
 FITXES D’ACCIONS





» 1. PROGRAMA DE SUPORT A L'EMANCIPACIÓ JUVENIL

L’eix d’emancipació juvenil preveu les polítiues enfocades a l’evolució de la/les persones joves cap a
la vida adulta;  entén iue la joventut és aiuell punt d’infexió on l’infant esdevé un adult autònom,
mitjançant  l’adiuisició  de  coneixement  i  de  recursos  facilitats  a  través  de  l’acompanyament  de
l’entorn social. 
Aiuest eix té en compte les polítiues juvenils iue s’emmariuen en els àmbits d’ocupació, educació
formal,  transició  escola-treball,  habitatge,  igualtat  de  gènere,  salut  i  cohesió  social  (inclusió,
mobilitat i territori). 
Objectu estratègic:

OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a emancipar-se
cap a la vida adulta. 

Objectus operatus:
 OOp1: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves en matèria

de educació, transició escola-treball i ocupació.
 OOp2: Oferir espais a les persones joves en matèria de educació.
 OOp3: Fomentar la contractació de les persones joves. 
 OOp4: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves en matèria

d’habitatge i d’altres models d’emancipació domiciliaria. 
 OOp5: Fomentar la mobilitat internacional de la població jove.



» 2. PROGRAMA DE FORMACIÓ I LLEURE EDUCATIU

L’eix de formació i lleure educatu, se centra en les polítiues de lleure amb vessant educatva, per
tant diferenciada de l’educació formal i de l’oci. Se separa aiuest eix del d’Emancipació juvenil i de
l’eix de Cultura i  oci,  per tal de dotar-lo de característiues pròpies, si  bé poden tenir punts de
connexió.  
Objectu estratègic:

OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr l’emancipació
cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la formació informal o de lleure. 

Objectus operatus:
 OOp6: Oferir informació, orientació i acompanyament a la població jove en matèria

de lleure educatu.
 OOp7: Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure educatu

a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament personal,  social i
prelaboral

 OOp8: OO8: Habilitar un espai formatu i de lleure a l’estu pels joves de la ciutat.
 OOp9:  Facilitar  l’accés  als  i  les  joves  nouvingudes  que  estan  fora  del  sistema

obligatori. 
 OOp10: Reconèixer les enttats que ofereixen actvitats de lleure educatu.  
 OOp11: Potenciar les propostes esportves i educatves al municipi.
 OOp12: Rehabilitar espais esportus al municipi
 OOp13:  Oferir  informació,  orientació  i  acompanyament  a  les  persones  joves  en

matèria de salut i hàbits saludables. 
 OOp14:  Fomentar  la  coeducació,  la  igualtat  de  gènere,  no  discriminació  i

transversalitat de la perspectva gènere.
 OOp15: Facilitar la mobilitat entre la població jove. 
 OOp16: Promoure l’ús cívic i responsable de la mobilitat dels i les joves.
 OOp17: Promocionar el desenvolupament dels models energètcament sostenible,

sostenibilitat i medi ambient.
 OOp17.1: Promocionar els valors de cultura de la pau, drets humans, igualtat social,

civisme, etc. 



» 3. PROGRAMA DE PROMOCIÓ I SUPORT DE LA PARTICIPACIÓ JUVENIL

L’eix de suport de la partcipació juvenil engloba les polítiues enfocades a l’apoderament juvenil a
través de la partcipació, ja sigui des d’un punt de vista d’accés a la informació, a la consulta, a la
realització de propostes, la presa de decisions o l’actuació directa, i indistntament de l’àmbit en iuè
es posi en marxa. La posada en pràctca de la partcipació juvenil és un pas més en les polítiues
juvenils municipals, en la mesura iue els i les joves passen d’esdevenir ciutadans dependents de
l’acció municipal a ser ciutadans actus i autònoms. 
Objectu estratègic:

OE3: Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les joves en la
presa de les decisions que els hi concerneixen. 

Objectus operatus:
 OOp18: Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població juvenil i la

seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
 OOp19: Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població juvenil que

menys partcipa, i cercant la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al
municipi. 

 OO20: Donar suport i acompanyament a les enttats i grups juvenils al municipi. 
 OOp21:  Fomentar  l’atenció als  i  les joves  que fan ús de l’espai  públic  des d’una

vessant partcipatva. 
 OOp22: Oferir espais per a la partcipació juvenil
 OOp23: Garantr llaccés a la informació dels joves sobre temes dlinterès juvenil



» 4. PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I OCI ALTERNATIU

L’eix de promoció sociocultural i oci alternatu fa referència a les polítiues desplegades en pro de
l’accés a la cultura, les arts, l’oci alternatu i la creació, ja sigui programant actvitats de consum o
facilitant  els  recursos  periuè  sorgeixin  des  de  la  iniciatva  juvenil.  L’eix  es  vincula  amb  el  de
partcipació i  formació i lleure educatu, en la mesura iue s’entén el lleure, l’oci i la cultura com un
element educador i partcipatu.
Objectu estratègic:

OE4: Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les persones joves. 
Objectus operatus:

 OOp24:  Oferir  informació,  orientació  i  acompanyament  a  la  població  jove  en
matèria de cultura i oci. 

 OOp25: Oferir una programació d’actvitats estable o esporàdica a la població jove
en matèria de cultura i oci. 

 OOp26: Facilitar l’accés, partcipació, impuls d’actvitats en matèria de cultura i oci i
protagonisme. 



» 5. PROGRAMA DE TREBALL TRANSVERSAL I COMUNICACIÓ

L’eix de Treball transversal i comunicació és un eix de caràcter de tot transversal. Es compon a partr
de la creació de xarxes, ja sigui de manera externa o interna. L’externa implica la comunicació amb la
població  juvenil  i  la  creació  de  sinergies  derivades  de  la  comunicació;  la  interna  implica  la
comunicació i treball transversal amb el Servei de Joventut i específcament amb la resta de serveis
de l’Ajuntament iue també desenvolupen polítiues de joventut. D’aiuesta manera, l’eix preveu
l’eina Fem xarxa, iue suposa una metodologia per sistemattzar i coordinar el treball transversal
entre serveis municipals en matèria de polítiues de joventut. 
Objectu estratègic:

OE5: Desplegar la comunicació amb la població jove i la comunicació i treball transversal
amb els serveis de l’Ajuntament que despleguen polítques de joventut, per tal de fer-la
eficaç i eficient.  

Objectus operatus:
 OOp27: Habilitar mecanismes i metodologies que facilitn el treball transversal entre els 

agents que despleguen accions enfocades a la població jove. 
 OOp28: Establir recursos o accions que facilitn la comunicació amb la població jove de 

forma bidireccional i efectva. 
 OOp29: Oferir recursos per a la promoció en competències de la població juvenil.  



1. ELS PROJECTES

La informació iue s’ha presentat anteriorment, juntament amb l’estructura i els projectes del Servei
de Joventut, han servit per conformar l’estructura de projectes i  actuacions de les polítiues de
joventut,  iue aglutnen tant  les  impulsades  des  del  Servei  de Joventut  com d’altres  serveis  de
l’Ajuntament.
Cada un dels cinc programes correspon a una àrea de treball,  una segregació iue és purament
organitzatva i orientatva, i iue correspon a la proximitat temàtca de les polítiues. Cada programa
es  conforma per  projectes  iue suposen una línia  de  treball  específca  d’un  o  diversos  serveis.
Aiuests projectes tenen objectus, justfcacions, lideratges i procediments singulars, i es componen
d’actuacions  concretes.  Per  últm,  les  actuacions  suposen  la  materialització  dels  plantejaments
teòrics dels projectes i els programes. 
Com s’ha esmentat, no tots els projectes estan liderats pel Servei de Joventut, sinó iue poden estar
liderats per un o més serveis; per tal d’establir el grau de treball transversal i el lideratge, el Servei
de Joventut ha establert iuatre graus de treball coordinat1:

- Nivell 1: accions organitzades des del Servei de Joventut
- Nivell 2: accions coorganitzades pel Servei de Joventut i el servei ttular
- Nivell 3: accions organitzades pel servei ttular, amb la col·laboració del Servei de Joventut
- Nivell 4: accions organitzades pel servei ttular

Els projectes iue estan impulsats per joventut o amb la
col·laboració  d’un  altre  servei,  estan  representats  amb
una ftxa ─vegeu l’apartat següent─ amb to turiuesa, tal
com es mostren els programes del 1 al 4. 

Pel  iue  fa  a  les  actuacions  iue  estan  impulsades  per
altres serveis,  amb la coorganització,  col·laboració o no
del Servei de Joventut, i iue s’han dissenyat a partr de
les  propostes  metodològiiues  del  ‘Fem  Xarxa’  del
programa 5, treball transversal i comunicació, les ftxes es
representen amb un verd-blavós. 

Per  tant,  tots  el  projectes  de  nivell  1  de  treball
transversal,  es  representen amb el  color  turiuesa,  atès
iue estan organitzades des del Servei de joventut, la resta
─nivell de treball transversal 2, 3 i 4 es representen amb
el color verd-blavós. 

Taula 1: Estructura de programes, projectes i lideratges del Pla 

1  Cal tenir present iue els graus de treball transversal són orientatus i poden ser 
modifcats a mesura iue es concretn cada una de les actuacions circumscrites. 



Jove

1. Programa de suport a l'emancipació juvenil

ID Projectes Servei responsable Fem Xarxa

1.1 Servei d’assessoria acadèmica, amb la cartera de xerrades a 
insttuts Joventut Nivell 1

1.2 Xerrades d’emancipació del Gra Joventut Nivell 1

1.3 Acredita’t i programa de reconeixement acadèmica Joventut Nivell 1

1.4 OJVO- Servei informació generalista Conveni CCVO & Ajuntament de 
Granollers Nivell 2

1.5 Comissió de transicions educatves Consell de la Formació 
Professional de Granollers (CFPG)

Consell Municipal de la Formació 
Professional a Granollers Nivell 2

1.6 Servei de sales d’estudi de Roca Umbert i Gra Joventut Nivell 3

1.7 Xarxa TET Serveis municipals Nivell 2

1.8 OJVO-Servei de treball Conveni CCVO & Ajuntament de 
Granollers Nivell 2

1.9 OJVO-Servei de mobilitat internacional Conveni CCVO & Ajuntament de 
Granollers Nivell 2

1.10 OJVO- Referents d’ocupació del Programa de Garanta Juvenil Conveni CCVO & Ajuntament de 
Granollers Nivell 2

1.11 Programa de Joves en pràctiues Promoció econòmica Nivell 2

1.12 Projectes singulars SOC Promoció econòmica Nivell 3

1.13 Treball comunicació i difusió dels serveis de l’Ofcina d’habitatge 
(serveis) Habitatge Nivell 3

1.14 Suport a la difusió ajuts per a lloguer de joves Habitatge Nivell 3

1.15 Promoure conjuntament models d’habitatge alternatu Habitatge Nivell 3

1.16 Punt lgtbi+ (atenció a joves al Gra) Igualtat Nivell 3

1.17 Millorar l'abordatge de violències masclistes en dones joves Igualtat Nivell 2

2. Programa de formació , mobilitat i lleure educatu

ID Projectes Servei responsable Fem Xarxa

2.1 Cursos i tallers +16 Joventut Nivell 1

2.2 Itneraris d’estu Joventut Nivell 1

2.3 Promoció i reconeixement a les enttats de lleure educatu Joventut Nivell 1



2.4 Programa 360:  Projecte Etcètera (12-16) Àrea serveis a la persona Nivell 2

2.5 Programa 360: Treball amb famílies Àrea serveis a la persona Nivell 2

2.6 Programa 360: Taula tècnica adolescències Àrea serveis a la persona Nivell 2

2.7 Promoció d’espais socioeducatus adreçats a adolescents Partcipació, Centres cívics. Nivell 2

2.8 Actvitats  de prevenció i sensibilització per a joves Can Jonch Nivell 4

2.9 Assessorament per a joves i a centres educatus Can Jonch Nivell 4

2.10 Trobada de defensores i defensores  dels Drets Humans Can Jonch Nivell 4

2.11 Caminada ciutadana Can Jonch Nivell 3

2.12 Actvitat amb alumnat de 2n de Btx Can Jonch Nivell 4

2.13 Joves nouvinguts 16-18 Servei d’Acollida Nivell 2

2.14 Foment de l’esport 12-17 com a espai saludable i de lleure a 
través d’una prospecció del iue estan fent a altres municipis Esports Nivell 3

2.15 Promoció dels recursos del museu de la ciència a través de la 
biblioteca Museu de la Ciència Nivell 3

2.16 Joves productors TAG Nivell 3

2.17 Públic secret TAG Nivell 4

2.18 Museu jove Museu de Granollers Nivell 2

2.19 Empoderament dels joves per al desenvolupament d'un model 
energètc sostenible a Granollers   Medi ambient Nivell 3

2.20 Treballar en espais partcipats la millora de les pistes de Skate del 
Parc del Congost i del Torras Villà Medi ambient Nivell 2

2.21 Crear un projecte de coeducació i diversitat afectva en l’educació
no formal Igualtat Nivell 3

2.22 Incorporar perspectva de gènere programes formatus Igualtat Nivell 3

2.23 Coordinació entre observatori jove i observatori igualtat Igualtat Nivell 2

2.24 Coenzims TAG Nivell 3

2.25 SIAD DP Salut Nivell 4

2.26 Punt G Salut Nivell 4

2.27 Actvitats preventves Drogues Salut Nivell 4

2.28 Actvitats preventves Pantalles Salut Nivell 4



2.29 Concurs Sobrepantalles Salut Nivell 2

2.30 Promoure la Targeta Transport T-Estudiant Mobilitat Nivell 4

2.31 Promoure l’ús cívic i responsable dels patnets i elements de 
mobilitat personal. Mobilitat Nivell 3

2.32 Promoció de l’ús de la bicicleta «Biciclettzem-noss Mobilitat Nivell 3

2.33 Valorar la millora dels serveis de transport nocturn a les zones 
d’oci Mobilitat Nivell 4

3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil

ID Projectes Servei responsable Fem Xarxa

3.1 Programa PIDCES ( servei d’informació) Joventut Nivell 1

3.2 Programa PIDCES (  foment partcipació estudiantl) Joventut Nivell 1

3.3 Suport a Iniciatves Juvenils Joventut Nivell 1

3.4 Suport puntual a enttats i grups de joves Joventut Nivell 1

3.5 Subvencions a enttats i grups joves Joventut Nivell 1

3.6 Servei de cessió de sales El Gra i  residència d’enttats i grups 
juvenils Joventut Nivell 1

3.7 Impuls partcipació noies joves Joventut Nivell 1

3.8 Impuls partcipació joves amb diversitat funcional Joventut Nivell 1

3.9 Programa PIDCES, Projecte DINAMO: projecte educatu en el 
marc desl PIDCES. Joventut Nivell 3

3.10 El voluntariat té un punt, la joventut té un punt Partcipació -Punt del Voluntariat Nivell 3

3.11 Programa 360: Fòrum jove Àrea de serveis a la persona Nivell 2

3.12 Accions em medi obert amb joves: prospecció de grups de joves Serveis Socials, Roca Umbert-Fàbrica 
de les arts Nivell 3

4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu

ID Projectes Servei responsable Fem Xarxa

4.1 Actvitats obertes Joventut Nivell 1

4.2 Dnit Joventut Nivell 1

4.3 Premis i concursos Joventut Nivell 1

4.4 Musik N Viu Concerts Joventut Nivell 1



4.5 Musik N Viu Kids Joventut Nivell 1

4.6 Oferta de cultura i oci als barris Joventut Nivell 1

4.7 Taula d’oci nocturn Joventut Nivell 2

5. Programa de treball transversal i comunicació

ID Projectes Servei responsable Fem Xarxa

5.1 Fem Xarxa Joventut Nivell 1

5.2 Xarxa de referents ‘Antena Jove’ Joventut Nivell 1

5.3 Comunicació del Servei de joventut Joventut Nivell 1

5.4 Pla de formació a professionals de joventut Joventut Nivell 1

LES FITXES

Les ftxes iue es mostren a actuació fan referència als diversos projectes; detallen el programa al
iual corresponen, el nom del projecte, el servei iue el lidera, la justfcació de la mesura, l’objectu
estratègic i l’objectu o objectus operatus ─presentats anteriorment─, la descripció tècnica de les
actuacions,  la  temporització  prevista  entre  2019-2022,  els  recursos  necessaris  per  impulsar  la
mesura,  la  població  destnatària,  el  treball  transversal,  els  indicadors  d’avaluació  i  els  canals  i
estratègies de comunicació. 



