borsa compartir pis
- Serveis de mediació realitzats
Avaluació

31 a 35

Observacions
26 a 30

21 a 25

17 a 20

Edat
12 a 16

2017

2016

Àmbits Implicats

Altres
Administracions

1.3.1. Promoció
d’habitatge nou de
lloguer jove

2015

Accions

2014

Temporització

Altres
Departaments

Objectius

1. Una ciutat on emancipar-se
Habitatge

Habitatge

Eix
Programa

En el període assenyalat no s’han executat
noves promocions d’habitatge de lloguer jove.
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Habitatge

Servei gratuït d’assessorament per
atendre demandes. Així com, donar
informació d’ajuts i eines de
recerca.
Es
desenvolupa
diàriament
a
l’Oficina
Local
d’Habitatge.

Altres
Administracions

1.3.2. Assessoria
d’habitatge

S’ha mantingut actiu el servei.

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.
Altres
Administracions

1.3.3. Compartir pis
Accions per promoure el contacte
entre la població jove amb la
intenció de compartir pis, oferint
taulell d’anuncis i xarxes 2.0.

La informació de la pàgina web oficial de
joventut sobre habitatge es baixa o nul·la i/o
obsoleta.

Associacions
Grups

Servei d’informació, orientació i
suport dirigit a particulars amb
dificultats per fer front al pagament
de les quotes hipotecàries i/o
lloguer. Conveni entre l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i Càritas
Diocesana de Barcelona.

Habitatge

1.3.4. Servei de mediació
hipotecària

NEGATIVA

Des del 2016, el servei de Càritas ha estat
substituït pel servei SIDH de Diputació de
Barcelona (Servei d’Intermediació en Deutes
de l’Habitatge). A més a més, des del 2017,
s’ofereix un servei gratuït d’assessorament
sobre consultes relacionades amb les
clàusules abusives en préstecs hipotecaris al
Centre Puig Coca.
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- Garantir l’accés a la informació en matèria de salut, per tal de facilitar la
presa de decisions respecte al comportament
- Orientar a la població jove respecte hàbits saludables que esdevinguin
dubtes o problemàtiques
- Promoure accions formatives i donar suport a iniciatives juvenils en
matèria de salut
- Promoure estils de vida saludables entre la població jove

Indicadors

- Enquestes de satisfacció
- Nombre de grups, classe que participen
- Nombre de participants a les campanyes Salut a la
ciutat
- Nombre d’usuaris de l’assessoria d’orientació
- Nombre d’usuaris Escola i Salut
- Valoració del professorat
- Valoració tècnica
Avaluació

31 a 35

Observacions
26 a 30

Edat
21 a 25

Àmbits Implicats

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

17 a 20

Objectius

1. Una ciutat on emancipar-se
Salut

12 a 16

Eix
Programa

Altres
Administracions

Aquest programa, liderat per l’ICS,
és un programa que permet al
personal sanitari dels CAP, oferir
una assessoria presencial als
centres de secundària sobre
sexualitat i hàbits saludables.

Salut

1.4.1. Salut i escola
S’ha mantingut actiu el servei a través de la
Setmana Sense Tabac.

19

Salut

La guia educativa PAEC ofereix als
centres educatius la possibilitat
d’escollir una sèrie de programes
adreçats a la comunitat estudiantil
de secundària. Entre aquests hi ha
un
programa
d’activitats
de
sexualitat i afectivitat, estructurat en
diverses temàtiques segons el curs.

S’ha mantingut actiu el servei.

Salut

1.4.2. Xerrades sobre
salut a l’àmbit escolar

S’ha mantingut actiu el servei.

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.

1.4.3. Assessoria
d’informació en salut
Consulta confidencial i gratuïta, de
lliure accés a la població jove per a
l’atenció i assessorament en relació
a la sexualitat, les relacions
personals,
els
hàbits
en
l’alimentació,
detecció
de
conductes addictives i derivació.
*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.
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Altres
Administracions

Altres
Departaments

Campanyes
de
sensibilització
obertes al conjunt del municipi en
relació a la consciència i prevenció.
Dintre d’aquesta acció es troba la
campanya de la sida, cursos de
primers auxilis i suport vital bàsic,
campanya vols deixar de fumar?,
l’ús correcte del preservatiu,
gegants encantats.

Salut

1.4.4. Campanyes de
salut

Des del personal tècnic, es recomana destinar
recursos necessaris i suficients per garantir la
continuïtat i la qualitat del servei.

Salut

Protocol de la detecció i abordatge
de
la
comunitat
estudiantil
consumidora de drogues. Detecció,
valoració i tractament de la addició.

Serveis
Socials

1.4.6. Protocol de
consum

Altres
Administracions
Altres
Administracions

Salut

Pla de promoció de la salut que
estructura diferents programes i
accions en la prevenció d’addicions
i
que
estableix
protocols
d’actuacions des dels diferents
agents que es relacionen amb la
població jove.

Serveis
Socials

1.4.5. Pla local de
prevenció de
drogodependències

Altres
Departaments

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.

Acció duta a terme. A més a més, actualment,
el nou Pla està en procés d’aprovació pel Ple
Municipal.

S’ha mantingut actiu el servei.
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1.4.7. Accions
formatives en salut
Des del personal tècnic, es recomana destinar
recursos necessaris i suficients per garantir la
continuïtat i la qualitat del servei.

Salut

Tallers, xerrades, exposicions,
entre altres, sobre salut i consum.
Actuacions que donen resposta a
les inquietuds sobre salut de la
població jove, suport a iniciatives
juvenils o demandes específiques
de formació.

Salut

Difusió dels recursos i protocol
d’actuació davant l’assetjament
escolar. Es realitzaran activitats de
sensibilització i prevenció de
conductes agressives entre iguals
en l’àmbit escolar i xarxes socials.

Serveis
Socials

1.4.8. Campanya
prevenció assetjament
escolar
S’ha mantingut actiu el servei a través de
l’oferta de tallers adreçats als Centres
Educatius, en el marc del PAEC.

Serveis
Socials

Esport

Salut

S’ha mantingut actiu el servei.

Esports

Salut

Servei esportiu i aquàtic específic
per a la promoció de la salut
adreçat a la població jove amb
necessitats.

Serveis
Socials

1.4.9. Natació
terapèutica

S’ha mantingut actiu el servei.

1.4.10. Programes
d’activitat física i salut
Programació de cursos fitness,
programes d’entrenament
personalitzat per a la promoció de
la salut.
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Indicadors

- Grau de satisfacció dels usuaris
- Nombre d’assistents i valoració de les xerrades de
mobilitat internacional
- Nombre de participants al projecte d’intercanvi
- Nombre de projectes internacionals
- Nombre d’usuaris del servei d’orientació
Avaluació

31 a 35

Observacions
26 a 30

Edat
21 a 25

Àmbits Implicats

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

17 a 20

Objectius

1. Una ciutat on emancipar-se
Mobilitat - Internacional
- Atendre i promoure les demandes en matèria d’informació i tràmits en
mobilitat internacional
- Potenciar programes de mobilitat internacional entre col·lectius o
associacions juvenils
- Promoure la mobilitat internacional com a valor afegit en les experiències
vitals
12 a 16

Eix
Programa

Els intercanvis juvenils ofereixen a
grups joves de diferents països la
possibilitat de trobar-se i conèixer
millor
les
seves
cultures
respectives. Els grups planifiquen
junts l’intercanvi al voltant d’un
tema d’interès mutu.

Altres
Administracions

1.5.1. Intercanvis de
col·lectius de joves
d’Esplugues amb altres
joves d’Europa
Des del personal tècnic, es recomana destinar
recursos necessaris i suficients per garantir la
continuïtat i la qualitat del servei.

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.
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Associacions
Grups

Servei d’orientació per a joves que
volen estudiar, treballar, viatjar o fer
voluntariat a l’estranger. També hi
ha un servei d’assessorament a les
entitats o grups formals que volen
accedir als recursos de la
Comunitat Europea.

Altres
Administracions

1.5.2. Servei d’orientació
de Mobilitat
internacional

Servei amb interrupcions temporals (de juny a
setembre, 2015) per manca de recursos
humans. Això té un efecte negatiu en la taxa
de participació. En conseqüència, s’ha de
garantir la continuïtat del servei a llarg termini.
A més a més, s’ha de reformular els canals de
difusió i recepció del missatge adreçat a la
població jove i a les entitats ja que existeix la
percepció de desconeixement del servei ofert
per part del personal tècnic. En aquest sentit,
la persona responsable pren la iniciativa de fer
promoció en els diferents equipaments
municipals (sessions informatives a la Escola
Oficial d’Idiomes de la ciutat, EOI).

1.5.3. Xerrades als
Centres de Secundària
A partir dels passa-classes, sorgeix la idea
d’oferir aquest servei amb una duració d’una
hora. Es valora la difusió i la recepció del
missatge adreçat a la població jove;
predisposició per part dels Centres de
Secundària.

Educació

Xerrades optatives que s’ofereixen
als Centres de Secundària per
apropar a la població jove a
temàtiques en relació a la mobilitat
internacional. S’inclouen dins del
programa PAEC.

Tallers, xerrades, exposicions,
entre
altres,
sobre
mobilitat
internacional.
Actuacions
que
donen resposta a les inquietuds
sobre la mobilitat suport en la
recerca de recursos formatius i
laborals a l’estranger.

Associacions
Grups

1.5.4. Accions
formatives de mobilitat
internacional

Altres
Administracions

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.