» 1. PROGRAMA DE SUPORT A L'EMANCIPACIÓ JUVENIL

1. Programa de suport a l’emancipació juvenil

ROJECTE 1.1 Servei d’assessoria acadèmica, amb la cartera de xerrades a Insttuts

Servei responsable Joventut

Justfcació Necessitat d’oferir assessorament acadèmic a la població jove

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu: OOp1: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves 
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Assessoria a joves en matèria de formació.
Seguiment del protocol TET per a joves iue iuedin fora del sistema 
educatu.
Promoure accions formatves i d’emancipació juvenil.
Xerrades i tallers als Insttuts.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-DES  SET-DES SET-DES SET-DES

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL

Recursos

Humans Orientador/a

Estructurals Insttuts de Granollers

Població destnatària

 Població de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats Servei de Joventut

Mecanismes de coord. Xarxa TET

Avaluació

Indicadors iuanttatus Xerrades realitzades als Insttuts, assistència, tpologies de xerrades, 
número d’assessoraments

Indicadors iualitatus Valoració tècnica i avaluacions als i les assistents a les xerrades

Comunicació

Canals/estratègia XXSS, difusió específca xerrades d’emancipació.
 



1. Programa de suport a l’emancipació juvenil

PROJECTE 1.2 Xerrades d’emancipació del Gra

Servei responsable Servei de joventut

Justfcació Necessitat d’oferir informació sobre emancipació cap a la vida adulta

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu: OOp1: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves 
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Tallers i xerrades  de diverses temàtiues iue ajudin als joves a encarar el 
seu futur i les seves expectatves personals, no només a nivell laboral o 
formatu sinó també de salut, mobilitat internacional o altres.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-DES  SET-DES SET-DES SET-DES

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL

Recursos

Humans Orientador/a i formadors/es i/o ponents

Estructurals Aules dels Insttuts

Població destnatària

 Població de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats Servei de Joventut

Mecanismes de coord. Reunions del Gra - d’emancipació

Avaluació

Indicadors iuanttatus Número de tallers i xerrades realitzats i número d’assistents

Indicadors iualitatus Valoració de la persona formadora i assistents

Comunicació

Canals/estratègia Difusió XXSS, PIDCES, cartellera i difusió específca.
 



1. Programa de suport a l’emancipació juvenil

PROJECTE 1.3 Acredita’t i programa de reconeixement acadèmica

Servei responsable Servei de joventut

Justfcació Necessitat d’oferir avaluacions i acreditacions de competències 
professionals adiuirides

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu:
OOp1: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves 
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp3: Fomentar la contractació de les persones joves.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals.
Assessorament: l’aspirant disposa d’un assessor/a iue acompanya i 
assessora en el procés de l’avaluació.
Avaluació: l’aspirant demostra les competències professionals iue vol 
acreditar
Acreditació: les persones iue superen l’avaluació reben una certfcació 
ofcial per cada una de les unitats en iue han demostrat la seva 
competència professional.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-DES  SET-DES SET-DES SET-DES

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL

Recursos

Humans Orientador/a

Estructurals  El Gra

Població destnatària

Població jove de 16 a 35 anys/ també s’atenen persones de +35

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats Servei de joventut, Xarxa TET

Mecanismes de coord. Xarxa TET

Avaluació

Indicadors iuanttatus Número de persones inscrites al programa, assessorades i avaluades.

Indicadors iualitatus Valoracions assessors/es i avaluadors/es.

Comunicació

Canals/estratègia  Difusió XXSS, PIDCES, cartelleria i difusió específca.
 



» FEM XARXA - PROGRAMA DE SUPORT A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL

1. Programa de suport a l’emancipació juvenil

PROJECTE 1.4 OJVO- SERVEI INFORMACIÓ GENERALISTA

Servei responsable Conveni CCVO & Ajuntament de Granollers

Justfcació Necessitat d’oferir informació de caràcter generalista

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu:

OOp1: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves 
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp4: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves 
en matèria d’habitatge i d’altres models d’emancipació domiciliaria. 
OOp13: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de salut i hàbits saludables. 
OOp6: Oferir informació, orientació i acompanyament a la població jove en 
matèria de lleure educatu.
OOp24: Oferir informació, orientació i acompanyament a la població jove 
en matèria de cultura i oci.

Descripció tècnica de les 
actuacions Espai de consulta i assessorament de caràcter generalista

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-DES  SET-DES SET-DES SET-DES

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL

Recursos

Humans Orientadors/es

Estructurals El Gra

Població destnatària

Població de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats Consell Comarcal del Vallès Oriental,  Servei de Joventut i Direcció de 
Joventut

Mecanismes de coord. Reunions de coordinació

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Número de consultes realitzades, temàtiues consultades

Indicadors iualitatus  Valoració informació demandada en relació de la oferta d’informació

Comunicació

Canals/estratègia  XXSS, PIDCES, cartelleria o difusió específca



1. Programa de suport a l’emancipació juvenil

PROJECTE
1.5 Comissió de transicions educatves Consell de la Formació Professional 
de Granollers (CFPG)

Servei responsable Consell Municipal de la Formació Professional a Granollers

Justfcació Necessitat de fomentar la coordinació entre agents orientadors

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu:

OOp1: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves 
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp27: Habilitar mecanismes i metodologies iue facilitn el treball 
transversal entre els agents iue despleguen accions enfocades a la població
jove.

Descripció tècnica de les 
actuacions

La comissió fomenta i coordina la relació entre els diversos agents i enttats 
iue orienten als joves o bé ofereixen formacions i cursos, per tal de vetllar 
per la coherència entre l’oferta formatva, les necessitats de les empreses i 
les competències dels i les joves.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny JUL-SET  JUL-SET  JUL-SET  JUL-SET

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació  OCT-DES OCT -DES OCT -DES  OCT-DES

Recursos

Humans  Orientador/a, Tècnic/a de Joventut

Estructurals Gra

Població destnatària

Joves 16-35

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats Consell Municipal de la Formació Professional, Joventut, Enttats 
orientadores i Enttats promotores de cursos

Mecanismes de coord. Consell Municipal de la Formació Professional

Avaluació

Indicadors iuanttatus Sessions realitzades, agents implicats, acords establerts i acords impulsats

Indicadors iualitatus Valoració tècnica dels agents implicats

Comunicació

Canals/estratègia Coordinació interna
 



1. Programa de suport a l’emancipació juvenil

PROJECTE 1.6  Servei de sales d’estudi de Roca Umbert i Gra

Servei responsable Servei de Joventut

Justfcació Necessitat d’habilitar espais d’estudi als i les joves estudiants a través de 
l’ampliació de l’obertura iue fa la Biblioteca Roca Umbert.

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu: OOp2: Oferir espais a les persones joves en matèria de educació.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Sales d’estudi a Roca Umbert (en períodes intensius d’estudi oberta tots els 
matns de 9 a 14 i les tardes de 15 a 23h, els caps de setmana de 9 a 14 i de
15:30 a 23 h).
Sales d’estudi al Gra (oberta tot el curs, llevat d’agost, de 9 a 14 i de 16 a 
20h; dilluns obre a les 10h i el juliol només a les tardes).
Ampliació en els períodes intensius d’estudi.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-NOV SET-NOV SET-NOV  SET-NOV

Implementació DES-JUN DES-JUN DES-JUN DES-JUN

Avaluació  JUL-SET  JUL-SET JUL -SET JUL -SET

Recursos

Humans 1 monitor/a de dilluns a divendres i 1 monitor/a per caps de setmana.

Estructurals  El Gra i Roca Umbert

Població destnatària

 Població de 12 a 35 anys /Utlitzada sobretot de 16 a 35 anys.

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats Joventut, Biblioteca i Roca Umbert

Mecanismes de coord. Reunions del Gra- d’emancipació

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Número de joves usuàries, incidències

Indicadors iualitatus  Valoració de la persona responsable

Comunicació

Canals/estratègia  Difusió XXSS, PIDCES, difusió específca. Punt de llibre sales d’estudi.
 



1. Programa de suport a l’emancipació juvenil

PROJECTE 1.7  Xarxa TET

Servei responsable Coordinació de 2n grau serveis municipals

Justfcació Necessitat de coordinar agents iue treballen per la transició escola-treball

Objectu Estratègic
OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu:

OOp1: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves en 
matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp27: Habilitar mecanismes i metodologies iue facilitn el treball transversal entre
els agents iue despleguen accions enfocades a la població jove.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Facilitar una transició de iualitat entre els estudis obligatoris i els estudis 
postobligatoris, així com vetllar per l’orientació i l’assessorament als joves iue 
busiuen una sortda formatva adient i professionalitzadora, iue els ajudi a la seva 
incorporació al món laboral.
Vetllar per l’eiuitat en la distribució dels recursos i serveis laborals del territori, per 
tal d’aconseguir la universalitat de l’acompanyament al llarg del procés de transició 
entre l’educació i les primeres ocupacions.
Facilitar la inserció laboral del jovent amb més difcultats, sense excloure altres 
persones amb més oportunitats.
Crear un espai d’intercanvi i de refexió per a la millora de la pràctca professional 
dels partcipants.
Promoure la formació professionalitzadora de les persones joves com element 
facilitador de la inserció en el món laboral.
Vetllar per la coherència entre l’oferta formatva, les necessitats de les empreses i 
les competències del jovent.
Implicar i conscienciar el món empresarial de la seva responsabilitat en la millora de 
la convivència i de la cohesió social.
Donar suport als tècnics i les tècniiues iue assessoren els i les joves de la comarca 
per a facilitar-los aiuest procés de transició, a través del treball en Xarxa i propiciant
l’intercanvi d’experiències.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-NOV SET-NOV SET-NOV SET-NOV 

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació  JUL-SET JUL -SET JUL -SET  JUL-SET

Recursos

Humans Personal tècnic

Estructurals  El Gra

Població destnatària

Personal tècnic de diferents enttats del municipi iue treballen amb aiuests joves.
Joves  iue volen accedir al món del treball

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats Joventut, Educació, Serveis Socials i Promoció Econòmica

Mecanismes de coord. Xarxa TET

Avaluació

Indicadors iuanttatus Sessions realitzades, agents implicats, acords establerts i acords impulsats

Indicadors iualitatus Valoració tècnica dels agents implicats

Comunicació

Canals/estratègia Coordinació interna.



1. Programa de suport a l’emancipació juvenil

PROJECTE 1.8 OJVO-SERVEI DE TREBALL

Servei responsable Conveni CCVO & Ajuntament de Granollers

Justfcació Necessitat d’oferir informació i orientació en l’àmbit de treball

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu: OOp1: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves 
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Oferiment de recursos informatus, assessorament i acompanyament en 
matèria de treball.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-DES  SET-DES SET-DES SET-DES

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL

Recursos

Humans 2 orientadors/es contractats pel CCVO

Estructurals CCVO i Ajuntament de Granollers

Població destnatària

 Població de 12 a 34 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats Consell Comarcal VO, Servei de Joventut i Direcció de Joventut

Mecanismes de coord. Reunions de coordinació

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Número de consultes realitzades, temàtiues consultades

Indicadors iualitatus  Valoració informació demandada en relació de la oferta d’informació

Comunicació

Canals/estratègia  Difusió XXSS, PIDCES, cartelleria i difusió específca



1. Programa de suport a l’emancipació juvenil

PROJECTE 1.9 OJVO-Servei de mobilitat internacional

Servei responsable Conveni CCVO & Ajuntament de Granollers

Justfcació Necessitat de facilitar i incentvar la mobilitat internacional

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu: OOp5: Fomentar la mobilitat internacional de la població jove.

Descripció tècnica de les 
actuacions

El servei de Mobilitat internacional és un servei de consulta i assessorament
per poder resoldre dubtes i facilitar eines per poder aproftar una 
experiència de mobilitat a l’estranger. S’informa sobre programes 
internacionals com Erasmus +, Projecte Motva 3, Eurodissea. beiues, 
pràctiues a l’estranger, etc. S’ofereixen adreces d’interès on poder ampliar 
la recerca.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-DES  SET-DES SET-DES SET-DES

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL

Recursos

Humans  Orientadors/es, 1 Informador/a

Estructurals  El Gra

Població destnatària

 Població de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats Empresa especialista contractada pel CCVO

Mecanismes de coord. Ofcina jove del CCVO i Servei de Joventut

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Població usuària, temàtiues consultades, seguiment de casos

Indicadors iualitatus Valoració tècnica del cas i de la persona usuària

Comunicació

Canals/estratègia XXSS, PIDCES, cartelleria i difusió específca



1. Programa de suport a l’emancipació juvenil

PROJECTE 1.10 OJVO- Referents d’ocupació del Programa de Garanta Juvenil 

Servei responsable Conveni CCVO & Ajuntament de Granollers

Justfcació

Necessitat de promocionar la formació i ocupació juvenil.
Aiuest  programa  depèn  de  la  subvenció  iue  atorga  el  SOC  per  a  la
contractació  d’un/a  orientador/a  laboral  pels  programes  de  Garanta
Juvenil.

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu:
OOp1: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves 
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp3: Fomentar la contractació de les persones joves.

Descripció tècnica de les 
actuacions

El Consell de Direcció del SOC va aprovar la creació de la fgura dels 
Referents d’Ocupació Juvenil. Aiuesta fgura neix gràcies a l’experiència del 
treball dels impulsors de Garanta Juvenil i té com a principal objectu 
facilitar i acompanyar la transició dels joves des del sistema educatu al 
sistema laboral i/o ocupacional. Aiuesta tasca d’acompanyament, es fa 
encara més necessària per aiuells joves iue no aconsegueixen trobar el 
seu espai en el sistema educatu o iue per necessitat socials necessiten 
d’un acompanyament un cop fnalitzen l’etapa d’Educació Secundària 
Obligatòria.
 Es planteja  iue aiuesta fgura de referents d’Ocupació Juvenil, es pugui 
coordinar amb els diferents agents educatus del territori i amb les enttats 
iue ofereixen programes professionalitzadors, però iue també es puguin 
coordinar amb d’altres serveis transversals com els serveis socials o fns i tot
els de Salut.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SEGONS
CONVOCATÒRIA

SEGONS
CONVOCATÒRIA 

 SEGONS
CONVOCATÒRIA

 SEGONS
CONVOCATÒRIA

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació SEGONS
CONVOCATÒRIA

SEGONS
CONVOCATÒRIA 

 SEGONS
CONVOCATÒRIA

 SEGONS
CONVOCATÒRIA

Recursos

Humans Orientador/a laboral

Estructurals  El Gra

Població destnatària

Joves de Joves de 16 a 29 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats Promoció econòmica, Servei Ocupació de Catalunya i Servei de joventut

Mecanismes de coord. Comissió municipal T.E.T (transicions educació i treball)

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Número de persones inscrites, número de persones benefciaries

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica del procés, valoració de les persones benefciàries

Comunicació

Canals/estratègia  Difusió XXSS i difusió específca
 



1. Programa de suport a l’emancipació

PROJECTE 1.11 Programa de Joves en pràctiues

Servei responsable Promoció econòmica

Justfcació Necessitat d’impulsar projectes de contractació juvenil

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu:
OOp1: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves 
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp3: Fomentar la contractació de les persones joves.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Projecte per tal de realitzar contractació laboral en pràctiues de joves amb
formació benefciaris del Programa de Garanta Juvenil a Catalunya durant 6
mesos a jornada completa, amb l’objectu de millorar la seva ocupabilitat 
mitjançant l'adiuisició d’apttuds i competències derivades de la pràctca 
laboral, per tal de facilitar la seva incorporació al mercat laboral de forma 
estable i duradora en el temps.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SEGONS
CONVOCATÒRIA  -  - -

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació SEGONS
CONVOCATÒRIA  - - -

Recursos

Humans Tècnic/a de Joventut i Tècnic/a de Promoció econòmica

Estructurals Serveis municipals iue els acullen

Població destnatària

 Joves de 16 a 29 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats Promoció econòmica i Servei de joventut

Mecanismes de coord. Xarta TET

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Número de persones inscrites, número de persones benefciaries

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica del procés, valoració de les persones benefciàries

Comunicació

Canals/estratègia Difusió XXSS, Ofcina Jove de Treball, web muncipal



1. Programa de suport a l’emancipació

PROJECTE 1.12 Projectes singulars SOC

Servei responsable Promoció econòmica

Justfcació Necessitat d’impulsar projectes de contractació juvenil

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu:
OOp1: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves 
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp3: Fomentar la contractació de les persones joves.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Projecte per tal de reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals 
de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes 
d’educació o formació, a partr d’un primer contacte amb el món laboral.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SEGONS
CONVOCATÒRIA - - -

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació SEGONS
CONVOCATÒRIA - - -

Recursos

Humans Tècnica de promoció econòmica; personal de formació

Estructurals -

Població destnatària

 Joves de 16 a 29 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats Promoció econòmica i Servei de joventut

Mecanismes de coord. Xarxa TET

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Número de persones inscrites, número de persones benefciaries

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica del procés, valoració de les persones benefciàries

Comunicació

Canals/estratègia Difusió XXSS, Servei d’ocupació de Granollers.
 



1. Programa de suport a l’emancipació  juvenil

PROJECTE
1.13 Treball comunicació i difusió dels serveis de l’Ofcina d’habitatge 
(serveis)

Servei responsable Habitatge

Justfcació  Necessitat d’oferir informació i orientació en matèria d’habitatge

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu: OOp4: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves 
en matèria d’habitatge i d’altres models d’emancipació domiciliaria.

Descripció tècnica de les 
actuacions Servei d’informació i comunicació enfocada a habitatge.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-DES    

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació GEN -MAR  GEN-MAR  GEN-MAR

Recursos

Humans  Informadors/es Ofcina d’Habitatge, Tècnics del Gra (emancipació i 
comunicació)

Estructurals  Ofcina Local d’Habitatge de Granollers i Gra

Població destnatària

 Població de 18 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats Ofcina d’habitatge i Servei de joventut

Mecanismes de coord. Taula de coordinació interserveis

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Número de consultes realitzades

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica, idoneïtat de la informació oferta en relació a la demanda

Comunicació

Canals/estratègia XXSS, Web d’habitatge i el Gra, difusions específiues adaptades als joves
 



1. Programa de suport a l’emancipació  juvenil

PROJECTE 1.14 Suport a la difusió ajuts per a lloguer de joves

Servei responsable Habitatge

Justfcació

Necessitat de fer l’habitatge jove accessible
L’'objectu d’aiuestes subvencions és facilitar l'accés i manteniment d'un 
habitatge en règim de lloguer, mitjançant un conjunt d'ajudes directes a 
diversos col·lectus, entre els iue estan els joves fns a 35 anys, iue tenen el
seu domicili habitual i permanent a Granollers,  contribuint al pagament de 
dels recursos provenen de l'aprovació pressupostària anual corresponent 
iue sigui destnada a aiuestes subvencions.
Els altres recursos necessaris pel seu desenvolupament són els propis de 
funcionament de l'Ofcina d'Habitatge pel iue afecta la gestó de les 
despeses per a l'’accés i conservació d’'un habitatge en règim de lloguer.

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu: OOp4: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves 
en matèria d’habitatge i d’altres models d’emancipació domiciliaria.

Descripció tècnica de les 
actuacions Oferiment de suport i difusió dels ajuts destnats al lloguer d’habitatge

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny GEN-MAR    

Implementació ABR-JUNY GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació OCT-DES OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Recursos

Humans  Informadors/es

Estructurals  Ofcina Local d’Habitatge de Granollers i Gra

Població destnatària

 Població de 18 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats Ofcina d’habitatge i Servei de joventut

Mecanismes de coord. Taula de coordinació interserveis

Avaluació

Indicadors iuanttatus Informació disponible, consultes realitzades, seguiment de casos

Indicadors iualitatus Valoració tècnica, idoneïtat de la informació oferta en relació a la demanda

Comunicació

Canals/estratègia Planifcar i dissenyar conjuntament la campanya jove.
 



1. Programa de suport a l’emancipació  juvenil

PROJECTE 1.15 Promoure conjuntament models d’habitatge alternatu

Servei responsable Habitatge

Justfcació Necessitat de facilitar l’accés a l’habitatge i a models alternatus

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu: OOp4: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves 
en matèria d’habitatge i d’altres models d’emancipació domiciliaria.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Projecte enfocat a promoure de forma conjunta models d’habitatge 
alternatu com  el cohabitatge, en règim en cessió d’ús, la masoveria, etc, a 
través de grups de joves iue esdevinguin impulsors dels seus projectes 
inmobiliaris.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-DES    

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació GEN -MAR GEN -MAR

Recursos

Humans Ofcina d’habitatge i Servei de joventut

Estructurals Xerrades i tallers (espais per dur-les a terme)

Població destnatària

Població de 18 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats Ofcina d’habitatge i Servei de joventut

Mecanismes de coord. Taula de coordinació interserveis

Avaluació

Indicadors iuanttatus Nombre de xerrades i tallers efectuats

Indicadors iualitatus Característiues i tpologia dels grups partcpants

Comunicació

Canals/estratègia XXSS, difusió específca.
 



1. Programa de suport a l’emancipació  juvenil

PROJECTE 1.16 Punt lgtbi+ (atenció a joves al Gra)

Servei responsable Igualtat

Justfcació Necessitat d’oferir atenció al col·lectu LGTBI+

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu: OOp14: Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, no discriminació i 
transversalitat de la perspectva gènere.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Creació d’una assessoria sobre diversitat sexual i de gènere gestonada pel 
CIRD amb dos espais d’atenció el CIRD i el Gra (Servei de Joventut)

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny 2018    

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Recursos

Humans Tècnica d’Igualtat, professional enttat especialitzada, eiuip de Gra.

Estructurals Un espai al Gra

Població destnatària

 Total de la població amb atenció específca a joves

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats Servei d’Igualtat i Servei de Joventut

Mecanismes de coord. Reunions de coordinació

Avaluació

Indicadors iuanttatus Número de persones assistents, temàtiues consultades i seguiment del cas

Indicadors iualitatus Valoració tècnica del servei i dels casos

Comunicació

Canals/estratègia
 Difusió XXSS, PIDCES, cartelleria.
La col·laboració del Servei de Joventut estarà més emmarcada en la cessió 
d’un espai i en la difusió als joves interessats.

 



1- Suport a l’emancipació juvenil

PROJECTE 1.17 Millorar l'abordatge de violències masclistes en dones joves

Servei responsable Igualtat

Justfcació Necessitat de millorar la transversalitat de la perspectva de gènere a partr 
de la coordinació entre de serveis

Objectu Estratègic OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.

Objectu Operatu:

OOp14: Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, no discriminació i 
transversalitat de la perspectva gènere.
OOp27: Habilitar mecanismes i metodologies iue facilitn el treball 
transversal entre els agents iue despleguen accions enfocades a la població
jove.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Millora en la coordinació entre els diferents serveis municipals per a la 
prevenció, detecció i abordatge dels casos de violència masclista en les 
dones joves.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny OCT-DES OCT-DES  OCT-DES OCT-DES 

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació OC-DES OC-DES OC-DES

Recursos

Humans Professionals dels serveis (SIAD/CIRD i joventut)

Esructurals Tècnica d’Igualtat i  Refefrent Pla de Comunicació de Joventut

Població destnatària

Joves de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats Servei d’Igualtat

Mecanismes de coord. Reunions de coordinació i traspàs d’informació

Avaluació

Indicadors iuanttatus Sessions realitzades, acords establerts i implantació dels acords

Indicadors iualitatus Valoració tècnica d'ambdós serveis

Comunicació

Canals/estratègia Revisió des de comunicació d’elements de difusió en clau d’eiuitat de 
gènere. Coordinacions puntuals.

 



» 2. PROGRAMA DE FORMACIÓ I LLEURE EDUCATIU

2. Programa de formació , mobilitat i lleure educatu

Projecte  2.1 Cursos i tallers +16

Servei responsable  Servei de joventut

Justfcació Necessitat d’oferir cursos i tallers a la població de més de 16 anys

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu:

OOp7: Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure 
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament 
personal, social i prelaboral.
OOp9: Facilitar l’accés als i les joves nouvingudes iue estan fora del sistema
obligatori.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Tots els tallers i cursos es caracteritzen per ser actvitats d'iniciació zero (si 
no s'especifca), de manera iue no s'ha de tenir uns coneixements i/o 
habilitats prèvies a la realització del taller, ja iue partm de la premissa iue 
aiuests són per gaudir i aprendre iuelcom iue ens agradi o ens faci sentr 
bé amb nosaltres mateixos. Els cursos i tallers tenen una vessant formatva i
per altra banda creatva i recreatva.Existeixen  dos blocs: 1) Forma't: 
formació especialitzada iue es pot obtenir un certfcat o ttulació com és el
cas del curs de monitor/a de lleure o el de Llengua de signes. 2)Recrea't: 
formació de caràcter creatu i/o artstc on es podrà adiuirir coneixements i 
aprofundir en els interessos personals.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny JUL-SET JUL-SET JUL-SET JUL-SET

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL

Recursos

Humans  Formadors/es, tècnica del Gra del programa de formaicó +16

Estructurals  El Gra

Població destnatària

Població de 16 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats Servei de Joventut

Mecanismes de coord.  Reunions de de Gra -emancipació

Avaluació

Indicadors iuanttatus Formacions realitzades, joves partcipants, demandes rebudes de formació 
valoració en l’avaluació fnal

Indicadors iualitatus Valoracions dels i les formadores i partcipants

Comunicació

Canals/estratègia XXSS, difusió específca del programa.

2. Programa de formació, mobilitat i lleure educatu

Projecte  2.2 Itneraris d’estu



Servei responsable Servei de joventut

Justfcació Oferir una oferta de lleure educatu durant els estus

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu: OOp8: OO8: Habilitar un espai formatu i de lleure a l’estu pels joves de la 
ciutat.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Casal d’estu amb diferents itneraris combinats de tallers especialitzats en 
una temàtca, alhora els joves del casal lingüístc combinen els tallers amb 
dos dies a la setmana de reforç de català mitjançant actvitats i jocs 
dinàmics.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny  GEN-MAR  GEN-MAR  GEN-MAR  GEN-MAR

Implementació  JUL  JUL  JUL  JUL 

Avaluació SET SET SET SET

Recursos

Humans Monitors/es i formadors/es

Estructurals Suport infraestructural de Roca Umbert. Fàbrica de les arts.

Població destnatària

 Població de 12 a 16 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats  Joventut i Suport Roca Umbert

Mecanismes de coord.  Taula de coordinació.

Avaluació

Indicadors iuanttatus Número de joves partcipants, itneraris existents i joves per itnerari, 
eniuesta de valoració

Indicadors iualitatus Valoració monitors/es i formadors/des, famílies  i joves

Comunicació

Canals/estratègia  XXSS, Difusió específca del programa Fes-te l’estuu



2. Programa de formació , mobilitat i lleure educatu

Projecte  2.3 Promoció i reconeixement a les enttats de lleure educatu

Servei responsable  Servei de joventut

Justfcació  Necessitat de promocionar i reconèixer a les enttats enfocades al lleure 
educatu

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu: OOp10: Reconèixer les enttats iue ofereixen actvitats de lleure educatu.  
Descripció tècnica de les 
actuacions

 Accions per reconèixer i promocionar les enttats de lleure : trobades de 
seguiment, Musik N Viu Kids, formació, altres.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny OCT-DES OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL

Recursos

Humans  Eiuip del Servei de Joventut

Estructurals  El Gra

Població destnatària

 Població de 12 a 34 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats  Servei de Joventut

Mecanismes de coord.  -

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Enttats de lleure educatu, accions iue desenvolupen, trajectòria,

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica

Comunicació

Canals/estratègia  Entrevistes periòdiiues, suport puntual a accions i treball partcipatu.



» FEM XARXA - PROGRAMA DE FORMACIÓ, MOBILITAT  I LLEURE EDUCATIU

2. Programa de formació, mobilitat  i lleure educatu

Projecte  2.4 Programa 360:  Projecte Etcètera (12-16)

Servei responsable  Àrea serveis a la persona

Justfcació  Necessitat d’oferir cursos i tallers a la població de 12-16 anys.

Objectu Estratègic
 OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu:
OOp7: Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure 
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament 
personal, social i prelaboral.