Taxa de participació baixa o nul·la (entre 0
persones). En conseqüència, s’ha
reformular els canals de difusió i recepció
missatge adreçat a la població jove i a
entitats.

a3
de
del
les
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Associacions
Grups
Associacions
Grups

Accions de voluntariat a l’estranger
en el camp de la cooperació fent de
brigadistes, camps de treball...

Altres
Administracions

1.5.6. Servei Voluntariat
Solidari

Altres
Administracions

Es vol treballar per l’activació dels
mecanismes i serveis pertinents
per a oferir el programa de Servei
de Voluntariat Europeu, per a
l’intercanvi o desenvolupament de
projectes per a joves a l’estranger.

Altres
Departaments

1.5.5. Servei Voluntariat
Europeu (SVE)

Dificultats a l’hora de realitzar un itinerari de
seguiment. No obstant això, es té previst
millorar el servei amb el nou Punt de
Voluntariat.

Dificultats a l’hora de realitzar un itinerari de
seguiment. No obstant això, es té previst
millorar el servei amb el nou Punt de
Voluntariat.

Participació en competicions i
estades internacionals amb entitats
esportives del municipi promovent
el coneixement mutu amb altres
joves
esportistes
en
l’àmbit
europeu.

Esports

1.5.8. Intercanvis
esportius

S’ha mantingut actiu el servei.

Associacions
Grups

Tramitació de diversos carnets
juvenils que comporten avantatges.
En concret, es trameten els carnets
d’estudiant internacional (ISIC), el
de professor/a internacional (ITIC) i
els carnets d’alberguista

Altres
Administracions

Altres
Administracions

1.5.7. Carnets juvenils

Des del personal tècnic, es recomana destinar
recursos necessaris i suficients per garantir la
continuïtat i la qualitat del servei.
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Altres
Departaments

Altres
Administracions

Altres
Departaments

Altres
Administracions

1.6.1. Aparcaments de
bicicletes
Desenvolupar
l’ampliació
dels
aparcaments
per
bicicletes
existents tenint en consideració les
necessitats reals de la ciutadania.

1.6.2. Bicibox
Aparcament segur de bicicletes que
compte amb una assegurança.

- Evolució d’ús del transport públic per part de la
població jove
- Km. Carrils bici
- Nombre d’aparcaments
Avaluació

31 a 35

Observacions
26 a 30

Edat
21 a 25

Àmbits Implicats

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

Indicadors

17 a 20

Objectius

1. Una ciutat on emancipar-se
Territori i sostenibilitat
- Fomentar la mobilitat segura i sostenible
- Fomentar l’ús de la bicicleta i de sistemes de transport personal
alternatius o compartits
- Optimitzar el sistema de transport públic existent
12 a 16

Eix
Programa

La ciutat disposa de 36 estacions -amb una
capacitat de 150 bicicletes- disperses en els
diferents punts estratègics.
El PMUS proposa (10) portar a terme
periòdicament comptatges de ciclistes en
punts concrets de la ciutat amb l’objectiu de
conèixer l’evolució d’aquest mitjà de transport,
durant les hores punta de matí (8.00 a 10.00h)
i tarda (17.00 a 19.00h). A més, suggereix (14)
dotar els punts generadors de mobilitat
municipal amb els elements bàsics -Instal·lació
de barra tipus U invertida d’aparcament-, per
la utilització de la bicicleta amb total seguretat.
La ciutat disposa de 10 estacions -amb una
capacitat de 112 bicicletes-. En conseqüència,
hi ha hagut un augment progressiu i continu
amb el transcurs dels anys. A més a més, és
un servei valorat positivament pels usuaris
degut a la sensació de confiança i seguretat.
No obstant això, caldria millorar algunes
localitzacions tenint en compte l’accessibilitat
dels usuaris i vianants.
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Altres
Administracions

Desenvolupar
l’ampliació
dels
carrils per bicicletes existents
segons els projectes urbanístics
(Ronda Verda, Millores barris,
Porta Barcelona, etc.)

Altres
Departaments

1.6.3. Carril per a
bicicletes

Altres
Administracions

Instal·lació mancomunada entre els
ajuntaments de Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern i Esplugues,
ubicada al parc mancomunat de La
Fontsanta, per poder practicar en
circuit tancat aquest esport i a la
vegada saber les conseqüències
de seguretat i medi ambient del
mateix a la natura.

Altres
Departaments

1.6.4. Parc BTT

Altres
Administracions

Campanya
de
promoció
del
transport públic facilitant tota la
informació tant a nivell de
recorregut, horaris i tipologia.

Altres
Departaments

1.6.5. Transport públic

La ciutat disposa d’una xarxa ciclista de 16Km
amb trams de discontinuïtat, on un 7%
(1,1Km) es troba en mal estat de conservació.
A més a més, el traçat d’algunes voreres bici
passa davant de parades d’autobús, creant
conflictes potencials entre usuaris de les
xarxes. No obstant això, actualment, s’estan
acabant les obres de l’enllaç amb Barcelona
pel costat nord de la Diagonal i l’avinguda dels
Països Catalans. I properament, s’iniciaran les
obres pel carrer Laureà Miró.
El PMUS proposa (8) ampliar i millorar la
connectivitat de la xarxa de vies ciclistes a
nivell intern i extern i (9) implementar elements
reductors de la velocitat en aquells punts on hi
ha un potencial risc d’accidents degut a la
convergència entre les bicicletes, els vianants i
els vehicles motoritzats.
1 circuit d’entrenament de 650 metres de llarg i
7 metres d’ample.
1 circuit d’iniciació de 250 metres.
1 circuit de BTT de 2 metres d’ample.

La ciutat no disposa d’un informe sobre
l’impacte mediambiental.

La ciutat disposa d’una xarxa ferroviària
formada per 1 estació de metro (Can Vidalet)
de la línia 5; 5 estacions de tramvia (línies T1,
T2, T3). I una xarxa d’autobusos formada per
11 línies diürnes i 3 nocturnes. La ciutat
compta amb plafons amb tota la informació
sobre la xarxa d’autobusos i de la resta de
transport públic al municipi. A més, els pals de
parada disposen d’informació sobre l’itinerari i
els horaris de funcionament de les línies que hi
tenen parada.

27

El PMUS proposa (18) la substitució del pal de
parada existent per una marquesina en
algunes parades; (20) l’instal·lació de
plataformes d’embarcament, (22) de pantalles
d’informació dinàmica en punts neuràlgics.

Altres
Administracions

El servei consisteix a facilitar la
trobada de persones que estan
interessades a compartir el vehicle
privat a l’hora de fer un viatge.
Alhora pretén millorar la utilització
de l’espai públic i disminuir la
contaminació.

Altres
Departaments

1.6.6. Comparteix el
cotxe

Altres
Administracions

Campanya de sensibilització i
informació sobre com reduir els
efectes negatius del vehicle privat
en quant a la qualitat de vida.
Durant una setmana es concentren
activitats comunitàries dirigides a
determinats segments de població.
La població jove pot assistir a les
activitats programades per aquest
col·lectiu o d’altres.

Altres
Departaments

1.6.7. Setmana de la
mobilitat

Augment progressiu i continu amb el transcurs
dels anys de la taxa d’usuaris. En
conseqüència, mitjançant l’adopció de bones
pràctiques ambientals s’ha pal·liat els nivells
de contaminació atmosfèrica.
El PMUS proposa (44) promocionar les
iniciatives de mobilitat col·laborativa com a
alternativa a l’ús i la propietat de vehicles
privats a través de Carsharing, Carpooling i
Social car.
La ciutat ha desenvolupat tres tipologies de
gestió de l’espai públic -carrers de zona 30, de
prioritat invertida i exclusius per a vianants-,
per a reduir, pacificar o, fins i tot, eliminar el
trànsit de vehicles privats en algunes zones de
la xarxa secundària veïnal.
El PMUS proposa (12) campanyes de
promoció i difusió de les xarxes ciclistes, tant a
nivell urbà com interurbà, a través de:
impressió i difusió de material informatiu sobre
les avantatges associades a l’ús de la bicicleta
i la seva localització en el territori; instal·lació
de punts d’informació estàtics i/o mòbils en
localitzacions claus i; organització de jornades
informatives i activitats per a millorar el
coneixement de la xarxa. A més a més,
suggereix (13) dissenyar programes de
formació sobre l’ús urbà de la bicicleta i sobre
la normativa vigent com: seguretat de l’usuari,
prevenció d’accidents, millor repartiment i
eficiència d’ús de l’espai públic i foment del
canvi modal cap a la bicicleta. I proposa (35)
estendre la xarxa de les tres tipologies de
gestió de l’espai públic i (36) crear superilles
de zona 30.
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Altres
Administracions

Mitjançant 4 controls anuals
s’informa, es mesura i sensibilitza
sobre
l’impacta
acústic
dels
vehicles amb dos rodes. Aquesta
actuació es fa conjuntament amb la
Policial i amb el suport de la DIBA.