Descripció tècnica de les 
actuacions

L'aliança per l’Educació360, programa pilot promogut per la DIBA pretén
promoure més i millors oportunitats educatves en tots els temps i espais
de la seva vida i connectar l’educació i  els aprenentatges entre el temps
lectu i el no lectu. Volem iue cada infant i jove construeixi el seu propi
itnerari vital amb eiuitat i sense exclusions.
En el cas de l’Ajuntament de Granollers es concreta en el Projecte Etcètera.
És el recull de molts desitjos per poder unir diferents eixos com l'educació,
l'entorn,la comunitat i escola amb un propòsit comú: promoure un espai
educatu per a joves de 12 a 16 anys i amb la col·laboració dels centres
d’educació  secundària  de  la  ciutat  i  de  tots  els  eiuipaments  culturals,
socials i esportus de la ciutat. El programa ofereix diferents cursos i tallers
de llarga durada i amb un projecte fnal.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL

Implementació GEN-JUN I OCT-
DES 

GEN-JUN I OCT-
DES 

GEN-JUN I OCT-
DES 

GEN-JUN I OCT-
DES 

Avaluació GEN-MAR  GEN-MAR GEN -MAR  GEN-MAR

Recursos

Humans Coordinació del projecte; formadors/es.

Estructurals  El Gra, Insttuts, eiuipaments culturals de Granollers
52,000 euros/any    Subenvió DIBA: 40.000 euros

Població destnatària

 Població de 12 a 16 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats  Àrea serveis a la persona

Mecanismes de coord.  Comissió impulsora del projecte; Comissió directva; taules consultves.
 Claustre de talleristes; taula d’Insttuts.

Avaluació

Indicadors iuanttatus Formacions realitzades, joves partcipants, demandes rebudes de formació 
valoració en l’avaluació fnal

Indicadors iualitatus Valoracions dels i les formadores i partcipants

Comunicació

Canals/estratègia  XXSS, PIDCES, difusió específca.

2. Programa de formació , mobilitat i lleure educatu



Projecte  2.5 Programa 360: Treball amb famílies

Servei responsable  Àrea serveis a la persona

Justfcació Necessitat d’oferir suport formatu a les famílies dels i les joves. Ampliem el 
programa de suport parental iue ja realitza el Servei d’Educació.

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu:
OOp7: Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure 
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament 
personal, social i prelaboral

Descripció tècnica de les 
actuacions

Promoure espais de trobada i acompanyament a les famílies dels nois i 
noies partcipants del programa i altres.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny OCT-DES OCT-DES OCT-DES  OCT-DES

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació MAI-JUL  MAI-JUL  MAI-JUL MAI-JUL 

Recursos

Humans Tècnic a d’educació, tècnica de joventut; formadors/es

Estructurals  Gra

Població destnatària

Població amb flls/es de 12 a 16 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats  Àrea serveis a la persona, específcament el Servei d’Educació

Mecanismes de coord.   Comissió impulsora del projecte; Comissió directva; taules consultves.
 Claustre de talleristes; taula d’Insttuts.

Avaluació

Indicadors iuanttatus Formacions rebudes, número de partcipants, temàtiues tractades, 
valoració en l’avaluació fnal

Indicadors iualitatus Valoracions dels i les formadores i partcipants

Comunicació

Canals/estratègia Difusió específca; treball amb les AMPAS.



2. Programa de formació, mobilitat i lleure educatu

Projecte  2.6 Programa 360: Taula tècnica adolescències

Servei responsable  Àrea serveis a la persona

Justfcació Necessitat de fomentar el treball transversal entre els agents municipals

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu:

OOp7: Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure 
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament 
personal, social i prelaboral
OOp27: Habilitar mecanismes i metodologies iue facilitn el treball 
transversal entre els agents iue despleguen accions enfocades a la població
jove.

Descripció tècnica de les 
actuacions Reunions periòdiiues amb agents de joventut de l’Ajuntament.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny GEN-MAR GEN-MAR  GEN-MAR  GEN-MAR

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació OCT-DES OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Recursos

Humans Tècnic de Joventut, Tècnic d’Educació, tots el personal tècnic iue intervé 
amb adolescència.

Estructurals -

Població destnatària

 Eiuip tècnic Àrea de serveis a la persona

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats  Àrea serveis a la persona

Mecanismes de coord.  Comissió impulsora del projecte; Comissió directva; taules consultves.
 Claustre de talleristes; taula d’Insttuts.

Avaluació

Indicadors iuanttatus Sessions realitzades, acords establerts, accions impulsades

Indicadors iualitatus Valoració agents

Comunicació

Canals/estratègia Crear un programa d’acció conjunt adreçat als adolescents; consttuir una 
xarxa de radars o antenes com a referents de la població adolescent.



2. Programa de formació, mobilitat  i lleure educatu

Projecte  2.7 Promoció d’espais socioeducatus adreçats a adolescents

Servei responsable  Partcipació, Centres cívics.

Justfcació  Necessitat de descentralitzar l’oferta d’espais i eiuipaments als barris

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu:
OOp7: Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure 
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament 
personal, social i prelaboral

Descripció tècnica de les 
actuacions

Habilitar espais d’ús juvenil als barris del municipi, desplegant una 
perspectva descentralitzada de les polítiues juvenils, a partr de:
Espais Joves a Centres Cívics: descentralitzar el servei de joventut amb 
presència als barris i obrint els centres cívics a la població jove

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny GEN-MAR GEN-MAR GEN-MAR GEN-MAR

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació OCT-DES OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Recursos

Humans  Educadors/es socials, Dinamitzadors/es

Estructurals  Centres cívics

Població destnatària

 Població de 12 a 18 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats  Partcipació, Centres cívics i Servei de joventut

Mecanismes de coord.  Taula interserveis

Avaluació

Indicadors iuanttatus Espais, eiuipaments habilitats, número d’assistents, actvitats 
desenvolupades

Indicadors iualitatus Valoració tècnica

Comunicació

Canals/estratègia  XXSS, web, PIJ, Centres cívics, PIDCES; difusió de cartells.



2- Programa de formació, mobilitat i lleure

Projecte 2.8 Actvitats  de prevenció i sensibilització per a joves

Servei responsable Can Jonch

Justfcació
En el camp de la prevenció i sensibilització es desenvolupen actvitats de 
diferent naturalesa i en camps temàtcs també diversos sempre vinculats als
drets humans.

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu: OOp17.1: Promocionar els valors de cultura de la pau, drets humans, 
igualtat social, civisme, etc.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Partnt del plantejament iue sense igualtat d’oportunitats ni justcia social 
no pot haver pau ni convivència, pretenem realitzar accions de prevenció i 
sensibilització amb els joves, en favor de la pau iuotdiana i la convivència 
basada en l'enfoc de drets humans i no discriminació.
Sensibilitzar als joves vers una educació en valors i no discriminació.
Potenciar accions de prevenció i promoció en l’àmbit dels drets humans, 
memòria històrica i cooperació en el món educatu (primària, secundària, 
educació no formal,...) a través d’accions compartdes amb enttats de la 
ciutat i altres serveis de l'Ajuntament.

 2019 2020 2021 2022

Disseny OCT-DES OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES

Avaluació - GEN-MAR GEN-MAR GEN-MAR

Recursos

Humans Tècnic/a de Can Jonch

Estructurals Segons projecte

Població destnatària

Població de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 4

Agents implicats Can Jonch

Mecanismes de coord.  -

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Formacions realitzades, temàtiues, assistència, grau d’aplicació del 
coneixement generat

Indicadors iualitatus  Valoració de les accions i grau de partcipació dels joves.

Comunicació

Canals/estratègia Pel iue fa a les accions del projecte cada any són diferents en funció dels 
projectes transversals i de ciutat, per tan les col·laboracions també ho són.



2- Programa de formació, mobilitat i lleure

Projecte 2.9 Assessorament per a joves i a centres educatus

Servei responsable Can Jonch

Justfcació

Aiuest assessorament i suport dependrà de la demanda concreta iue faci 
el jove i/o l'educador/a, pot ser tan variada com rebre assessorament per 
un treball de recerca, informació o recursos per interès personal o per 
realitzar actvitats amb els propis joves.

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu: OOp17.1: Promocionar els valors de cultura de la pau, drets humans, 
igualtat social, civisme, etc.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Respondre a les demandes iue fan els joves vinculades amb les temàtiues 
iue treballem a Can Jonch, tan siguin de suport, assessorament o de cessió 
d'espais.
- Facilitar la tasca d'educació per la pau, i basada en els drets humans als 
centres educatus.
- Donar suport a actvitats d'estudi i recerca vinculades a la cooperació, 
refugiats, cultura de pau i noviolència, memòria històrica... partnt de les 
pròpies iniuietuds dels joves.
- Assessorar en actvitats concretes als professionals de l'educació en els 
àmbits de treball de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.
- Informar i derivar a altres enttats i professionals experts

 2019 2020 2021 2022

Disseny OCT-DES OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES

Avaluació - GEN-MAR GEN-MAR GEN-MAR

Recursos

Humans Tècnic/a de Can Jonch

Estructurals Segons projecte

Població destnatària

Població de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 4

Agents implicats Can Jonch

Mecanismes de coord.  -

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Formacions realitzades, temàtiues, assistència, grau d’aplicació del 
coneixement generat

Indicadors iualitatus  Valoració de les accions i grau de partcipació dels joves.

Comunicació

Canals/estratègia Pel iue fa a les accions del projecte cada any són diferents en funció dels 
projectes transversals i de ciutat, per tan les col·laboracions també ho són.



2- Programa de formació, mobilitat i lleure

Projecte 2.10 Trobada de defensores i defensores  dels Drets Humans

Servei responsable Can Jonch

Justfcació Ciutats defensores dels Drets Humans

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu: OOp17.1: Promocionar els valors de cultura de la pau, drets humans, 
igualtat social, civisme, etc.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Ciutats Defensores dels Drets Humans compta amb la partcipació de municipis 
catalans i altres insttucions i enttats.
Els defensors i defensores partcipen en diversos actes iue els permeten exposar les
seves reivindicacions i compartr la tasca iue desenvolupen en el seu territori. 
Tenint com a destnataris preferents als joves de les diferents ciutats.
El projecte a l'hora ofereix als actvistes suport i visibilitat internacional.
Aiuest projecte té com a fnalitat posar en valor la seva tasca en la promoció i 
protecció de drets humans i llibertats fonamentals: persones desplaçades, 
col·lectus en situacions d'especial vulnerabilitat...
- Fer visible el paper dels municipis en la promoció i garanta dels drets humans i la 
pau.
- Donar a conèixer la feina de defensors i defensores de drets humans als joves.
- Conscienciar als joves sobre la necessitat d'integrar la defensa dels drets humans 
en el nostre dia a dia.

 2019 2020 2021 2022

Disseny OCT-DES OCT-DES OCT-DES -

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES -

Avaluació - GEN-MAR GEN-MAR -

Recursos

Humans Tècnic/a de Can Jonch

Estructurals Segons projecte

Població destnatària

 Eiuip del Servei de joventut

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 4

Agents implicats Can Jonch

Mecanismes de coord.  -

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Formacions realitzades, temàtiues, assistència, grau d’aplicació del 
coneixement generat

Indicadors iualitatus  Valoració de les formacions

Comunicació

Canals/estratègia

Pel iue fa a les accions del projecte cada any són diferents en funció dels 
defensors i defensores iue hi partcipen, per tan les col·laboracions també 
ho són.
Com a accions fxes sempre comptem amb actvitats amb els joves de la 
ciutat: Centres educatus o PTT o centres oberts...



2- Programa de formació, mobilitat i lleure  NOVA

Projecte 2.11 Caminada ciutadana

Servei responsable Can Jonch

Justfcació Coneixement de la ciutat en base a un eix temàtc i sota el rerefons dels 
drets humans, convivència i civisme.

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu: OOp17.1: Promocionar els valors de cultura de la pau, drets humans, 
igualtat social, civisme, etc.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Lligat a l'assignatura d'"Educació per la ciutadania" o  des de tutoria 
s'organitza una actvitat per l'alumnat de 3r d'ESO de tots els centres. 
Consisteix a una acció conjunta, coorganitzada cada curs per un centre 
diferent, des del curs 2010-2011, amb el suport dels serveis d'Educació, 
Joventut i Can Jonch.
Aiuesta acció sempre estarà vinculada als valors de ciutadania actva i 
compromesa.
- Conèixer diferents indrets, serveis, eiuipaments de la ciutat
- Fer una actvitat compartda entre diferents centres educatus i on es 
barreja l'alumnat dels diferents insttuts de la ciutat.
- Treballar en el projecte temàtc de la caminada, valors vinculats a la 
ciutadania actva i compromesa: convivència, respecte, compromís, drets 
humans i justcia social

 2019 2020 2021 2022

Disseny OCT-DES OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Implementació MAR-ABR MAR-ABR MAR-ABR MAR-ABR

Avaluació MAI-JUN MAI-JUN MAI-JUN MAI-JUN

Recursos

Humans Tècnic/a de Can Jonch

Estructurals Segons projecte

Població destnatària

Població de 12 a 16 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats Can Jonch

Mecanismes de coord.  -

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Formacions realitzades, temàtiues, assistència, grau d’aplicació del 
coneixement generat

Indicadors iualitatus  Valoració de les accions i grau de partcipació dels joves.

Comunicació

Canals/estratègia Cada any es treballa una temàtca.



2- Programa de formació, mobilitat i lleure  NOVA

Projecte 2.12 Actvitat amb alumnat de 2n de Btx

Servei responsable Can Jonch

Justfcació Projecte Granollers Vila Oberta a la Pau

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu: OOp17.1: Promocionar els valors de cultura de la pau, drets humans, 
igualtat social, civisme, etc.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Actvitat iue té tres parts diferenciades però relacionades entre elles:
1. Petta introducció històrica per conèixer i entendre el bombardeig iue va 
patr Granollers al 1938, i visionat d'un curt documental sobre els fets 
tràgics iue van passar el 31 de maig de 1938.
2. Xerrada per part d'un professional iue treballa en l'actualitat en 
temàtiues vinculades als drets humans, memòria històrica, pau i 
noviolència. A la part fnal intervenció dels joves per expressar la seva 
opinió, fer preguntes i/o comentaris.
3. Intervenció artstca feta per joves.

- Donar a conèixer a l'alumnat de 2n de batxillerat de la ciutat, el 
bombardeig iue va patr la ciutat el 31 de gener de 1938.
- Escoltar professionals destacats en temàtiues vinculades als drets 
humans, memòria històrica i, pau i no violència, i compartr la seva 
experiència amb els joves.

 2019 2020 2021 2022

Disseny OCT-DES OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Implementació GEN-JUN/OCT A DES GEN-JUN/OCT A DES GEN-JUN/OCT A DES GEN-JUN/OCT A DES

Avaluació MAI-JUN MAI-JUN MAI-JUN MAI-JUN

Recursos

Humans Tècnic/a de Can Jonch

Estructurals Segons projecte

Població destnatària

Població de 17 a 18 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 4

Agents implicats Can Jonch

Mecanismes de coord.  -

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Formacions realitzades, temàtiues, assistència, grau d’aplicació del 
coneixement generat

Indicadors iualitatus  Valoració de les accions i grau de partcipació dels joves.

Comunicació

Canals/estratègia Cada any es treballa una temàtca.