Altres
Departaments

1.6.8. Campanya control
soroll motos i
motocicletes

Augment progressiu i continu amb el transcurs
dels anys. En conseqüència, mitjançant
l’adopció de bones pràctiques ambientals s’ha
pal·liat els nivells de contaminació acústica. A
més a més, es té previst augmentar el nombre
de controls anuals al 2018.
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- Grau de fidelització dels usuaris
- Grau de satisfacció dels usuaris
- Nombre de consultes al PIDCES
- Nombre de consultes al servei de consulta
- Nombre de joves que reben Newsletter
- Nombre de participacions de joves als mitjans
- Nombre de visites al portal jove i xarxes
- Nombre d’usuaris a l’Oficina d’Emancipació
- Valoració tècnica
Observacions

Avaluació

31 a 35

Edat
26 a 30

Àmbits Implicats

Indicadors

21 a 25

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

17 a 20

Objectius

1. Una ciutat on emancipar-se
Informació
- Adaptar l’oferta informativa, per tal d’adequar-se a les necessitats juvenils
i afavorir en la pressa de decisions
- Facilitar l’accés als recursos informatius mitjançant la descentralització i la
dinamització als centres d’ensenyament secundari i a qualsevol altre
equipament de ciutat que esdevingui espai de trobada juvenil
- Optimitzar i millorar la qualitat de la informació que arriba a la població
jove
- Potenciar la participació de la població jove en canals de comunicació 2.0.
- Promocionar i desenvolupar eines comunicatives estables i diverses per a
difondre informació aprofitant els recursos 2.0.
- Ser una eina de comunicació entre els diferents grups i associacions per
intercanviar informació d’interès juvenil
12 a 16

Eix
Programa

30

Altres
Departaments

Altres
Administracions

S’ha mantingut actiu el servei.

Altres
Administracions

Conèixer l’entorn i classificar els
recursos i la informació per poder
difondre coneixements sobre tots
els
temes
d’interès
juvenil:
l’ensenyament, la formació, el
treball, l’habitatge, la salut, la
prevenció,
la
societat,
la
participació, la cultura, l’oci, les
vacances i estades i la mobilitat. A
l’Oficina Jove també hi ha espai
d’autoconsulta, equips informàtics,
zona expositiva, cartelleres, cessió
d’espais i atenció individualitzada i
confidencial als usuaris. El servei
realitza difusió periòdica de la
informació a totes les antenes
d’informació.

Altres
Departaments

1.7.1. Punt d’informació
Oficina Jove
d’Emancipació

Inexistència d’un Pla de Comunicació jove.

1.7.2. Pla de
Comunicació jove
Programa per establir estratègies
de comunicació per arribar al
col·lectiu jove que estructurarà les
accions, els recursos i les eines.
Establirà les prioritats a l’hora
d’utilitzar els mitjans més adequats
per difondre la informació d’interès
juvenil.

NEGATIVA

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.
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Altres
Administracions

Altres
Departaments

Projecte
d’informació
i
de
dinamització als instituts, de forma
que a partir de la interlocució ens
permet tenir un coneixement dels
interessos i les necessitats per al
disseny de programes i activitats
(extraescolar,
formació,
entre
altres). La dinamització es realitza
a través de la proximitat de la
població jove als instituts. Es
detecta els seus interessos, les
seves inquietuds i les seves
necessitats.

Educació

1.7.3. PIDCES
Des del departament de Joventut s’ha realitzat
un seguiment de l’impacte del projecte
PIDCES detectant que s’ha de reformular els
canals de difusió i recepció del missatge
adreçat a la població jove. En aquest sentit, la
persona responsable pren la iniciativa
d’implementar el projecte Influjove com a nexe
entre l’administració local i la població jove. No
obstant això, existeixen una sèrie de dificultats
a l’hora d’acordar les sessions de dinamització
amb els centres educatius.

Altres
Administracions

Periòdicament s’oferirà al jovent
informació acurada sobre un tema
en concret que tant per la data de
l’any li pugui interessar (ex. Marc
educació,
saló
ensenyament).
Quan escaigui anirà acompanyada
de dinamitzacions. Alhora es crearà
vincles de connexió entre recursos i
entitats.

Altres
Departaments

1.7.4. Campanyes
temàtiques

S’ha mantingut actiu el servei.
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Altres
Administracions

Portal
web
d’Esplugues
http://www.esplujove.net, és l’eina
de comunicació central per a la
difusió, la promoció i l’aplicació del
Pla Jove. Facebook, Twitter, Canal
Youtube i les altres plataformes
online
que
optimitzen
la
comunicació i la dinamització de la
població jove, són imprescindibles
en la metodologia diària del servei.

Altres
Departaments

1.7.5. Web Esplujove i
xarxes
S’ha d’actualitzar els canals de difusió i
recepció del missatge adreçat a la població
jove i a les entitats ja que l’informació de la
pàgina web oficial és baixa o nul·la i/o
obsoleta.

1.7.6. Newsletter
El mailing és una eina amb molt de
potencial pel que fa a la difusió i
comunicació amb la població jove.
Cal continuar amb la línia i seguir
difonent les accions d’interès
juvenil de la ciutat .

Base de dades obsoleta. En aquest sentit, la
persona responsable pren la iniciativa de crear
una nova. No obstant això, l’acció requereix
suport tècnic a causa de l’alt nivell de treball
de la mateixa.

1.7.7. Bloc de l’Oficina
Jove d’Emancipació
Dinamització d’un bloc especialitzat
en matèria d’emancipació en el que
s’inclouen
notícies,
recursos,
videoconsells, entre altres. Per
facilitar la presa de decisió de la
població jove.

S’ha d’actualitzar els canals de difusió i
recepció del missatge adreçat a la població
jove i a les entitats ja que l’informació de la
pàgina web oficial és baixa o nul·la i/o
obsoleta.
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1.7.8. Aula informàtica
d’accés lliure

Altres
Administracions

Servei d’informació ubicat a
l’Oficina Jove d’Emancipació que
ofereix assessorament online a la
població jove.

Altres
Departaments

1.7.9. Servei
d’autoconsulta

Els usuaris sol·liciten coincidir l’obertura de
l’espai Jove Remolí amb l’aula d’informàtica ja
que el factor temps (insuficient) té un efecte
negatiu en la qualitat del treball escolar. A més
a més, suggereixen l’actualització i millora dels
dispositius tecnològics.

Altres
Departaments

L’espai Jove Remolí compta amb
l’aula amb 11 ordinadors, que estan
a l’abast de la població jove les
tardes, de 17 a 21h. La població
jove pot reservar ordinador i
utilitzar-ho per a temes educatius,
laborals, lúdics, entre altres.
Compte amb personal a l’aula en
cas de dubte i/o assessorament.

Taxa de participació baixa o nul·la (entre 0 a 3
persones) a l’Oficina Jove d’Emancipació. En
conseqüència, s’ha de reformular els canals
de difusió i recepció del missatge adreçat a la
població jove per tal d’atreure nous usuaris.

L’agenda
és
una
publicació
concebuda per ser el punt
informatiu de referència de les
activitats per tot el municipi. En
aquest format hi ha un apartat
específic per a la població jove amb
referències d’informació sobre els
serveis i activitats juvenils.

Altres
Departaments

1.7.10. Secció Esplujove
a l’Agenda

S’ha mantingut actiu el servei.
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Associacions
Grups

Altres
Departaments

Esport

Guia
d’activitats
esportives,
culturals i de temps de lleure del
municipi que es publica anualment
al setembre.

Cultura

1.7.11. No et quedis a
casa

S’ha mantingut actiu el servei. A més a més,
es valora positivament la guia com a eina de
difusió de totes les activitats que es generen a
la ciutat. No obstant això, des del personal
tècnic, es recomana incloure algunes activitats
programades per part de les entitats del
municipi i precisar el contingut de la
programació anual susceptible de canvis de
manera trimestral.

Altres
Administracions

Altres
Departaments

Descentralització de la informació
allà on hi ha població jove:
equipaments
esportius,
biblioteques, sales d’estudi, centres
culturals i esportius, associacions
juvenils, culturals socials, entitats
de lleure, entre altres.

Esport

1.7.12. Antenes
informatives
Acció no implementada. No obstant això, es té
previst crear un punt informatiu en el complex
esportiu municipal Les Moreres al 2018.

NEGATIVA

Espais reservats per a noticies,
agenda
d’interès
juvenil
als
diferents mitjans de comunicació
municipal: revista El Pont, televisió
local, web municipal, entre altres.
Aquesta acció ha d’aportar el valor
afegit de visualitzar les accions
protagonitzades per la comunitat
jove a tota la població i millorar la
imatge del col·lectiu envers la
ciutadania.

Altres
Departaments

1.7.13. Joves als mitjans
de comunicació

S’ha mantingut actiu el servei.
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- Nombre d’activitats realitzades
- Valoració dels participants
- Valoració tècnica
Avaluació

31 a 35

Observacions
26 a 30

Edat
21 a 25

Àmbits Implicats

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

Indicadors

17 a 20

Objectius

1. Una ciutat on emancipar-se
Sostenibilitat
- Informar, sensibilitzar i conscienciar sobre temes de medi ambient,
civisme i sostenibilitat
- Incentivar el coneixement del medi natural en el territori
- Motivar a la població jove per que mantinguin hàbits saludables i
sensibilitzats amb el medi ambient
12 a 16

Eix
Programa

Altres
Administracions

Altres
Departaments

Activitats dirigides a l’alumnat dels
centres d’educació secundària per
tal
d’oferir
informació
i
assessorament en matèria de
mediambient i augmentar la
conscienciació i sensibilització en
matèria de sostenibilitat. Dins del
programa PAEC.

Educació

1.8.1. Accions
formatives

S’ha mantingut actiu el servei.

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.
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Altres
Departaments

Altres
Administracions
Altres
Administracions

Campanya per conscienciar a la
ciutadania de la importància del
consum responsable de l’energia.
Durant una setmana es concentren
activitats comunitàries. La població
jove pot assistir a les activitats
programes per aquest col·lectiu o
d’altres.

Des de l’adhesió al Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible (PAES), s’ha dut a terme el
Projecte 50/50 a dos centres escolars -CEIPs
Joan Maragall i Folch i Torres- i; la Marató
d’Estalvi Energètic a deu de les dependencies
municipals. A més a més, es té previst
implementar el nou Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible contra el Canvi Climàtic al 2018.

Altres
Departaments

1.8.2. Setmana de
l’energia

S’ha mantingut actiu el servei. A més a més,
es té previst inaugurar l’Aula d’Educació
Ambiental al parc de Can Vidalet al 2018.

1.8.3. Setmana verda
Campanya per conscienciar a la
ciutadania sobre la importància de
preservar
el
medi
ambient.
S’organitzen xerrades, activitats per
a la població jove com la plantació
d’arbres, el repartiment del material
per reutilitzar, entre altres.
*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.

Associacions
Grups

Altres
Administracions

Accions en col·laboració amb el
Parc Metropolità de Collserola que
promouen el coneixement de
l’entorn natural del parc així com,
accions de voluntariat per a la
preservació.

Altres
Departaments

1.8.4. Coneixent
Collserola
S’ha mantingut actiu el servei.
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*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.

Associacions
Grups

Actuacions destinades a promoure
la implicació de la població en els
processos que li facilitin la seva
autonomia, la seva organització
associativa, el desenvolupament
d’iniciatives no formals, entre altres.

Participació

2.1.1. Dinamització per a
la participació

Indicadors

- Grau d’implicació de la població jove en processos
participatius
- Nombre d’accions
- Nombre de joves voluntaris i demandes de voluntariat
- Nombre de participants en el procés d’elaboració del
Pla Local Jove
- Nombre d’espais i taules de treball amb joves
- Usuaris de les eines 2.0.
- Valoració tècnica
Avaluació

31 a 35

Observacions
26 a 30

Edat
21 a 25

Àmbits Implicats

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

17 a 20

Objectius

2. Una ciutat on implicar-se
Participació
- Crear xarxes i grups informals de joves per al treball d’interessos comuns
- Establir diferents metodologies participatives de funcionament
- Fomentar la participació de la població jove en la vida ciutadana
assegurant la seva implicació tant en la presa de decisions com en la
capacitat d’aportació de criteris sobre la gestió dels temes que l’afecten a
través d’una política activa
- Fomentar processos participatius per tal de generar espais de treball
conjunt entre la població jove i l’administració local
- Potenciar la participació de la població jove als centres de secundària de
la ciutat per què adquireixi uns hàbits i habilitats pel seu accés a la plena
ciutadania
12 a 16

Eix
Programa

S’ha donat suport a iniciatives juvenils en el
marc de cessió d’espais i equipaments per
iniciatives grupals o associatives. A més a
més, s’ha donat suport tècnic i econòmic
(subvencions i ajuts) per l’organització
d’esdeveniments culturals. No obstant això,
s’ha de reformular els canals de difusió i
recepció del missatge adreçat a la població
jove i a les entitats ja que existeix la percepció
de desconeixement del servei ofert per part del
personal tècnic.
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2.1.2. Dinamització 2.0.

Participació

Associacions
Grups

Acció no implementada.

Associacions
Grups

Creació de taules temàtiques
específiques. Eina d’interlocució
amb la població jove amb l’objectiu
de generar dinàmiques d’autogestió
o cogestió.

Augment progressiu i continu amb el transcurs
dels anys de la taxa d’usuaris.

Participació

2.1.3. Taula de
participació

Participació

Cal seguir potenciant canals de
difusió i participació com ara
Facebook, Twitter, Canal Youtube i
les altres plataformes online.
Aquests canals han de permetre
ser el més participatius possibles i
han de generar espais d’interacció
entre la població jove. Cal que
aquests portals estiguin el més
utilitzats possibles.

Acció no implementada. No obstant això, es té
previst convocar un nou Consell de la Joventut
al 2018.

2.1.4. Consell de
Joventut
En la diagnosi s’ha constatat que
s’ha de reformular aquest foro de
participació per tal de que sigui un
espai propi tant de les entitats
juvenils com de la població jove a
títol personal. Ha de tenir una
imatge més propera i nous canals
de comunicació per poder ampliar
la participació. Ser un òrgan
consultiu i més operatiu.

NEGATIVA

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.
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Participació

2.1.5. Espai de formació
Establir cursos i espais de trobada
entre la població jove per impulsar
el
treball
en
xarxa
creant
mecanismes de consolidació de les
diverses formes d’organització
col·lectiva.

S’ha mantingut actiu el servei.

Participació

Un nou projecte que posa en
contacte les entitats i col·lectius del
municipi que necessiten persones
voluntàries amb les persones que
busquen un projecte on dedicar el
seu temps lliure des del voluntariat.

Associacions
Grups

2.1.6. Punt de Voluntariat

Acció no implementada. No obstant això, es té
previst oferir el servei en 2018.

NEGATIVA

Associacions
Grups

Altres
Administracions

Dins el Pla Director de Cooperació
(PDC), 2012 - 2015 es realitzen
activitats adreçades a la població
jove
per
implementar
la
sensibilització en l’àmbit de la
cooperació (Primavera solidària,
tallers, teatre, curts, entre altres).

Participació

2.1.7. Formació i
sensibilització en l’àmbit
de la Cooperació

Altres
Departaments

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.
Acció duta a terme. No obstant això, d’acord
amb l’avaluació de l’execució del PDC, caldria:
destinar recursos necessaris i suficients;
concretar les accions i els impactes que es
volen tenir; delimitar les responsabilitats entre
els diferents actors i; actualitzar els canals de
difusió i recepció del missatge adreçat a la
població jove i a les entitats per dur a terme
les estratègies transversals del PDC.
Actualment, s’ha implementat el nou Pla
Director de Cooperació d’Esplugues de
Llobregat, 2016-2019.
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Mecanismes
de
participació
ciutadana
que
contempla
el
Reglament
Orgànic
Municipal
perquè els menors puguin fer
arribar els seus suggeriments a la
corporació. Es realitzen mitjançant
un treball en els centres de
secundària al voltant d’un tema que
permet a la població jove fer
propostes
a
l’administració.
Aquestes propostes es fan en una
audiència pública on hi assisteixen
els representants municipals.

Participació

2.1.8. Audiència Pública
de joves

S’ha mantingut actiu el servei.
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- Afavorir l’autonomia d’autogestió de les associacions i iniciatives juvenils
- Facilitar la difusió de la tasca dels moviments associatius als centres
educatius i a la ciutat
- Fomentar i estimular la creació de nous grups i associacions juvenils
- Generar espais de trobada per enfortir el teixit social entre grups joves o
associacions iniciatives
- Promoure l’associacionisme i l’autoorganització de la població jove per a
donar satisfacció a les seves inquietuds individuals o grupals

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.

Associacions
Grups

Donar suport a les associacions,
donant rellevància i obrint-ho a
joves que vulguin associar-se
facilitant informació, orientació i
assessorament en l’àmbit de
l’associacionisme.

Participació

2.2.1. Suport a
associacions

Indicadors

- Nombre de col·lectius juvenils
- Nombre de consultes d’assessoria suport associacions
- Nombre de convenis
- Nombre de joves implicats en les entitats
- Nombre d’entitats juvenils a Esplugues
- Nombre d’entitats i persones inscrites en formacions
- Nombre d’iniciatives juvenils sol·licitants dels diferents
tipus de suports
- Nombre i tipologia de cessions d’espai
- Valoració tècnica
- Volum de noves entitats juvenils
Avaluació

31 a 35

Observacions
26 a 30

Edat
21 a 25

Àmbits Implicats

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

17 a 20

Objectius

2. Una ciutat on implicar-se
Iniciatives juvenils i associacionisme

12 a 16

Eix
Programa

Acció duta a terme. No obstant això, d’acord
amb l’avaluació de l’execució del Projecte
Entitats, caldria: crear una xarxa social on les
entitats locals puguin difondre les activitats
adreçades a la població jove ja que des de la
seva perspectiva, existeixen una sèrie de
dificultats a l’hora d’arribar a tota la comunitat
jove i, en conseqüència, d’atreure nous
usuaris. Cal dir que la majoria d’entitats no han
donat resposta a la convocatòria i, a més a
més, existeix una línia difusa entorn a la
interpretació d’entitat juvenil en el marc
d’estructura i/o gestió de la mateixa. No
obstant això, es té previst millorar el servei
amb el nou Portal d’Entitats i Voluntariat.
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Associacions
Grups

Dins del pressupost municipal existeix una
partida destinada exclusivament a l’àmbit de
joventut. No obstant això, existeix una línia
difusa entorn a la interpretació d’entitat juvenil
en el marc d’estructura i/o gestió de la
mateixa. A més a més, s’ha de reformular els
canals de difusió i recepció del missatge
adreçat a les entitats ja que existeix la
percepció de desconeixement del servei ofert
per part del personal tècnic. No obstant això,
es té previst potenciar el servei amb el nou
Portal d’Entitats i Voluntariat.

Participació

Associacions
Grups

Taxa de demanda baixa o nul·la per
desinterès i/o desafecció institucional per part
de la població jove. En conseqüència, s’ha de
reformular els canals de difusió i recepció del
missatge adreçat a la població jove i a les
entitats.

Participació

Associacions
Grups

Acció no implementada.