2. Programa de formació, mobilitat i lleure educatu

Projecte  2.13 Joves nouvinguts 16-18

Servei responsable  Servei d’Acollida

Justfcació

Necessitat de potenciar les polítiues inclusives amb els i les joves 
nouvingudes. Actualment des de Nova ciutadania estan realitzant accions 
formatves i lúdiiues pels joves +16 iue estan fora del sistema educatu. 
Quatre dies a la setmana fan català i esports. Caldria apropar-los els 
recursos de Joventut i mirar d’adaptar i promoure accions iue necessitn.

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu:

OOp9: Facilitar l’accés als i les joves nouvingudes iue estan fora del sistema
obligatori. 
OOp27: Habilitar mecanismes i metodologies iue facilitn el treball 
transversal entre els agents iue despleguen accions enfocades a la població
jove.

Descripció tècnica de les 
actuacions

És un grup d'aprenentatge per a joves d'entre 16 a 18 anys, acabats 
d'arribar de països estrangers amb possibilitat d'incorporar-se a 
ensenyaments reglats. En aiuest espai s'imparteixen classes de català i 
d’informàtca i es desenvolupen actvitats esportves i de coneixement de 
l'entorn i de socialització iue facilitn  la integració al  municipi.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny GEN-MAR  GEN-MAR GEN-MAR  GEN-MAR

Implementació ABR-JUN GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL

Recursos

Humans  Formadors/es, educadors/es socials

Estructurals  Aula informàtca, pavelló d’esports i sala de manualitats

Població destnatària

 Població nouvinguda de 16 a 18 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats  Acollida, Servei de joventut, Servei d’educació, Servei de promoció 
econòmica i Serveis socials

Mecanismes de coord.  Taula joves nouvinguts

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Població usuària en relació a la població potencialment usuària, seguiment 
i trajectoria de la població nouvinguda

Indicadors iualitatus Valoració tècnica i de la població usuària

Comunicació

Canals/estratègia  Crear un espai de coordinació.



2. Programa de formació , mobilitat i lleure educatu

Projecte  2.14 Foment de l’esport 12-17 com a espai saludable i de lleure a través 
d’una prospecció del iue estan fent a altres municipis

Servei responsable  Esports

Justfcació

Necessitat de cercar noves o bones pràctiues en el foment de l’esport des 
de l’òptca de la salut i el lleure educatu. A la ciutat no es fan accions de 
promoció de l’esport a la població 12-18 fora de les federacions i/o enttats 
privades esportves. A la diagnosi hi ha una demana d’esport no federatu.

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu:

OOp7: Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure 
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament 
personal, social i prelaboral
OOp11: Potenciar les propostes esportves i educatves al municipi.
OOp12: Rehabilitar espais esportus al municipi.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Prospecció  a través de la xarxa de municipis d’iniciatves  12-18 iue 
s’estguin duent a terme en altre municipi. Valorar d’implementar-ne alguna
a Granollers.

Temporitzac-ió

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-DES  SET-DES  

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL

Recursos

Humans  Eiuip tècnic del Servei de joventut i esports

Estructurals Pistes i eiuipaments esportus, pats dels Insttuts

Població destnatària

 Eiuip tècnic

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats  Servei d’esports i Servei de joventut

Mecanismes de coord.  Taula interserveis, coordinacions eventuals

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Municipis analitzats, bones o noves pràctiues detectades

Indicadors iualitatus  Grau d’adaptabilitat de les pràctiues esportves a Granollers

Comunicació

Canals/estratègia  Acció de prospecció.



2. Programa de formació i lleure educatu

Projecte 2.15 Promoció dels recursos del museu de la ciència a través de la 
biblioteca

Servei responsable Museu de la Ciència

Justfcació Oportunitat de promoure la biblioteca i la sala d’estudi del Museu.

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu:

OOp7: Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure 
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament 
personal, social i prelaboral
OOp12: Rehabilitar espais esportus al municipi.

Descripció tècnica de les 
actuacions Per determinar.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny ABR-JUNY  GEN-MAR   GEN-MAR  GEN-DMAR

Implementació OCT-DES
GEN A JUN/OCT A

DES
GEN A JUN/OCT A

DES
GEN A JUN/OCT A

DES

Avaluació GEN-MAR  GEN-MAR GEN-MAR GEN-MAR 

Recursos

Humans  Eiuip tècnic del Servei de joventut i Museu

Estructurals Biblioteca i sala d’estudi del Museu

Població destnatària

Joves 12 a 35

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats Eiuip del Museu de Ciències i Eiuip de Joventut

Mecanismes de coord. 1 trobada per defnir el projecte, 1 trobada anual d’avaluació.

Avaluació

Indicadors iuanttatus Nombre de joves iue assisteixen al Museu de Ciències.

Indicadors iualitatus Tipologia de partcipació iue fan elsjoves.

Comunicació

Canals/estratègia Possible estratègia de iue siiui un espai més de les sales d’estudi.



2. Programa de formació i lleure educatu

Projecte  2.16 Joves productors

Servei responsable  TAG

Justfcació  Necessitat de facilitar l’accés a la cultura a la població juvenil

Objectu Estratègic OE4: Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les 
persones joves.

Objectu Operatu:

OOp6: Oferir informació, orientació i acompanyament a la població jove en 
matèria de lleure educatu.
OOp7: Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure 
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament 
personal, social i prelaboral
OOp26: Facilitar l’accés, partcipació, impuls d’actvitats en matèria de 
cultura i oci i protagonisme.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Des de 2017 dos joves es reuneixen amb la taula de programació cultural 
iue coordina el Teatre Auditori. Proposen espectacles i valoren propostes. 
El Teatre Auditori els facilita entrades i invitacions a diferents eiuipaments 
culturals d'arreu de Catalunya per anar a veure espectacles.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny ABR-JUN    

Implementació SET-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació  MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL

Recursos

Humans  Tècnica de públics del TAG, Eiuip de Joventut

Estructurals  Teatre Auditori de Granollers

Població destnatària

 Població de 12 a 29 anys.

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats  TAG – Cultura i Servei de joventut

Mecanismes de coord.  Reunions interserveis

Avaluació

Indicadors iuanttatus Número de propostes visionades i valorades

Indicadors iualitatus Aportacions realitzades

Comunicació

Canals/estratègia  Estudiar un lligam entre el projecte de joves creadors del gra i el de joves 
productors del TAG.



2. Programa de formació i lleure educatu

Projecte  2.17 Públic secret

Servei responsable TAG

Justfcació Necessitat de facilitar l’accés a la cultura a la població juvenil

Objectu Estratègic OE4: Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les 
persones joves.

Objectu Operatu: OOp26: Facilitar l’accés, partcipació, impuls d’actvitats en matèria de 
cultura i oci i protagonisme.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Una de les barreres d'accessibilitat del col·lectu de joves, és la barrera 
econòmica. Però també n'hi ha d'altres (sentment iue el teatre és avorrit, 
no va amb ells, és per més grans, etc).
Amb el descomptes #secret Joves volem trencar aiuesta barrera 
econòmica en primera instància i fer-ne promoció, sobretot a les xarxes 
socials.
Organització d'ambaixadors joves

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny ABR-JUN    

Implementació SET-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació - MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL

Recursos

Humans Tècnica de públics del TAG, Eiuip de Joventut

Estructurals Teatre Auditori de Granollers

Població destnatària

Població 12-29 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 4

Agents implicats  TAG – Cultura i Servei de joventut

Mecanismes de coord.  Reunions eventuals.

Avaluació

Indicadors iuanttatus
Joves benefciaris, en relació a la població potencialment benefciaria, i 
assistència de les benefciàries. Impacte de la comunicació virtual i fsica en 
el seguiment virtual i assistència al Teatre Auditori

Indicadors iualitatus Valoració tècnica del procés

Comunicació

Canals/estratègia Comunicació a partr de XXSS i distribució de cartells. També a través dels 
PIDCES.



2. Programa de formació i lleure educatu

Projecte  2.18 Museu jove

Servei responsable  Museu de Granollers

Justfcació  Necessitat d’oferir actvitats culturals a la població jove i de fe r més 
accessible els Museu com a eiuipament i també respecte els seus serveis.

Objectu Estratègic OE4: Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les 
persones joves.

Objectu Operatu:

OOp24: Oferir informació, orientació i acompanyament a la població jove 
en matèria de cultura i oci. 
OOp7: Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure 
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament 
personal, social i prelaboral

Descripció tècnica de les 
actuacions

Conjunt d’actvitats dirigides a la població jove en l’àmbit de la cultura i 
història local oferides pel Museu de Granollers, sent les següents:
El museu és jove

A banda hi ha actvitats generalistes a on també hi poden partcipar els 
joves:
Expressem Records. Lluís Estopiñan (1958)
Fem recerca i documentació
Granollers, dins i fora de les Muralles
Granollers, ciutat bombardejada
Jordi Benito al Parc de ponent
Les xemeneies de les fàbriiues
Llegim un retaule gòtc. El Retaule de Sant Sebastà i de Sant Eloi
Ofcis i gremis: els adobers
Relats d'art
Volum i textures. Antoni Cumella (1913-1985)

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny GEN-MAR  GEN-MAR  GEN-MAR

Implementació ABR-JUN GEN-DES GEN-DES 

Avaluació  -  SET-DES  SET-DES

Recursos

Humans Tècnica museòloga Museu de Granollers

Estructurals  Museu de Granollers o espai públic

Població destnatària

Joves de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats Museu de Granollers, Servei de cultura i Servei de joventut

Mecanismes de coord. Comissió Museu Jove, Comissió Directva Joventut-Cultura

Avaluació

Indicadors iuanttatus Actvitats desenvolupades, joves partcipants, resultats eniuesta 
partcipació; nombre de reunions.

Indicadors iualitatus Valoració tècnica

Comunicació

Canals/estratègia Per determinar

2. Programa de  formació i lleure educatu

PROJECTE 2.19 Empoderament dels joves per al desenvolupament d'un model 



energètc sostenible a Granollers   
Servei responsable Medi ambient

Justfcació Necessitat de promoure els models d’energia sostenible

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu: OOp17: Promocionar el desenvolupament dels models energètcament 
sostenible, sostenibilitat i medi ambient.

Descripció tècnica de les 
actuacions

 El pla de treball preveu les següents accions:
- Establiment d'una xarxa amb socis locals per arribar a grups juvenils 
vulnerables i desenvolupar un eiuip/consell assessor. 
- Identfcar els joves i col·lectus/enttats juvenils locals interessades en la 
planifcació climàtca i energètca. 
- Reunir-se amb aiuests joves per crear eiuips d'intervenció juvenils (YIT). 
- Mobilitzar i capacitar els joves d’'aiuests eiuips (YIT) periuè puguin 
desenvolupar les següents tasiues: (a) contribuir a millorar els plans 
climàtcs locals i (b) investgar i establir les millors vies per involucrar els 
joves per emprendre accions de mitgació i adaptació al canvi climàtc. 
Proporcionant als joves tècniiues iue millorin la seva capacitat d'anàlisi de 
problemàtiues socials i iue generin respostes positves per afrontar-les.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny 2018  -  -  -

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN -

Avaluació  GEN-MAR FEB  -

Recursos

Humans  Contractació d’un/a dinamitzador/a des del Servei de Medi ambient

Estructurals

 Cal descriure  la previsió de pressupost del projecte i ressenyar l’aportació 
iue fa el servei ttular.
Costos totals: 46.319,00
Finançament EU: 37.055,20
Cofnançament Ajuntament de Granollers: 9.263,80

Població destnatària

Joves preferiblement de 16 a 29 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats

Coordinació i assessorament tècnic del projecte: Servei Medi ambient i 
Espais verds; amb la col·laboració del Servei de Cultura i joventut i el Servei 
d’Educació. Assessorament extern: Granollers en Transició. Enttat 
associada: Joves pel Clima.

Mecanismes de coord. Taula de coordinació

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Número de joves partcipants, tasiues impulsades i impactes de les 
mateixes

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica i dels i les joves partcipants

Comunicació

Canals/estratègia XXSS, Ofcina de Treball, difusió específca, si s’escau.

2. Programa de  formació i lleure educatu 

PROJECTE
2.20 Treballar en espais partcipats la millora de les pistes de Skate del Parc 
del Congost i del Torras Villà

Servei responsable Medi ambient



Justfcació

Les pistes de Skate estan gestonades per Espais Verds. Els joves skate han 
demanat al Servei de Joventut una millora de les pistes del Parc Torras Villà 
per les seves condicions tècniiues i, del Parc del Congost, per la sensació 
d’inseguretat en el seu accés.

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu:

OOp11: Potenciar les propostes esportves i educatves al municipi.
OOp12: Rehabilitar espais esportus al municipi
OOp18: Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població 
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi..

Descripció tècnica de les 
actuacions

Acordem amb Espais Verds d’establir vàries accons:
-estudiar la millora tècnica de les pistes durant els propers dos anys.
-obrir algun espai d’interlocució i dinamització de les pistes a través dels 
joves iue les utlitzen.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-DES  

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES

Avaluació GEN-MAR GEN -MAR

Recursos

Humans Tècnica d’Espais Verds i Tècnic de Joventut; eiuip de dinamització del Gra

Estructurals
Pistes de skate
Partda de millora de les infrastructures
Pressupostos partcipatus 2019

Població destnatària

Joves preferiblement de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats Servei de Joventut, Espais Verds, puntualment Obres i projectes.

Mecanismes de coord. Taula de coordinació

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Número de joves partcipants, tasiues impulsades i impactes de les 
mateixes

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica i dels i les joves partcipants

Comunicació

Canals/estratègia XXSS, Ofcina de Treball, difusió específca, si s’escau.



2. Programa de formació i lleure educatu

PROJECTE
2.21 Crear un projecte de coeducació i diversitat afectva en l’educació no 
formal

Servei responsable Igualtat

Justfcació Necessitat de donar impuls en l’àmbit de la coeducació no formal

Objectu Estratègic

OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.
OE2. Incorporar i promoure formacions, tallers, trobades, xerrades en 
l’àmbit de la coeducació i la diversitat per a joves.

Objectu Operatu: OOp14: Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, no discriminació i 
transversalitat de la perspectva gènere.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Crear un projecte de coeducació i diversitat afectva, sexual i de gènere en 
els espais d’educació no formal des de diversos àmbits: joventut, esports, 
cultura, educació.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-DES  SET-DES SET-DES  

Implementació GEN-DES GEN-DES OCT-DES

Avaluació OCT-DES OCT-DES 

Recursos

Humans  Personal dels serveis

Estructurals  Insttuts de Granollers

Població destnatària

 Població de 12 a 18 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats Servei d’Igualtat i Igualtat

Mecanismes de coord. Reunions de coordinació

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Número d’actvitats desenvolupades, població jove assistent, temàtiues 
tractades

Indicadors iualitatus Valoració tècnica i de la població usuària

Comunicació

Canals/estratègia Difusió XXSS, PIDCES, cartelleria.
 