Les subvencions per entitats
juvenils pretenen donar suport a
iniciatives per a la millora de la vida
de la ciutat, es donarà suport
especialment a aquelles entitats
juvenils
que
promoguin
l’associacionisme entre la població
jove.

Participació

2.2.2. Subvencions

2.2.3. Suport tècnic
Orientació i suport logístic per a la
concreció
i
desenvolupament
projectes de col·lectius no formals.
Es
desenvoluparà
des
dels
equipaments de referència.

2.2.4. Ajuts econòmics
Dotació anual per oferir petits
suports
econòmics
a
joves
individuals o col·lectius no formals
per
al
desenvolupament
d’iniciatives.
Cal
estudiar
la
possibilitat de promoure la cogestió
per a projectes o iniciatives
concretes i incloure partides
específiques que puguin gestionar
grups com el Consell Municipal de
Joventut.
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Participació

Associacions
Grups

Augment progressiu i continu amb el transcurs
dels anys de la taxa d’usuaris. No obstant
això, des del personal tècnic, es recomana
realitzar petites reformes en l’Espai Jove
Remolí per ampliar el nombre de sales i
l’oferta d’activitats ja que existeixen una sèrie
de dificultats entorn a l’aforament màxim.

Associacions
Grups

Sistema de cessió d’espais gratuïts
a associacions o col·lectius juvenils
per a desenvolupar espais de
treball o activitats concretes, a
l’Espai Jove Remolí, l’Oficina Jove
d’Emancipació o als equipaments
de la ciutat. No es tracta de
cessions estables sinó acordada
temporalment i en funció d’un
projecte concret a desenvolupar.

Participació

2.2.5. Cessió d’espais

S’imparteixen assessories, no formació. No
obstant això, es té previst millorar el servei
amb el nou Punt de Voluntariat.

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.

2.2.6. Formació
associativa
Programació d’accions formatives
(cursos, tallers, xerrades, entre
altres) destinades a donar suport a
entitats
juvenils
atenent
les
necessitats expressades per les
entitats, per a que disposin d’eines
per al funcionament habitual.

Associacions
Grups

Altres
Administracions

Altres
Departaments

Fomentar el treball en xarxa de les
entitats i col·lectius de joves
compartint experiències i recursos
(Portal d’entitats, fira d’entitats,
festa al parc, entre altres).

Participació

2.2.7. Foment del treball
en xarxa
Acció no implementada. No obstant això, es té
previst potenciar el servei amb el nou portal
d’entitats i voluntariat.

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.

44

Indicadors

- Nivell de participació joves discapacitats
- Nombre de joves atesos i/o derivacions CIRD
- Nombre de participants
- Nombre grups, classe participants activitats PAEC
- Valoració dels participants als tallers i activitats
- Valoració tècnica
Avaluació

31 a 35

Observacions
26 a 30

Edat
21 a 25

Àmbits Implicats

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

17 a 20

Objectius

2. Una ciutat on implicar-se
Diversitat i convivència
- Donar suport a la població jove, estimular-los i potenciar-ne la seva
socialització, comunicació, cooperació i organització col·lectiva
- Prevenir comportaments discriminatoris per afavorir una convivència
positiva
- Promoure igualtat entre dones i homes al municipi, amb compromís
institucional afavorint canvis estructurals en la ciutadania des de la
perspectiva de gènere
- Promoure la diversitat com a element identificador de la condició juvenil
12 a 16

Eix
Programa

Altres
Departaments

Accions en el procés de recepció i
acollida
de
les
persones
nouvingudes al municipi, per tal de
garantir el seu accés a la
informació bàsica i orientar-les en
els circuits d’acollida i facilitar el
desenvolupament
autònom
al
municipi.

Serveis
Socials

2.3.1. Pla de Recepció
d’Acollida Municipal
(PRAM)
Des del servei de seccions d’acollida es dona
l’informació necessària pel desenvolupament
ple de les persones nouvingudes. No obstant
això, la guia d’acollida digitalitzada no està
actualitzada des de 2009.
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La ciutat va impulsar el Projecte InterCanvi
com a lluita contra l’estigmatització del barri de
Can
Vidalet,
a
partir
del
diàleg
intergeneracional entre diferents col·lectius
sobre el seu entorn immediat. No obstant això,
en el marc d’interculturalitat, només s’ha dut a
terme aquest projecte. En conseqüència, des
del personal tècnic, es recomana destinar
recursos necessaris i suficients per garantir la
continuïtat i la qualitat del servei.

Altres
Departaments

2.3.2. Espais joves
interculturals
Acció que apropa a la població jove
de diverses nacionalitats en un
mateix punt de trobada, amb
activitats concretes que potencien
l’intercanvi. Es potencia la diversitat
entre la població jove del municipi.

Igualtat

Tallers de sensibilització sobre
violència de gènere i coeducació:
detecció de relacions, abusives, els
paranys de l’amor, entre altres.

Altres
Departaments

2.3.3. Tallers de
sensibilització de gènere

Altres
Administracions

Altres
Departaments

Servei d’informació i atenció a les
dones
potenciant
l’autonomia,
contribuint a la superació de les
situacions de desigualtat de gènere
i responent a les demandes
d’informació i atenció. Disposa
d’especialitats en temes psicològic i
jurídics. Entre Joventut i el CIRD
s’estableixen coordinacions i es
treballa conjuntament. Es participa
a comissió tècnica circuit local
contra la violència masclista.

Igualtat

2.3.4. Detecció i
derivació casos
violència de gènere

L’oferta de tallers adreçats als Centres
Educatius en el marc del PAEC està molt
consolidada. Algunes xifres sobre el període
avaluat són les següents:
Curs 2014-2015: 568 alumnes, 24 aules, 5 IES
Curs 2015-2016: 403 alumnes, 15 aules, 5 IES
Curs 2016-2017: 812 alumnes, 30 aules, 8 IES
El Pla d’igualtat de gènere proposa (3.5) oferir
recursos pedagògics de coeducació, cursos de
sexualitat, publicitat no sexista, entre altres.

Es valora molt positivament la relació entre els
serveis de Joventut i CIRD. En aquest sentit,
la seva participació ha sigut crucial a la
comissió del Protocol local contra la violència
masclista i a les sessions formatives que
s’organitzen anualment:
2014: “Dificultats en els processos de
separació i els seus efectes en nens i nens”;
2015: “Reconeixement de l’entorn. Atenció a
dones immigrants en l’àmbit de la violència”;
2016: “Efectes de la violència masclista en els
rols familiars” i; 2017: “La violència masclista:
com identificar-la i com iniciar el procés de
recuperació”.
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L’oferta de tallers trimestrals organitzats pel
CIRD es programa en funció de les
necessitats i interessos manifestats per les
dones.
Entre ells destaca: tallers de
creixement personal, escriptura creativa,
poesia, així com els d’iniciació al Hatha Ioga
per mantenir el benestar integral, entre
d’altres.
El Pla d’igualtat de gènere proposa (1.9)
elaborar l’espai de reflexió: Nous feminismes
avui, on s’incorporarà temes actuals de
l’agenda feminista, com per exemple: tracta de
dones, la prostitució, ventres de lloguer, noves
maternitats, violència als camps de persones
refugiades, matrimonis forçats, entre altres. A
més suggereix, (5.7) cedir espais de reunió al
CIRD per a les dones d’Esplugues per tal de
fomentar l’associacionisme femení.

2.3.5. Formant espais de
dones

Igualtat

Oferta formativa liderada per
igualtat, de diferents tallers que es
realitzen trimestralment. Cal seguir
treballant per abordar qüestions
com les masculinitats, l’augment de
violència
masclista
entre
la
població.

2.3.6. Campanyes de
sensibilització de gènere
Altres
Administracions

Igualtat

Celebració dels dies internacionals
(Dia
internacional
contra
la
violència masclista o bé, Dia
internacional de les dones) amb
campanyes en les que es realitzen
actes de sensibilització, implicant a
la població jove en la seva
realització, cercant formats i
metodologies atractives.

S’ha mantingut actiu el servei.
El Pla d’igualtat de gènere proposa (2.7)
continuar amb accions específiques de
prevenció de la violència masclista. A més
suggereix (3.2) organitzar la jornada:
Economia de les cures el 28 de maig, Dia
internacional d’acció per a la salut de les
dones; (3.3) promoure el Dia Internacional
contra el càncer de mama, 19 d’octubre o bé;
(3.4) mantenir el programa d’activitats que
visibilitzin les polítiques d’igualtat de gènere a
la ciutat.
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2.3.7. Suport i
coordinació diversitat
funcional

Altres
Administracions

Espai de trobada de diferents
col·lectius i entitats del municipi per
treballar la convivència i abordar
les situacions conflictives des de
l’esperit de la resolució.

Altres
Departaments

2.3.9. Taula de
convivència

Esport

Educació

2.3.8. Accions
formatives en l’àmbit
escolar

Altres
Departaments

Serveis
Socials

Facilitar, preveure i promoure
l’accés de la població jove amb
discapacitat als diferents serveis i
activitats,
concretant
suports,
accions de formació adaptades,
especialment en les temàtiques
referents a l’oci i l’autonomia.

Oferta d’activitats que ofereix la
regidoria de Cooperació, Igualtat,
Nova Ciutadania inclosa a la guia
de serveis educatius pels centres
educatius, per a treballar diversos
aspectes relacionats amb la
temàtica, PAEC.

Dins de l’oferta de tallers adreçats als Centres
Educatius des del PAEC, es pot trobar les
següents accions de sensibilització per a la
integració de les persones amb diversitat
funcional, en el marc d’atenció social:
ECOMlab laboratori d’experimentació sobre la
diversitat.

S’ha mantingut actiu el servei.

Servei amb interrupcions temporals (de 2016 a
2017). En conseqüència, des del personal
tècnic, es recomana destinar recursos
necessaris i suficients per garantir la
continuïtat i la qualitat del servei.
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Sessions d’acollida adreçades a
tota la població nouvinguda a
Esplugues a partir dels 16 anys.
S’ofereix informació sobre recursos
del municipi, coneixement de
l’entorn, de la llei d’estrangeria i
reagrupament familiar.

Altres
Departaments

2.3.10. Sessions
d’acollida
S’ha mantingut actiu el servei.
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Indicadors

- Nombre de derivacions de joves des d’equipaments
juvenils a Serveis Socials
- Nombre de famílies ateses
- Nombre de famílies que sol·liciten atenció
- Nombre de menors atesos
- Valoració tècnica

Observacions

Avaluació

Pla no actualitzat des de 2011. No obstant
això, el Pla Estratègic d’Esplugues 2025, en el
marc de drets civils, aspira a dur a terme
l’acció.

NEGATIVA

31 a 35

26 a 30

Edat
21 a 25

Àmbits Implicats

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

17 a 20

Objectius

2. Una ciutat on implicar-se
Cohesió social
- Atendre les necessitats individuals dels menors per facilitar el seu
desenvolupament
- Establir i millorar les actuacions per atendre problemàtiques socials de la
població jove més vulnerables
- Fomentar el treball en xarxa entre els diferents agents vinculats al treball
de la cohesió social
- Prevenir el risc d’exclusió social de les persones joves
- Reduir la implicació de la població jove conductora en infraccions de
trànsit i reconduir aquestes conductes de risc
- Reduir la implicació de la població jove en fets il·lícits
12 a 16

Eix
Programa

Altres
Administracions

Altres
Departaments

Esport

Xarxa d’infància i adolescència:
actuacions
interdisciplinàries
i
iteradministratives per tal de donar
una resposta global a les
necessitats detectades, demandes i
requeriments socials de la població
jove en situació de vulnerabilitat o
en situació de risc d’exclusió social.

Serveis
Socials

2.4.1. Pla Local de
Infància i Adolescència
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Educació

Protocol d’actuacions per corregir
situacions d’absentisme.

La comunicació amb els centres ha estat fluida
i s’ha recollit informació important pel
tractament i enfocament dels casos. No
obstant això, des del personal tècnic, es
recomana introduir millores en l’organització i
el
desenvolupament
de
determinades
comissions socials per fer-les més efectives.

Educació

2.4.3. Programa per
atendre situacions
d’absentisme

Serveis
Socials

Mitjançant comissions socials en
els centres educatius es facilita la
integració escolar dels infants.
Oferir una atenció individualitzada,
des de una perspectiva global.

Serveis
Socials

2.4.2. Menors en procés
d’escolarització

Els casos d’absentisme sever són escassos i
estan identificats. No obstant això, des del
personal tècnic, es recomana reforçar la
prevenció per tal d’abordar el fenomen abans
de la seva cronificació.

Altres
Departaments
Altres
Administracions

Esport

Educació

Espai
multidisciplinari
i
interadministratiu que treballa per la
prevenció, detecció i atenció de
joves relacionats amb grups de
joves organitzats i violents. Conjunt
d’actuacions dirigides a facilitar la
desvinculació de la persona al grup
organitzat i violent i proposar les
mesures d’intervenció més adients,
amb la població jove que pertanyen
a bandes segons les necessitats:
intervenció policial, educatives,
tractament, entre altres.

Serveis
Socials

2.4.4. Taula tècnica de
Grups de Joves
Organitzats i Violents
(GJOV)

Acció no implementada.

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.
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Creació d’un servei per a famílies i
adolescents
que
presentin
conflictes propis d’aquesta etapa
evolutiva.

Serveis
Socials

2.4.7. Mediació
famílies/adolescents

Altres
Departaments

Treball amb entitats d’oci i temps
lliure i esport, com a recursos
integradors dels menors en situació
de risc.

Serveis
Socials

2.4.6. Servei de
prevenció socioeducatiu

Durant el terme gener-juny de 2017, s’ha
elaborat una diagnosi sobre joventut i espai
públic per detectar possibles situacions de
risc. A més a més, amb la col·laboració del
departament d’Esports i la Fundació Johan
Cruyff, s’ha iniciat el desplegament del
Community Program, amb la participació de
quatre joves derivats des de Serveis Socials.
No obstant això, des del personal tècnic, es
recomana reforçar els mitjans i els recursos
per tal de desenvolupar una línia d’intervenció
des de Serveis Socials.

Altres
Departaments

Línia de treball per detectar i
derivar necessitats, demandes i
situacions de risc social amb joves,
en l’espai públic. Es treballa des del
coneixement de la realitat dels
grups formals i no formals,
mitjançant la coordinació amb els
diferents serveis del municipi i el
contacte directe amb la població
jove.

Serveis
Socials

2.4.5. Espai públic i
joves

S’han consolidat els espais de coordinació
amb la principal entitat de lleure educatiu (Club
d’Esplai Pubilla Casas - Can Vidalet). No
obstant això, des del personal tècnic, es
recomana reforçar el vincle amb les entitats
esportives de la ciutat.

S’ha de reformular els canals de difusió i
recepció del missatge adreçat a la població
jove i a les entitats ja que existeix la percepció
de desconeixement del servei ofert. A més a
més, des del personal tècnic, es recomana
millorar el grau d’implicació de les famílies en
la resolució de conflictes.
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Serveis
Socials

Participació voluntària en sessions
educatives i de sensibilització,
dirigides pel responsable del
programa d’Educació Viària de la
Policia Local, la població jove
infractora té la possibilitat de
commutar la sanció pecuniària per
la seva participació en aquestes
sessions
formatives.
Joves
conductors infractors entre 15 i 25
anys.

Altres
Departaments

2.4.8. Alternativa a la
sanció

S’ha mantingut actiu el servei.

Intervenció
educativa
individualitzada
dirigida
a
compensar els dèficits personals i/o
socials de
població jove,
mitjançant un pla de treball
individual en el qual s’estableixen
les mesures compensatòries que
afavoreixen
el
seu
desenvolupament.

Serveis
Socials

2.4.9. Programa
d’atenció
individualitzada
Des del personal tècnic, es recomana
augmentar el nombre d’educadors socials ja
que la seva ràtio es inferior a la normativa.

53

Serveis
Socials

Coordinació,
derivació
i
col·laboració en el tractament de
casos de risc que es detectin des
de la intervenció directa amb la
població jove o des de l’atenció a
les assessories o les activitats de
l’Esplai Jove Remolí.

Altres
Departaments

2.4.10. Coordinació i
casos
Des del personal tècnic, es recomana reforçar
la coordinació amb l’Espai Jove Remolí per tal
detectar situacions de risc amb la població
jove usuària.

Altres
Departaments

Educació

Agents de Policia Local amb
formació en convivència en el marc
de l’educació i prevenció d’actituds
i hàbits de risc en adolescents,
desenvolupen una atenció en
termes de proximitat, col·laboració
amb la direcció, claustre i AMPAs
dels instituts per analitzar l’estat de
seguretat del centre i organitzar
programes de prevenció de la
violència,
mediació
i
assessorament en l’àmbit de
convivència.

Serveis
Socials

2.4.11. Agent tutor

Des del personal tècnic, es recomana
potenciar i reforçar la figura per tal de obtenir
un
major impacte en les diferents
intervencions.

Es
desenvolupen
sessions
educatives
fonamentalment
pràctiques envers una conducció
segura dels vehicles de dues
rodes, en el marc d’un circuit i amb
vehicles reals sota la supervisió de
professionals especialitzats.

Altres
Departaments

2.4.12. Escola de
conducció viària
S’ha mantingut actiu el servei a través de la
Festa de les Rodes.
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Serveis
Socials

Establir un marc educatiu de
menors infractors per commutar les
sancions
administratives
per
infracció
de
l’Ordenança
de
convivència ciutadana i ús de la via
pública o per l’aplicació de la Llei
Orgànica 1/1992, fent treballs en
benefici
de
la
comunitat
compensant els danys ocasionats.

Altres
Departaments

2.4.13. Commutació de
sancions administratives
per treballs comunitaris

S’ha mantingut actiu el servei.

Promoció dels patis oberts dels
centres d’ensenyament en horaris
no lectius, per tal de facilitar l’accés
de la població jove que vulguin
practicar
esport
en
forma
espontània i no necessàriament
organitzada.

Esport

2.4.14. Patis oberts
Actualment només l’escola Folch i Torres té
obert el recinte els caps de setmana. En
conseqüència, des del personal tècnic, es
recomana ampliar l’oferta de centres
d’ensenyament.