2. Programa de formació i lleure educatu

PROJECTE 2.22 Incorporar perspectva de gènere programes formatus

Servei responsable Igualtat

Justfcació Necessitat de sensibilitzar a la població juvenil en la perspectva de gènere

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu:

OOp1: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves 
en matèria de educació, transició escola-treball i ocupació.
OOp14: Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, no discriminació i 
transversalitat de la perspectva gènere.
OOp27: Habilitar mecanismes i metodologies iue facilitn el treball 
transversal entre els agents iue despleguen accions enfocades a la població
jove.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Incorporació de la perspectva de gènere en les orientacions i 
acompanyaments realitzats a la població juvenil en l’àmbit acadèmic

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-DES  SET-DES  SET-DES  SET-DES

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació  OCT-DES   OCT-DES  OCT-DES 

Recursos

Humans Tècnica d’igualtat I Tècnica d’emancipació del Gra

Estructurals Recursos formatus municipals

Població destnatària

Població de 16 a 29 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats Servei d’Igualtat , Tècnica emancipació Gra

Mecanismes de coord. Reunions de coordinació, formacions

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Agents implicats, sessions de planifcades, serveis iue incorporen la 
perspectva i àmbits amb els iue s’aplica

Indicadors iualitatus  Valoració i seguiment tècnic de la incorporació de la perspectva

Comunicació

Canals/estratègia Treball de seguiment de les accions d’emancipació en clau de gènere
 



2. Programa de formació i lleure educatu

PROJECTE 2.23 Coordinació entre observatori jove i observatori igualtat

Servei responsable Igualtat

Justfcació

Necessitat de millorar la transversalitat de la perspectva de gènere a partr 
de la coordinació entre de serveis.
Creuar dades en relació a joventut i igualtat per tal d’establir possibles 
camps d’acció.

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu:

OOp14: Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, no discriminació i 
transversalitat de la perspectva gènere.
OOp27: Habilitar mecanismes i metodologies iue facilitn el treball 
transversal entre els agents iue despleguen accions enfocades a la població
jove.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Establir una coordinació permanent per a l'impuls de la transversalitat, 
crear sinergies per a l’impuls de la transversalitat i anàlisi de la realitat 
social de la ciutat des de la perspectva de gènere i el cicle de vida

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny  SET-DES   

Implementació GEN-DES GEN-DES 

Avaluació   GEN-MAR  OCT-DES

Recursos

Humans Personal del Servei d’igualtat i del Servei de Joventut

Estructurals Ofcines dels Serveis involucrats

Població destnatària

 Població de 12 a 34 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats Servei d’igualtat i del Servei de Joventut

Mecanismes de coord. Reunions de coordinació

Avaluació

Indicadors iuanttatus Reunions realitzades, acords establerts, accions impulsades i impactes

Indicadors iualitatus Valoració tècnica dels dos serveis

Comunicació

Canals/estratègia Treball intern
 



2. Programa de formació i lleure educatu

Projecte  2.24 Coenzims

Servei responsable TAG

Justfcació Necessitat d'oferir actvitats culturals

Objectu Estratègic OE4: Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les 
persones joves.

Objectu Operatu:

OOp25: Oferir una programació d’actvitats estable o esporàdica a la 
població jove en matèria de cultura i oci. 
OOp7: Oferir cursos, tallers o espais d’aprenentatge en el context del lleure 
educatu a la població jove o famílies com a espai de desenvolupament 
personal, social i prelaboral

Descripció tècnica de les 
actuacions

Projectes coenzims: Són projectes educatus iue es basen en la creació de 
vincles entre agents, sabers i espais per promoure noves experiències a 
persones a partr de la cultura. Són projectes molt variats, iue es van fent a 
mida, segons les sinergies i oportunitats iue es van donant. Són alhora 
projectes realitzats no per un únic actor, sinó iue hi ha implicat tot un núvol
de serveis, eiuipaments i agents de la Ciutat. El centre de cada projecte és 
una proposta cultural del Teatre Auditori de Granollers (una obra de teatre, 
dansa, circ, música), adreçada a un col·lectu identfcat per algun dels 
serveis implicats, per tal de provocar un treball d’aproximació i producció 
iue generi novetats i situacions insòlites.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny ABR-JUN ABR-JUN ABR-JUN  ABR-JUN

Implementació SET-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació  - MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL

Recursos

Humans Tècnica del TAG, Eiuip del Gra.

Estructurals  Teatre Auditori de Granollers

Població destnatària

 Població de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats  TAG – Cultura i Servei de joventut

Mecanismes de coord.  Reunions interserveis.

Avaluació

Indicadors iuanttatus Accions desenvolupades, joves partcipants, agents implicats, temàtiues 
tractades

Indicadors iualitatus Valoració tècnica i dels i les partcipants

Comunicació

Canals/estratègia XXSS, web, PIJ, PIDCES, cartelleria



2. Programa de formació i lleure educatu

PROJECTE 2.25 SIAD DP

Servei responsable Salut

Justfcació Necessitat d’oferir accions preventves en matèria de drogues i pantalles

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu:

OOp13: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de salut i hàbits saludables. 
OOp14: Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, no discriminació i 
transversalitat de la perspectva gènere.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Oferiment d’un espai confdencial i individual, per a persones menors de 18
anys, en el iue poder respondre dubtes iue puguin sorgir al voltant del 
consum de drogues i usos de pantalles. És un servei informatu i/o 
d’intervenció socioeducatva.

Temporització

2019 2020 2021 2022

Disseny GEN-MAR    

Implementació ABRI-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació OCT-DES OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Recursos

Humans Tècnica de prevenció de conductes en risc, Referent de comunicació del Gra
i dinamitzador de temes de Salut.

Estructurals -

Població destnatària

Població de 12 a 17 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 4

Agents implicats Servei de Salut pública

Mecanismes de coord. Coordinació inicial, coordinació amb l’eiuip de dinamització i la Ofcina de 
comunicació del Gra  i coordinació d’avaluació anual.

Avaluació

Indicadors iuanttatus Número de persones assistents, temàtiues consultades i seguiment del cas

Indicadors iualitatus Valoració tècnica del servei i dels casos

Comunicació

Canals/estratègia Difusió XXSS, PIDCES.
 



2. Programa de formació i lleure educatu

PROJECTE 2.26 Punt G

Servei responsable Salut

Justfcació Necessitat de prevenir i sensibilitzar en el consum de drogues i agressions 
sexistes

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu:

OOp13: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de salut i hàbits saludables. 
OOp14: Fomentar la coeducació, la igualtat de gènere, no discriminació i 
transversalitat de la perspectva gènere.
OO20: Donar suport i acompanyament a les enttats i grups juvenils al 
municipi.

Descripció tècnica de les 
actuacions

El Punt G és visible en forma d’estand a Barraiues, Musik N Viu i  Festa
Major.  La  fnalitat  és  poder  dotar  a  les  persones  involucrades  en
l’organització d’aiuestes festes de recursos per a poder realitzar una festa
segura i saludable pel iue fa a agressions sexistes i consum de drogues. Dos
punts d’intervenció:
1) suport anual  per part de professionals a les enttats del municipi iue
organitzen festes populars on s’ofereix assessorament i acompanyament de
disseny de festes segures i saludables (tot l’any).
2) Presència d’estand on es realitza una tasca de suport en conductes de
risc associades amb el consum de drogues i en agressions sexistes dins la
festa. S’ofereix un telèfon disponible les nits de festa per poder contactar
amb els professionals del Punt G.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny ABR-JUN  ABR-JUN ABR-JUN  ABR-JUN

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació OCT-DES OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Recursos

Humans Personal de l’estand

Estructurals Estand del Punt G

Població destnatària

 Població de 12 a 34 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 4

Agents implicats Servei de Salut

Mecanismes de coord. Taula de coordianció del Punt G

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Número d’assessoraments i acompanyaments realitzats a enttats i 
tpologia, número de consulta a l’estand i tpologia i intervencions.

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica i de la població usuària

Comunicació

Canals/estratègia  Difusió XXSS, PIDCES, difusió específca.
 



2. Programa de formació i lleure educatu

PROJECTE 2.27 Actvitats preventves Drogues

Servei responsable Salut

Justfcació Necessitat d’oferir accions preventves en matèria de drogues. Inclosa dins 
del Pla de prevenció de Drogues.

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu: OOp13: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de salut i hàbits saludables.

Descripció tècnica de les 
actuacions

S’ofereixen actvitats preventves per tal de poder donar als adolescents i 
joves les informacions i eines necessàries davant la decisió de consumir o 
no una droga.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny GEN-MAR GEN-MAR  GEN-MAR  GEN-MAR

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació OCT-DES  OCT-DES  OCT-DES OCT-DES

Recursos

Humans Tècnia de prevenció, suport puntual de l’eiuip de dinamització del Gra

Estructurals  Centres educatus

Població destnatària

 Població de 12 a 18 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 4

Agents implicats Servei de Salut pública i Consum

Mecanismes de coord. Eventuals

Avaluació

Indicadors iuanttatus Número d’actvitats realitzades, número d’assistents, relació de temàtiues 
tractades i consultes realitzades, evolució d’atencions

Indicadors iualitatus Valoració tècnica i de les persones assistents

Comunicació

Canals/estratègia Difusió XXSS, PIDCES.
 



2. Programa de formació i lleure educatu

PROJECTE 2.28 Actvitats preventves Pantalles

Servei responsable Salut

Justfcació Necessitat d’oferir accions preventves en matèria de pantalles

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure..

Objectu Operatu: OOp13: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de salut i hàbits saludables.

Descripció tècnica de les 
actuacions

S’ofereixen actvitats preventves per tal de dotar als adolescents i joves de 
les eines necessàries per poder fer un bon ús de les pantalles i les TIC, així 
com tenir els recursos per poder fer front a les possibles problemàtiues 
iue deriven dels seus casos.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny GEN-MAR GEN-MAR  GEN-MAR  GEN-MAR

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació OCT-DES  OCT-DES  OCT-DES OCT-DES

Recursos

Humans Formadors/es, dinamitzadors/es

Estructurals Centres educatus

Població destnatària

Població de 12 a 18 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 4

Agents implicats Servei de Salut pública i Consum

Mecanismes de coord. interna

Avaluació

Indicadors iuanttatus Número d’actvitats realitzades, número d’assistents, relació de temàtiues 
tractades i consultes realitzades, evolució d’atencions

Indicadors iualitatus Valoració tècnica i de les persones assistents

Comunicació

Canals/estratègia  Difusió XXSS, PIDCES, difusió específca.
 



2. Programa de formació i lleure educatu

PROJECTE 2.29 Concurs Sobrepantalles

Servei responsable Salut

Justfcació Necessitat de prevenir i sensibilitzar sobre pantalles i igualtat

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure..

Objectu Operatu: OOp13: Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves
en matèria de salut i hàbits saludables.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Concurs de vídeos amb el iual es busca la refexió individual o grupal al 
voltant de temes d’igualtat i pantalles. Es busca iue en tot el procés 
d’elaboració del vídeo hi hagi un espai per iüestonar la temàtca 
plantejada (iue cada concurs variarà), amb el suport de professionals o 
actvitats iue fomentn la defnició del contngut del material audiovisual 
iue s’elaborarà

1r any de col·laboració amb la difusió
a partr de 2019 passar a un nivell de coorganització

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny GENER-MAR    

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació JUL-SET JUL-SET JUL-SET

Recursos

Humans Tècnica de prevenció i eiuip de dinamització del Gra, referent de 
comunicació

Estructurals Bases del concurs

Població destnatària

Joves de 12 a 17 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats Servei de Salut i Servei de Joventut

Mecanismes de coord. Reunions de coordinació

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Número de joves partcipants, número d’assistents, temàtiues tractades

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica, joves partcipants i audiència

Comunicació

Canals/estratègia  XXSS, PIDCES, cartelleria i difusió específca.
 



2- Programa de suport a l’emancipació    

PROJECTE 2.30 Promoure la Targeta Transport T-Estudiant

Servei responsable Mobilitat

Justfcació Necessitat de facilitar el transport públic accessible

Objectu Estratègic
OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.
OE2: Valorar l’ampliació de l’edat d’ús de la tarja fns els 27 anys.

Objectu Operatu: OOp15: Facilitar la mobilitat entre la població jove.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Títol de transport unipersonal de 10 viatges per a joves estudiants fns a 21 
anys. Vàlid per iualsevol desplaçament en autobús urbà o interurbà entre 
Granollers, La Roca del Vallès, Les Franiueses del Vallès o Canovelles.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny OCT-DES    

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació GEN-MAR GEN-MAR GEN-MAR

Recursos

Humans Tècnic de mobilitat i tècnic de joventut

Estructurals -

Població destnatària

Població jove estudiant fns a 27 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 4

Agents implicats TransGran

Mecanismes de coord.

Avaluació

Indicadors iuanttatus Percentatge d'usuaris en relació potencialment usuària, línies amb més 
usos

Indicadors iualitatus Valoració dels joves de la tarja

Comunicació

Canals/estratègia Es pot plantejar alguna acció de difusió, si fóra convenient.



2. Programa de formació i lleure educatu  

PROJECTE
2.31 Promoure l’ús cívic i responsable dels patnets i elements de mobilitat 
personal.

Servei responsable Mobilitat

Justfcació Necessitat de fomentar l’ús responsable dels Vehicles de Mobilitat Personal

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure..

Objectu Operatu OOp16: Promoure l’ús cívic i responsable de la mobilitat dels i les joves.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Projecte iue promou l’ús cívic i responsable del patnet elèctric, skate, 
scooter, etc. També es preveu l’establiment d’una normatva iue reguli el 
seu ús.
Promoció de l'ús responsable dels vehicles de mobilitat personal al jovent 
en insttuts o centres de formació professional.
-Millorar la  normatva sobre l'ús dels patnets i altres vehicles de mobilitat 
personal a la via pública.
En el procés d'elaboració fer campanyes de partcipació dirigides al jovent 
per conèixer el seu punt de vista, necessitats i alhora puguin expressar iuin 
enfocament creuen iue ha de tenir la nova normatva.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny OCT-DES    

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació  GEN-MAR   GEN-MAR  GEN-MAR 

Recursos

Humans Tècnic de mobilitat i Tècnic de Joventut

Estructurals Normatva

Població destnatària

 Població de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats Mobilitat i Servei de Joventut

Mecanismes de coord. Taula de treball interserveis

Avaluació

Indicadors iuanttatus Nombre de joves iue partcipen de la proposta

Indicadors iualitatus Avaluació i grau d’implicació dels joves en les accions iue es realitzin

Comunicació

Canals/estratègia Elements gràfcs de difusió; grups de partcipació; disseny d’una normatva 
específca.



2- Programa de formació i lleure educatu

PROJECTE 2.32 Promoció de l’ús de la bicicleta «Biciclettzem-noss

Servei responsable Mobilitat

Justfcació

Necessitat de facilitar el transport personal cívic i sostenible
El projecte es proposa oferir un protocol d'anàlisi, diagnosi i propostes de millora en
relació a l'ús iuotdià de la bicicleta a centres educatus, enttats juvenils i 
eiuipaments destnats a la gent jove.
Inclou per cada centre/enttat:
Sessió amb direcció o responsables del centre/enttat per orientar el treball.
Eniuestes sobre hàbits de mobilitat
Inspecció instal·lacions  i espais
Informe amb resultat de les eniuestes, anàlisi, diagnosi i propostes de millora de les
instal·lacions d'aparcament i accés amb bicicleta.
Disseny de material de sensibilització per al centre/enttat.
Opció de xerrada de sensibilització al centre/enttat.
Es procediria segons demanda.