55

- Garantir una oferta d’activitats d’oci suficient per atendre potencialment la
diversitat de perfils juvenils existents al municipi
- Promoure espais de trobada amb caire lúdic per a la joventut de la ciutat
- Promoure la universalització de la cultura per a la població jove millorant
l’accés, la difusió i el consum crític

Indicadors

- Assistents i inscripcions a les activitats
- Nivell de satisfacció dels participants
- Nombre d’activitats programades i realitzades
- Nombre de joves i/o entitats implicades en
organitzacions d’activitats
- Nombre d’usuaris de l’espai Jove Remolí
- Valoració tècnica
- Volum i perfil d’usuaris dels espais joves
Avaluació

31 a 35

Observacions
26 a 30

Edat
21 a 25

Àmbits Implicats

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

17 a 20

Objectius

3. Una ciutat on gaudir
Cultura

12 a 16

Eix
Programa

Associacions
Grups

La finalitat de l’Espai Jove Remolí
és oferir serveis, projectes i espais
de relació a la població jove
d’Esplugues, per afavorir el seu
desenvolupament sociocultural, tot
oferint elements de participació i
intervenció
comunitària.
Es
contemplen una sèrie d’oportunitats
de millora, per adequar el servei a
la realitat juvenil.

Altres
Departaments

3.1.1. Espai Jove Remolí
S’ha de reformular els canals de difusió i
recepció del missatge adreçat a la població
jove i a les entitats ja que existeix la percepció
de desconeixement del servei ofert per part del
personal tècnic.
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Altres
Departaments

La formació és una estratègia
d’intervenció
per
al
desenvolupament cultural d’un
territori. La formació s’ubica en
l’espai de lleure, complementa
l’educació formal amb elements
innovadors. Les activitats de
formació poden ser de tipus
compensatori per cobrir buits o
mancances de promoció cultural o
d’introducció
d’elements
innovadors,
activitats
pel
creixement personal, entre altres.
Es programa cursos, xerrades i
tallers que configuren l’oferta
formativa
trimestral
dels
equipaments juvenils.

Es detecten incidències durant el procés
d’inscripció de l’oferta formativa. Això té un
efecte negatiu en la taxa de participació. A
més a més, des del personal tècnic, es
recomana destinar recursos necessaris i
suficients per garantir la continuïtat i la qualitat
del servei.

Altres
Departaments

3.1.2. Oferta formativa

Des del personal tècnic, es recomana reforçar
la
programació
de
l’Oficina
Jove
d’Emancipació per tal d’ampliar l’oferta
formativa i, en conseqüència, d’atreure nous
usuaris.

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.

3.1.3. Esplujove
Accions de dinamització on es
recull les activitats juvenils d’àmbit
local. Inclou activitats de diferents
formats des de monogràfics en
l’àmbit de les TIC fins exposicions,
campionats,
tallers
puntuals,
mostres, concerts, representacions
teatrals, entre altres. Tot i que les
activitats es publiquen en l’Agenda i
en la web Esplujove, és necessari
reforçar els canals de difusió,
facilitant la informació per a la
població jove.
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Cultura

Accions
per
promoure
la
conservació de la celebració de les
festes populars, sense oblidar que
els usos i costums evolucionen
constantment. És pretén dinamitzar
activitats entorn a les festivitats de
caràcter cogestionat amb la
població
jove
(cap
d’any,
carnestoltes,
Sant
Jordi,
Nit
d’Ànimes). Per això, s’ha d’avançar
en la coordinació amb la Regidoria
de Cultura per seguir definint la
implicació de la població jove a les
festes populars i trobar més espais
de treball conjunt i de participació
de joventut, en la programació i
propostes d’activitats de la Festa
Major.

Associacions
Grups

3.1.4. Calendari festiu i
popular

La ciutat celebra totes les festes populars i
tradicionals tan catalanes com d’altres
comunitats autònomes (Festivitats de Reis,
Carnaval, Dia d’Andalusia, Tres Tombs,
Castanyades, Festa de Santa Magdalena,
Sant Joan, Flama del Canigó, Festa de Sant
Mateu, Festes de Nadal, entre altres). A més a
més, disposa d’entitats de tots els sectors
tradicionals i populars (Geganters, Castellers,
Colles de diables adults i infantils, Esbart,
Bastoners, grups de percussió, entre altres).

Suport en l’àmbit de les arts
escèniques i la seva promoció
determinant
una
programació
dirigida a la joventut i dinamitzant a
la població jove mitjançant activitats
artístiques. Es promou la formació
a partir del suport a les accions de
les entitats i l’Espai de les Arts, així
com oferint cursos i tallers per a
joves.

Cultura

3.1.5. Arts escèniques
La ciutat disposa d’una mostra de Teatre
Infantil i Juvenil i de dos grups de teatre
(L’endoll Teatre i Teatre i punt). No obstant
això, des del personal tècnic, es recomana
elaborar una programació de teatre.
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Associacions
Grups

La ciutat disposa de casals d’Estiu a l’Espai
Municipal de les Arts dintre de l’Escola
Municipal de Ceràmica i L’Escola Municipal de
Música. A més a més, s’ha ampliat l’oferta
amb casals de Nadal i de Setmana Santa
dintre de l’Escola Municipal de Ceràmica.

Associacions
Grups

Reforçar les activitats culturals
adreçades a la població jove durant
el període estiuenc, recollint noves
propostes que permetin ampliar el
ventall d’oferta d’activitats.

Cultura

3.1.6. Espluestiu

La ciutat no disposa d’un programa específic
al respecte, però es fan moltes activitats
vinculades amb les festes populars i
tradicionals. A més a més, cal destacar la
programació de la Nit Esotèrica, les Festes de
Primavera i les Festes d’Estiu.

Programació
d’activitats
d’oci
nocturn per a la població jove.
Activitats úniques adreçades a la
joventut a partir de 16 anys ja que
es realitzaran en horari nocturn i en
diversos espais de la ciutat per
poder ampliar l’oferta d’oci i cultura.

Cultura

3.1.7. Projecte oci
nocturn alternatiu per a
joves

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.
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- Donar suport a les iniciatives dels joves músics en l’àmbit local
- Generar una oferta estable de música que reculli la diversitat d’estils de la
població jove
- Promoure una oferta de formació i difusió musical moderna i de qualitat

3.2.1. Acompanyament i
recursos
Suport a la població jove en els
seus projectes musicals mitjançant:
cessió
d’espais
i
recursos,
assessorament,
informació
de
convocatòries,
concursos
i
formacions.

Avaluació

31 a 35

Observacions
26 a 30

21 a 25

17 a 20

Edat
12 a 16

Àmbits Implicats

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

Indicadors

- Grau de satisfacció dels usuaris
- Nombre d’actuacions
- Nombre d’assistents a les programacions
- Nombre d’assistents als concerts
- Nombre de grups de músics joves d’Esplugues
- Participants en les accions de formació
- Valoració tècnica
- Volum de grups d’usuaris dels Bucs

Altres
Departaments

Objectius

3. Una ciutat on gaudir
Música

S’ha mantingut actiu el servei.

Cultura

Eix
Programa

Taxa de participació baixa o nul·la (entre 0 a 3
persones). En conseqüència, s’ha de
reformular els canals de difusió i recepció del
missatge adreçat a la població jove per tal
d’atreure nous usuaris.

3.2.2. Formació músics
Oferta de formació musical de
l’Escola Municipal de Música i
propostes formatives concretes a
l’Espai Jove Remolí.
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*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.

Altres
Departaments

Programació de concerts i sessions
de música diversa i de qualitat
adreçada a joves

La ciutat disposa de dos grans projectes
musicals: ESPLUROCK i MEET JAMAICA,
ambdós amb referències positives per part
dels usuaris.

Altres
Departaments

3.2.3. Música en viu

Taxa de participació baixa o nul·la (entre 0 a 3
persones). En conseqüència, s’ha de
reformular els canals de difusió i recepció del
missatge adreçat a la població jove per tal
d’atreure nous usuaris.

3.2.4. Sala polivalent de
l’Espai Jove Remolí
La programació de l’Espai Jove
Remolí dóna l’oportunitat als grups
de realitzar concerts en format
acústic. Cal donar protagonisme a
aquells grups de joves músics que
volen oferir un concert en aquest
petit format.

Altres
Departaments

Espai d’assaig ubicat al Camp de
Futbol Municipal Salt del Pi. S’ha
de desenvolupar un projecte que
permeti
la
millor
gestió,
condicionament de l’espai i el
màxim
aprofitament
de
les
instal·lacions per a que la població
jove en pugui fer-ne ús.

Cultura

3.2.5. Bucs musicals

La ciutat no disposa de bucs musicals. No
obstant això, la ciutat posa les escoles
municipals o bé l’Edifici de la Nau a la
disposició d’aquelles entitats que necessitin
assajar.

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.
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- Donar suport per incentivar produccions artístiques de la població jove
- Promoure la creativitat
- Promoure l’autopromoció dels creadors i les creadores joves facilitant-ils
eines de difusió i comunicació

Avaluació

Altres
Departaments

31 a 35

Observacions
26 a 30

Edat

- Increments de les accions creatives
- Nivell de satisfacció dels usuaris
- Nombre d’accions
- Nombre d’activitats formatives
- Nombre d’artistes que participen
- Nombre de suport o acompanyaments a iniciatives
- Valoració tècnica

Es valora positivament les iniciatives pròpies
de la població jove ja que tenen més
repercussió donat el nombre de visitants i el
recolzament del seu teixit social. No obstant
això, la taxa de participació és baixa o nul·la
(entre 0 a 3 persones). En conseqüència, s’ha
de reformular els canals de difusió i recepció
del missatge adreçat a la població jove per tal
d’atreure nous usuaris.

Altres
Departaments

Acompanyament,
dinamització,
suport o derivació a les iniciatives
artístiques que sorgeixin dels
propis joves a nivell individual o
col·lectiu. Aquesta acció contempla
un
treball
transversal
de
derivacions i coordinació entre
departaments, en funció de la
necessitat de cada projecte.

Cultura

3.3.1. Suport a iniciatives
artístiques de joves

Indicadors

21 a 25

Àmbits Implicats

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

17 a 20

Objectius

3. Una ciutat on gaudir
Creadors i creadores

12 a 16

Eix
Programa

Actualment tota l’oferta de cursos i tallers es
concentren en l’Espai Municipal de les Arts, la
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues i
la
Biblioteca de la Bòbila. No obstant això, des
del personal tècnic, es recomana elaborar una
programació de tallers d’oci.

Cursos
i
tallers
innovadors,
especialitzats i no especialitzats, de
diferents àmbits, complementaris a
l’oferta formativa lúdica del municipi
a partir de la coordinada des de
l’Espai de les Arts i els
equipaments juvenils.

Cultura

3.3.2. Formació
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Altres
Departaments

Espai de trobada i participació per
generar
idees
i
intercanvi
d’inquietuds i propostes dels
creadors i les creadores de la
ciutat. Té una doble finalitat: fer
visible, promoure i potenciar el teixit
creatiu local tant en relació al
territori i; establir un espai
d’intercanvi de les pràctiques
creatives.

La ciutat disposa del Programa Esplugues
CREA, on s’impulsa el desenvolupament de
les capacitats creatives i artístiques de la
població jove.

Altres
Departaments

3.3.3. Taula de creadors i
creadores

Es valora positivament les iniciatives pròpies
de la població jove ja que tenen més
repercussió donat el nombre de visitants i el
recolzament del seu teixit social. No obstant
això, la taxa de participació és baixa o nul·la
(entre 0 a 3 persones). En conseqüència, s’ha
de reformular els canals de difusió i recepció
del missatge adreçat a la població jove per tal
d’atreure nous usuaris.

3.3.4. Promoció artística
Recolzament a les iniciatives
artístiques col·lectives o individuals
de nous creadors, grups amateurs,
afeccionats i població juvenil en
general, que facilitin el seu procés
creatiu, en qualsevol de les
disciplines artístiques (música,
teatre, cinema, exposicions). Per
això es realitza una programació
estable de concerts, exposicions,
curtmetratges, entre altres. També
proposem fer accions formatives i
d’assessorament.
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Altres
Departaments

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’emancipació estan preparats per
acollir exposicions de la població
jove que ho sol·liciti. L’espai es
converteix
en
un
lloc
de
dinamització
i
promoció
de
produccions artístiques en l’àmbit
visual i escultòric.

S’ha mantingut actiu el servei. Cada tres
mesos hi ha una mostra d’exposicions
vinculada al contingut dels punts temàtics.

Altres
Departaments

3.3.5. Exposiciona’t

Taxa de participació baixa o nul·la (entre 0 a 3
persones). En conseqüència, s’ha de
reformular els canals de difusió i recepció del
missatge adreçat a la població jove per tal
d’atreure nous usuaris.

3.3.6. Projecta’t
Amb aquesta línia, la població jove
que ho sol·liciti pot disposar d’un
espai adaptat on tocar o on exhibir
les seves creacions (a nivell teatral,
cinema, musical, entre altres).
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- Coordinar les accions conjuntes de les entitats de lleure educatiu a la
ciutat
- Donar suport i reforçar les entitats de lleure de la ciutat
- Oferir a la població jove una opció d’educació en el lleure de qualitat

Indicadors

- Grau de satisfacció dels participants al Casal d’estiu
- Infants participants en activitats d’estiu
- Nombre d’activitats que participen i/o organitzen les
entitats de lleure
- Nombre d’entitats de lleure
- Nombre d’entitats participants en el calendari festiu
- Nombre de participants en les accions de formació
- Volum de joves que participen del casal
Avaluació

31 a 35

Observacions
26 a 30

Edat
21 a 25

Àmbits Implicats

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

17 a 20

Objectius

3. Una ciutat on gaudir
Lleure educatiu

12 a 16

Eix
Programa

Associacions
Grups

Esport

Gestió de la campanya d’estiu amb
les diferents entitats que ofereixen
activitats de lleure, culturals o
esportives: campaments, colònies,
casals, rutes, camps de treball,
campus esportius, tallers artístics,
entre altres.

Cultura

3.4.1. Espluestiu

S’ha mantingut actiu el servei.
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3.4.4. Casal d’estiu
Es planteja un projecte comú amb
les entitats de lleure, que defineixi
una oferta d’activitats durant els
mesos d’estiu a la ciutat.

3.4.5. Ajuts econòmics a
les entitats de lleure
Continuïtat de la línia de convenis
per les entitats de lleure pel suport
a les seves activitats diàries,
setmanals o d’estiu.

Associacions
Grups

Participació de les entitats de lleure
en el calendari festiu com ara
Carnaval, Castanyada, Sant Jordi,
Festa Major, Caga Tió, entre altres.

Associacions
Grups

3.4.3. Calendari festiu

Acció no implementada. No obstant això, amb
la col·laboració de la Fundació Catalana de
l’Esplai, s’ha impulsat la formació de monitors
de lleure dins del programa de Garantia
Juvenil.

S’ha mantingut actiu el servei.

Associacions
Grups

Oferir a les entitats de lleure i a la
població jove jornades formatives,
cursos de monitors o d’altres
especialitzacions que puguin dotar
d’eines als equips de personal per
desenvolupar la seva tasca. Alhora
formar a futurs joves en l’àmbit de
lleure.

S’ha mantingut actiu el servei co-gestionat
entre l’ajuntament d’Esplugues, el Club
d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet i el Grup
d’Esplai Espurnes.

Associacions
Grups

3.4.2. Formació
educadors de lleure

Existeix una línia difusa entorn a la
interpretació d’entitat de lleure en el marc
d’estructura i/o gestió de la mateixa. A més a
més, s’ha de reformular els canals de difusió i
recepció del missatge adreçat a les entitats ja
que existeix la percepció de desconeixement
del servei ofert per part del personal tècnic.
No obstant això, es té previst potenciar el
servei amb el nou Portal d’Entitats i
Voluntariat.

NEGATIVA
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Indicadors

- Grau de satisfacció dels usuaris
- Nombre de joves participants
- Nombre de joves que utilitzen les pistes esportives
- Nombre d’iniciatives proposades pels joves
- Valoració tècnica
Avaluació

31 a 35

Observacions
26 a 30

Edat
21 a 25

Àmbits Implicats

2017

2016

2015

Accions

2014

Temporització

17 a 20

Objectius

3. Una ciutat on gaudir
Esport
- Garantir que la població jove pugui disposar de diversitat d’espais
adequats per a la pràctica esportiva
- Potenciar l’esport com a eina de relació entre la població jove
- Promocionar l’adquisició d’hàbits saludables a través de les pràctiques
esportives
12 a 16

Eix
Programa

Esport

Les
instal·lacions
esportives
permeten a la població jove
practicar esport. S’està estudiant
nous horaris d’obertura de les
instal·lacions amb programacions
juvenils o amb una línia de suport
per facilitar-ne el seu accés.

S’ha mantingut actiu el servei.

Esport

3.5.1. Instal·lacions
esportives

Acció no implementada.

3.5.2. Noves pràctiques
esportives
El projecte de noves pràctiques
esportives pretén donar sortida a
les noves disciplines que la
població jove practica.
*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.
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Altres
Administracions

Esport

Programa que té com a finalitat
principal promoure la pràctica
esportiva
educativa
entre
la
població
jove.
S’organitza
competicions regulars de novembre
a maig. Es pretén potenciar i
divulgar el concepte de l’esport
educatiu i millorar el nivell esportiu
de l’alumnat potenciant l’esport
base.

Educació

3.5.3. Jocs Esportius
Escolar de Catalunya

Augment progressiu i continu amb el transcurs
dels anys de la taxa d’usuaris.

3.5.4. Esport al teu abast

Esport

Programa amb activitats adaptades
per a joves discapacitats. Es
complementa
amb
sessions
formatives d’activitats adaptades
que persegueixen sensibilitzar a la
població jove de les dificultats i les
possibilitats que tenen les persones
amb discapacitat.

Acció no implementada.

Permetre la difusió de disciplines
esportives recolzant a les entitats
que ho promouen a partir de
l’esport reglat (futbol, bàsquet,
handbol, entre altres).

Esport

3.5.5. Esport i moviment
associatiu

Associacions
Grups

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.

Des del personal tècnic, es recomana millorar
el grau d’implicació de les entitats en les
activitats i els esdeveniments organitzats per
la ciutat.
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Esport

Activitats esportives a l’aire lliure
tant a Catalunya com a fora
promogudes pel Consell Comarcal
del
Baix
Llobregat.
Aquest
programa posa a l’abast de la
població jove de la comarca
alternatives d’oci a un preu popular
a l’hora que incentiva l’esport entre
la joventut.

Altres
Administracions

3.5.6. Baixaventura

S’ha mantingut actiu el servei.

Foment d’accions esportives no
competitives
a
l’aire
lliure:
patinatge, skate, bicicleta, entre
altres. Dinamitzant els espais ja
existents per a la pràctica d’aquests
esports, educant en el civisme en la
seva pràctica i oferint una possible
oferta de tallers.

Esport

3.5.7. Esport al carrer

Acció no implementada. No obstant això, es té
previst organitzar dinàmiques de caràcter
esportiu en els diferents espais de la ciutat.

*Proposta expressada dins de
l’Audiència Pública, 2013.
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