Objectu Estratègic
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure.

Objectu Operatu: OOp15: Facilitar la mobilitat entre la població jove.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Promoure l’ús de la bicicleta entre la gent jove a través d’accions, 
campanyes i/o suport a enttats iue treballen el tema com «Granollers 
pedalas a través del seu projecte «Granollers, ciutat ciclables
Incorporar, facilitar i promoure l'ús iuotdià de la bicicleta en centres 
educatus, enttats i eiuipaments.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-DES    

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació  GEN-MAR GEN -MAR GEN -MAR

Recursos

Humans Tècnic de mobilitat, tècnic de Joventut

Estructurals -

Població destnatària

Joves d’entre 12 i 35

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats Servei de mobilitat, Servei de Joventut, Granollers Pedala

Mecanismes de coord. Taula interserveis

Avaluació

Indicadors iuanttatus Nombre d’accions realitzades

Indicadors iualitatus Tipologia de les accions

Comunicació

Canals/estratègia

A través del suport a l’enttat.
Recursos humans - visites, xerrada, redacció informes i elaboració material.
El cost d'aiuestes sessions es veuria fnançat pel conveni iue l'associació 
Granollers Pedala manté amb l'Ajuntament de Granollers i no suposaria cap
cost per al centre o enttat.

2-Programa de formació, mobilitat i lleure

PROJECTE 2.33 Valorar la millora dels serveis de transport nocturn a les zones d’oci



Servei responsable Mobilitat

Justfcació Necessitat de facilitar el transport públic accessible

Objectu Estratègic

OE1: Establir els recursos necessaris per tal d’acompanyar als i les joves a 
emancipar-se cap a la vida adulta.
OE2: Oferir els recursos formatus i de lleure necessaris per tal de garantr 
l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la 
formació informal o de lleure..

Objectu Operatu: OOp15: Facilitar la mobilitat entre la població jove.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Els joves de la ciutat es desplacen a les zones d’oci de Barcelona o Mataró. 
Valorar i estudiar el tpus de transport nocturn de tornada i el seu 
desplaçament en base a criteris de reducció de riscos.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny  SET-DES   

Implementació GEN-DES GEN-DES

Avaluació OCT-DES

Recursos

Humanst Tècnic de mobilitat i tècnic de joventut

Estructurals TMB

Població destnatària

Població de 17 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 4

Agents implicats Servei de Mobiitat, TMB

Mecanismes de coord. Coordinacions puntuals.

Avaluació

Indicadors iuanttatus Percentatge d'usuaris en relació potencialment usuària, línies amb més 
usos

Indicadors iualitatus Valoració dels joves de l servei

Comunicació

Canals/estratègia Actvitat de coordinació interna.



» 3. PROGRAMA DE PROMOCIÓ I SUPORT DE LA PARTICIPACIÓ JUVENIL

3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil

Projecte  3.1 Programa PIDCES ( servei d’informació)

Servei responsable Joventut

Justfcació

Necessitat de promocionar la partcipació juvenil en els centres escolars. El 
programa té tres projectes: el servei de descentralització e la informació, o 
bé a través dels pats dels insttuts o bé a través d’altres formules; el 
projecte de partcipació estudiantl i el projecte de dinamització del PIDCES.

Objectu Estratègic OE3: Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les 
joves en la presa de les decisions iue els hi concerneixen.

Objectu Operatu:

OOp18: Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població 
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
OOp23: Garantr l'accés a la informació dels joves sobre temes d'interès 
juvenil

Descripció tècnica de les 
actuacions

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL DESCENTRALITZAT

Els  PIDCES,  Punts  d'Informació  i  Dinamtzació  en  els  Centres  d'Educació
Secundària,es va desenvolupant a la ciutat de Granollers a través del Servei
de Joventut des de fa més de 10 anys i es concreta a cada insttut amb la
presència i l'atenció als joves a través del punt d'informació jove. Aiuest
punt és un espai d'atenció presencial estable a l'insttut iue posa a l'abast
dels  i  les  joves recursos  informatus  d'interès  i  accions i  estratègies iue
promouen experiències de partcipació tant en el mateix centre com en el
seu  entorn  més  proper,  el  barri  i  el  municipi.  L'atenció  presencial  es
concreta  en  un  dia  a  la  setmana  durant  l'hora  del  pat,  tot  i  iue  les
intervencions  normalment  són  moltes  més  (formació  i  coordinació  de
delegats,  organització  de  campanyes  informatves,  actvitats  de
dinamització, etc.).
Aiuest projecte està encarat a potenciar la partcipació juvenil i a fer arribar
als joves tota aiuella informació i recursos juvenils iue en l'àmbit municipal
i en l'extra municipal poden obtenir.
Aiuests recursos es fan arribar mitjançant taules i sessions informatves i
dinàmiiues  realitzades  en  els  centres  de  secundària  a  partr  d'actvitats
diverses:  reunions  de  delegats/des,  tallers,  sessions  formatves,  entre
d'altres.

CAMPANYES INFORMATIVES

Una de les altres accions del PIDCES és la realització de campanyes i dies
internacionals  com l’1  de desembre,  dia internacional  contra  la SIDA,  el
25N, dia en contra de la violènica envers les dones o d’altres iue puguin
sorgir.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny JUL-SET JUL-SET JUL-SET JUL-SET

Implementació  GEN-JUN/SEP-
DES 

GEN-JUN/SEP-
DES  

GEN-JUN/SEP-
DES  

GEN-JUN/SEP-
DES  

Avaluació JUL-SET JUL-SET JUL-SET JUL-SET

Recursos

Humans  Dinamitzadors/es

Estructurals  Insttuts



Població destnatària

 Població de 12 a 18 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats  Servei de Joventut i Insttuts

Mecanismes de coord.  Taula de dinamització (Gra)

Avaluació

Indicadors iuanttatus Número de joves atesos o partcipants a actvitats

Indicadors iualitatus Valoració dels i les dinamitzadores i dels insttuts.

Comunicació

Canals/estratègia Difusions específiues dels projectes i accions iue es duen a terme.



3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil

Projecte  3.2 Programa PIDCES (  foment partcipació estudiantl)

Servei responsable Joventut

Justfcació

Necessitat de promocionar la partcipació juvenil en els centres escolars. El 
programa té tres projectes: el servei de descentralització e la informació, o 
bé a través dels pats dels insttuts o bé a través d’altres formules; el 
projecte de partcipació estudiantl i el projecte de dinamització del PIDCES.

Objectu Estratègic
OE3: Donar suport i promocionar la partcipació i autonomia dels joves en 
el marc dels consells escolars, taules de delegats i/o altres taules de 
partcipació democràtca dels centres.

Objectu Operatu:

OOp18: Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població 
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
OOp23: Garantr l'accés a la informació dels joves sobre temes d'interès 
juvenil

Descripció tècnica de les 
actuacions

 Els  PIDCES,  Punts  d'Informació i  Dinamització en els  Centres  d'Educació
Secundària, té també un llarg recorregut en l’acompanyament i formació
polítca de delegats i delegades i membres dels Consells Escolars.
Cal assenyalar:
-dinamització dels Consells Escolars
-Jornades estudiantls i jornades formatves
-Suport a les eleccions del Consell Escolars
-Suport sindical
-Dinamització de projectes

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny JUL-SET JUL-SET JUL-SET JUL-SET

Implementació  GEN-JUN/SEP-DES GEN-JUN/SEP-DES  GEN-JUN/SEP-DES  GEN-JUN/SEP-DES  

Avaluació JUL-SET JUL-SET JUL-SET JUL-SET

Recursos

Humans  Dinamitzadors/es

Estructurals  Insttuts

Població destnatària

 Població de 12 a 18 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats  Servei de Joventut i Insttuts

Mecanismes de coord.  Taula de dinamització (Gra)

Avaluació

Indicadors iuanttatus Número de joves atesos o partcipants a actvitats

Indicadors iualitatus Valoració dels i les dinamitzadores i dels insttuts.

Comunicació

Canals/estratègia Difusions específiues dels projectes i accions iue es duen a terme.



3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil

Projecte  3.3 Suport a Iniciatves Juvenils

Servei responsable  Joventut

Justfcació

Necessitat de promocionar les iniciatves juvenils de grups emergents. Es 
tracta d’un nou projecte de 2018 iue ofereix assessorament tècnic i suport 
econòmic a iniciatves emergents sense la necessitat de sol·licitar una 
subvenció.

Objectu Estratègic OE3: Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les 
joves en la presa de les decisions iue els hi concerneixen.

Objectu Operatu:

OOp18: Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població 
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
OO20: Donar suport i acompanyament a les enttats i grups juvenils al 
municipi.

Descripció tècnica de les 
actuacions  Acompanyament tècnic i econòmic de grups emergents .

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny JUL-SET JUL-SET JUL-SET JUL-SET

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació GEN-MAR GEN-MAR GEN-MAR GEN-MAR

Recursos

Humans Eiuip de dinamització

Estructurals  El Gra

Població destnatària

 Població de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats  Servei de Joventut

Mecanismes de coord.  Reunions de dinamització.

Avaluació

Indicadors iuanttatus Número de joves partcipants, número d’iniciatves, actvitats 
desenvolupades a partr del suport

Indicadors iualitatus Valoració tècnica de les propostes.

Comunicació

Canals/estratègia XXSS, PIDCES, el PIJ, cartelleria i difusió específca.



3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil

Projecte  3.4 Suport puntual a enttats i grups de joves

Servei responsable  Joventut

Justfcació Necessitat de donar suport a les iniciatves juvenils amb caràcter esporàdic

Objectu Estratègic OE3: Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les 
joves en la presa de les decisions iue els hi concerneixen.

Objectu Operatu: OO20: Donar suport i acompanyament a les enttats i grups juvenils al 
municipi.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Suport puntuals a grups de joves i enttats per realitzar festes, accions al 
carrer, aniversaris, etc.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny OCT-DES OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació JUL-SET JUL-SET JUL-SET JUL-SET

Recursos

Humans  Ofcina tècnica de Joventut, eiuip de dinamització

Estructurals  El Gra
Cada any es destna una partda econòmica a l’efecte.

Població destnatària

 Població de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats Servei de Joventut

Mecanismes de coord.  Reunions del Gra -dinamització.

Avaluació

Indicadors iuanttatus Demandes realitzades, suports concedits, actvitats desenvolupades a partr
del suport

Indicadors iualitatus Valoració tècnica del suport

Comunicació

Canals/estratègia Treball intern.



3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil

Projecte  3.5 Subvencions a enttats i grups joves

Servei responsable Joventut

Justfcació  Necessitat de donar suport econòmic i tècnic a les enttats juvenils de 
forma nominatva i anual.

Objectu Estratègic OE3: Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les 
joves en la presa de les decisions iue els hi concerneixen.

Objectu Operatu: OO20: Donar suport i acompanyament a les enttats i grups juvenils al 
municipi.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Oferir recolzament econòmic (mitjançant subvenció (suport   en   actvitats  
puntuals),   suport   tècnic   (tramitació   sol·licituds   i   justfcacions 
subvencions,   cessió   d’espais,   suport   infraestructural,   suport   en   la   
difusió,   suport   en   la formació   de   les   enttats/grups   de   joves. 
Accions de suport: Tramesa   a   les   enttats   juvenils   de   la   convocatòria
de   subvencions   de   la   Secretaria   de Joventut. I tramesa  a les enttats 
de lleure i juvenils de la convocatòria de subvencions del Servei de 
l’Ajuntament de Granollers.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny ABR-JUN ABR-JUN ABR-JUN ABR-JUN

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació SET-DES  SET-DES SET-DES SET-DES 

Recursos

Humans Ofcina tècnica de Joventut

Estructurals  El Gra
Cada any es detna una partda econòmica a subvencions nominatves.

Població destnatària

 Població de 12 a 34 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats Servei de Joventut

Mecanismes de coord.  Reunions generals d’eiuip de Joventut.

Avaluació

Indicadors iuanttatus
Enttats demandants de suport, suport concedit (subvenció, suport tècnic o 
en espècies: material, infraestructura), subvencions denegades, justfcació 
de la subvenció

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica

Comunicació

Canals/estratègia  XXSS, blog, web, entrevistes des de la Regidoria de Joventut amb les 
enttats.



3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil

Projecte  3.6 Servei de cessió de sales El Gra i  residència d’enttats i grups juvenils

Servei responsable  Joventut

Justfcació  Necessitat d’oferir espais per a la partcipació juvenil

Objectu Estratègic OE3: Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les 
joves en la presa de les decisions iue els hi concerneixen.

Objectu Operatu: OOp22: Oferir espais per a la partcipació juvenil

Descripció tècnica de les 
actuacions

Els joves poder efetuar les reserves a través del web del Gra. Disposen d’un 
aula grup, d’una sala fòrum per reunions, d’una sala per tallers i de dues 
sales grans. També poden accedir a utlitzar les sales fora de l’horari 
habitual fent-se «enttats residentss.

Temporització

 2019 2020 2021 2022
Disseny MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL MAI-JUL
Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació OCT-DES OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Recursos

Humans  Eiuip de Joventut

Estructurals  El Gra

Població destnatària

 Població de 12 a 34 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats  Servei de joventut

Mecanismes de coord.  -

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Nombre d’espais cedits, nombre d’usuaris, actvitats desenvolupades

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica

Comunicació

Canals/estratègia  XXSS, blog, web, PIJ, PIDCES



3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil

Projecte  3.7 Impuls partcipació noies joves

Servei responsable Joventut

Justfcació Necessitat d’impulsar la partcipació de les dones joves.
Acció d’aplicació intengral al Servei de Joventut.

Objectu Estratègic OE3: Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les 
joves en la presa de les decisions iue els hi concerneixen.

Objectu Operatu:
OOp19: Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població 
juvenil iue menys partcipa, i cercant la seva col·laboració o impuls a les 
actvitats i projectes al municipi.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Accions partcipatves o d’impuls d’iniciatves enfocades a dones joves o 
fomentant-ne la seva partcipació, cercant una incidència directa sobre 
Granollers o part del mateix.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny ABR-JUN    

Implementació SET-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació JUL -SET  JUL-SET JUL -SET

Recursos

Humans Dinamitzadors/es

Estructurals El Gra

Població destnatària

 Dones de 12 a 18 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats Servei de joventut

Mecanismes de coord.  -

Avaluació

Indicadors iuanttatus Número de dones partcipants, percentatge sobre els homes partcipants,  
projectes amb els iue han partcipat o projectes impulsats

Indicadors iualitatus Valoració tècnica

Comunicació

Canals/estratègia  XXSS, Blog, web, PIJ, PIDCES, Punt del Voluntariat.



3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil

Projecte  3.8 Impuls partcipació joves amb diversitat funcional

Servei responsable Joventut

Justfcació Necessitat d’impulsar la partcipació de joves amb diversitat funcional
Acció integral a aplicar al Servei de Joventut a totes les accions

Objectu Estratègic OE3: Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les 
joves en la presa de les decisions iue els hi concerneixen.

Objectu Operatu:
OOp19: Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població 
juvenil iue menys partcipa, i cercant la seva col·laboració o impuls a les 
actvitats i projectes al municipi.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Accions partcipatves o d’impuls d’iniciatves enfocades a joves amb 
diversitat funcional o fomentant-ne la seva partcipació, cercant una 
incidència directa sobre Granollers o part del mateix.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny ABR-JUN    

Implementació SET-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació  JUL -SET  JUL-SET JUL -SET

Recursos

Humans Eiuip de Joventut

Estructurals El Gra

Població destnatària

 Dones de 12 a 18 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats Servei de joventut, Serveis Socials-SIRIUS, enttats diversitat funcional, 
CREDA i Fundació APADIS

Mecanismes de coord.  -

Avaluació

Indicadors iuanttatus
Número de joves amb diversitat funcional partcipants, percentatge sobre la
resta de partcipants,  projectes amb els iue han partcipat o projectes 
impulsats

Indicadors iualitatus Valoració tècnica

Comunicació

Canals/estratègia  XXSS, Blog, web, PIJ, PIDCES, Punt de voluntariat



» FEM XARXA - PROGRAMA DE PROMOCIÓ I SUPORT DE LA PARTICIPACIÓ JUVENIL

3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil

Projecte  3.9  Programa PIDCES, Projecte DINAMO: projecte educatu en el marc desl
PIDCES.

Servei responsable  Joventut

Justfcació

 Aiuest projectes neix de la necessitat d’implementar dins de l’horari 
escolar algun crèdit variable realcionat amb un tema d’interès dels insttuts 
i, a la vegada, amb la promoció d’algun servei de la casa. Els darrers anys 
s’ha fet el projecte de «Booktrailers amb les Biblioteiues o «En Igualtat de 
condicionss amb el Servei d’Igualtat i Salut. Enguany i fns el 2010 el 
projecte és el «Fòrum de les adolescènciess.

Objectu Estratègic OE3: Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les 
joves en la presa de les decisions iue els hi concerneixen.

Objectu Operatu:

OOp18: Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població 
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
OOp23: Garantr l'accés a la informació dels joves sobre temes d'interès 
juvenil

Descripció tècnica de les 
actuacions  Per defnir

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny -  ABR-JUN  ABR-JUN  ABR-JUN

Implementació - SET-JUN SET-JUN SET-JUN

Avaluació -  JUL-SET  JUL-SET  JUL-SET

Recursos

Humans  Eiuip de dinamització

Estructurals  Insttuts, Serveis Municipals

Població destnatària

 Població de 12 a 16 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats  Servei de Joventut i altres serveis municipals

Mecanismes de coord. Taula de coordinació interserveis

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Nombre de joves partcipants; nombre d’insttuts implicats

Indicadors iualitatus Grau d’implicació dels serveis, dels insttuts; valoració tècnica dels resultats 
contnguts.

Comunicació

Canals/estratègia Per determinar, segons projecte.



3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil

Projecte  3.10 El voluntariat té un punt, la joventut té un punt

Servei responsable Partcipació -Punt del Voluntariat

Justfcació

Necessitat d’establir sinergies entre el teixit associatu i els serveis de 
voluntariat.
El Punt de Voluntariat està dinamitzat conjuntament per la companya Núria 
Collet i Júlia Mas.
Considerem interessant poder fer un treball conjunt en temes de 
voluntariat i joves (a partr de 18 anys), tenint en compte la vostra 
experiència en temes de joventut i com comunicar-se i fer arribar la 
informació amb els joves, així com l'experiència del Punt amb temes de 
voluntariat.

Objectu Estratègic OE3: Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les 
joves en la presa de les decisions iue els hi concerneixen.

Objectu Operatu:

OOp18: Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població 
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
OO20: Donar suport i acompanyament a les enttats i grups juvenils al 
municipi. 
OOp21: Fomentar l’atenció als i les joves iue fan ús de l’espai públic des 
d’una vessant partcipatva. 

Descripció tècnica de les 
actuacions

A concretar conjuntament;

buscar els millors canals (ja sigui presencials o virtuals) per tal iue els joves 
(a partr de 18 anys) coneguin la partcipació i el voluntariat, iuins serveis 
municipals tenen al seu abast periuè els puguin orientar i assessorar en 
aiuest sentt i també iuins espais virtuals existeixen per cercar voluntariats 
iue s'adeiüin als seus interessos, disponibilitat, etc.

El projecte es pot dur a terme anualment, modifcant i millorant aiuells 
aspectes iue es detectn en cada edició.
Establiment de lligaments entre les enttats de Granollers i el punt de 
voluntariat per tal de fomentar la seva retroalimentació a partr d’acords de 
col·laboració: 1) Joves d’enttat partcipants a actvitats de voluntariat i 2) 
persones membres de la borsa del punt de voluntariat partcipant a les 
actvitats de les enttats juvenils.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny SET-DES -  SET-DES -

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació  GEN-MAR GEN-MAR

Recursos

Humans  Tècnics/es de voluntariat i del Servei de joventut

Estructurals  -

Població destnatària

 Població de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats  Servei de joventut i Can Jonch

Mecanismes de coord.  Taula interserveis.

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Número de reunions realitzades, acords establerts, joves d’enttats 
partcipants a accions de voluntariat, número de persones de la borsa de 



voluntariat partcipants a accions de enttats juvenils
Indicadors iualitatus  Valoració tècnica

Comunicació

Canals/estratègia  XXSS, Blog, web, PIJ, PIDCES, Punt de voluntariat



3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil

Projecte  3.11 Programa 360: Fòrum jove

Servei responsable  Àrea de serveis a la persona

Justfcació Necessitat de fomentar la partcipació entre els i les joves de 12 a 16 anys

Objectu Estratègic OE3: Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les 
joves en la presa de les decisions iue els hi concerneixen.

Objectu Operatu:

 OOp18: Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població 
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
OOp19: Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població 
juvenil iue menys partcipa, i cercant la seva col·laboració o impuls a les 
actvitats i projectes al municipi. 
OOp22: Oferir espais per a la partcipació juvenil.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Fòrum jove conformat per, com a màxim, 38 nois i noies de 12 a 16 anys 
iue cursin l’ESO a Granollers, d’enttats de lleure, centres oberts i de 
l’Escola Montserrat Montero. El Fòrum Jove, cerca la promoció de la 
partcipació dels i les adolescents com a espai d’aprenentatge de 
competències i habilitats, com a espai d’oportunitats, on els nois i noies es 
vinculen de manera progressiva i acompanyada. També es fa sentr la veu 
dels i les adolescents, fomentant la seva partcipació en la presa de 
decisions en la comunitat i, en defnitva per a facilitar-ne el seu encaix, com
a persones responsables, en la societat adulta.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny 2018 ABR-JUN   

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació JUL--SET  JUL-SET  JUL-SET  JUL-SET

Recursos

Humans Tècnic/a de Joventut, Tècnic/a d’Educació, Eiuip de dinamització.

Estructurals Casa de colònies, altres segons projecte.
Es destna una partda a pressupostos partcipatus.

Població destnatària

 Població de 12 a 16 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats Àrea de serveis a la persona

Mecanismes de coord. Reunions interserveis.

Avaluació

Indicadors iuanttatus Joves partcipants, edats i característiues socials, propostes impulsades, 
grau e materialització de les propostes realitzades

Indicadors iualitatus Valoració tècnica i dels i les joves; grau de iualitat de les propostes iue 
resultn dels pressupostos partcipatus.

Comunicació

Canals/estratègia  XXSS, blog, web, PIJ, PIDCES, difusió específca.



3. Programa de promoció i suport de la partcipació juvenil

Projecte  3.12 Accions em medi obert amb joves: prospecció de grups de joves

Servei responsable Serveis Socials, Roca Umbert-Fàbrica de les arts.

Justfcació

Necessitat de fomentar la partcipació entre els i les joves iue fan ús del 
medi obert.
Arrel de l’ús iue fan de la via pública i d’alguns eiuipaments determinats 
grups de joves es valora de fer una prospecció, treball i captació de 
demandes. Especialment hi ha un interès de Fàbrica de les Arts a on ja s’ha 
començat amb un projecte concret.

Objectu Estratègic OE3: Donar suport i promocionar la partcipació per tal d’apoderar als i les 
joves en la presa de les decisions iue els hi concerneixen.

Objectu Operatu:

OOp18: Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població 
juvenil i la seva col·laboració o impuls a les actvitats i projectes al municipi.
OOp19: Fomentar, promoure i facilitar la partcipació entre la població 
juvenil iue menys partcipa, i cercant la seva col·laboració o impuls a les 
actvitats i projectes al municipi. 
OOp22: Oferir espais per a la partcipació juvenil.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Atenció als grups de joves iue fan ús del medi obert, com carrers i places, 
en horari extraescolar i detectar i possibilitar accions iue donin resposta a 
les necessitats o voluntats d’aiuests.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny 2018 OCT-DES OCT-DES  OCT-DES  

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació JUL-SET JUL -SET  JUL-SET  JUL-SET

Recursos

Humans  dinamizador/a de Roca Umbert, Educadors de carrer, Eiuip de Joventut

Estructurals  Medi obert, Pats insttuts, Recinte de Roca Umbert

Població destnatària

 Població de 12 a 18 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 3

Agents implicats  Acció territorial i Servei de joventut

Mecanismes de coord.  Reunions interserveis.

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Nombre i grups de joves detectats, necessitats detectades i accions 
impulsades

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica i juvenil

Comunicació

Canals/estratègia Crear un espai de trobada regular per tal de compartr la detecció iue es fa 
a via pública i Roca Umbert.



» 4. PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I OCI ALTERNATIU

4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu

Projecte  4.1 Actvitats obertes

Servei responsable  Joventut

Justfcació Necessitat de fomentar la partcipació en la creació cultural i d’oci

Objectu Estratègic OE4: Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les 
persones joves.

Objectu Operatu: OOp26: Facilitar l’accés, partcipació, impuls d’actvitats en matèria de 
cultura i oci i protagonisme.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Les actvitats obertes són accions iue pretenen en tot moment, ja siguin 
organitzades pels propis joves  i/o enttats  de  la  ciutat,   l'accès  i  
l'oportunitat   a  iue  assumeixin   els  seus  projectes  com   a propis i iue 
permetn posteriorment visualitzar les seves obres i accions a la ciutat.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny JUL-SET JUL-SET JUL-SET JUL-SET

Implementació GEN-MAR/ABR-
JUL/OCT-DES

GEN-MAR/ABR-
JUL/OCT-DES

GEN-MAR/ABR-
JUL/OCT-DES

GEN-MAR/ABR-
JUL/OCT-DES

Avaluació JUL-SET JUL-SET JUL-SET JUL-SET

Recursos

Humans Eiuip de dinamització

Estructurals Gra

Població destnatària

 Població de 12 a 17 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats  Servei de joventut, enttats, grups de joves

Mecanismes de coord.  Reunions de dinamització

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Actvitats realitzades, número de partcipants

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica i dels i les partcipants

Comunicació

Canals/estratègia  XXSS, Blog, web, PIDCES, PIJ, difusió específca.



4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu

Projecte  4.2 Dnit

Servei responsable Joventut

Justfcació Necessitat d’oferir una programació diversifcada d’actvitats d’oci nocturn

Objectu Estratègic OE4: Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les 
persones joves.

Objectu Operatu: OOp24: Oferir informació, orientació i acompanyament a la població jove 
en matèria de cultura i oci.

Descripció tècnica de les 
actuacions

El programa del DNIT neix l'any 2008-09 amb l'obertura del nou 
eiuipament juvenil i amb la intenció d'oferir un oci nocturn i alternatu a la 
ciutat de Granollers. Dirigit a un públic jove-adult, la intenció d'aiuest 
programa és proporcionar a la ciutat de Granollers nits amb  espectacles de
varietats i amb entrada lliure amb grups semi-professionals i professionals.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny JUL-SET JUL-SET JUL-SET JUL-SET

Implementació GEN-MAR/ABR-
JUL/OCT-DES

GEN-MAR/ABR-
JUL/OCT-DES

GEN-MAR/ABR-
JUL/OCT-DES

GEN-MAR/ABR-
JUL/OCT-DES

Avaluació JUL-SET JUL-SET JUL-SET JUL-SET

Recursos

Humans  Programadors/es, organitzadors/es

Estructurals  El Gra

Població destnatària

 Població de 12 a 34 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats  Servei de joventut

Mecanismes de coord.  Reunions de dinamització

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Actvitats programades, número d’assistents

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica

Comunicació

Canals/estratègia  XXSS, Blog, web, PIJ, PIDCES, difusió específca.



4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu

Projecte  4.3 Premis i concursos

Servei responsable  Joventut

Justfcació Necessitat de fomentar el protagonisme juvenil en la cultura i oci

Objectu Estratègic OE4: Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les 
persones joves.

Objectu Operatu: OOp26: Facilitar l’accés, partcipació, impuls d’actvitats en matèria de 
cultura i oci i protagonisme.

Descripció tècnica de les 
actuacions

 Organització de concursos i entrega de premis en l’àmbit de la cultura i oci 
com: Gra d’Or, Es Musica o el Mostra el teu talent.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny JUL-SET JUL-SET JUL-SET JUL-SET

Implementació MAR-JUN MAR-JUN MAR-JUN MAR-JUN

Avaluació JUL-SET JUL-SET JUL-SET JUL-SET

Recursos

Humans Eiuip de dinamització

Estructurals  El Gra

Població destnatària

 Població de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats  Servei de joventut

Mecanismes de coord. Reunions de coordinació

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Esdeveniments organitzats, aspectes o produccions valorades

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica

Comunicació

Canals/estratègia Difusió específca dels premis a través d’una convocatòria única.



4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu

Projecte  4.4 Musik N Viu Concerts

Servei responsable Joventut

Justfcació Necessitat d’oferir una programació diversifcada d’actvitats d’oci nocturn

Objectu Estratègic OE4: Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les 
persones joves.

Objectu Operatu: OOp25: Oferir una programació d’actvitats estable o esporàdica a la 
població jove en matèria de cultura i oci.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Musik N Viu és un festval de música en directe iue va néixer l'any 2005
fruit de la demanda de diverses enttats i grups de joves iue reclamaven la
manca d'espais d'oci nocturn a la ciutat. L'objectu del festval és oferir els
joves  una  alternatva  d'oci  nocturn  a  l'estu,  programada  i  gestonada
conjuntament amb les enttats, iue aposta per la música en directe amb
una programació iue, en conjunt, consttueixi una oferta atractva per als
joves  i  un  espai  adeiuat  per  a  la  celebració  de  concerts.  La  base  iue
enriiueix aiuest projecte és el protagonisme iue tenen les enttats com a
organitzadores  del  festval  de  tal  manera  iue  no  només  en  són  les
benefciàries,  sinó  també  les  responsables  del  bon  funcionament  del
festval, conjuntament amb el Servei de Joventut.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny GEN-MAI GEN-MAI GEN-MAI GEN-MAI

Implementació  JUN-JUL  JUN-JUL  JUN-JUL  JUN-JUL

Avaluació  JUL  JUL  JUL   JUL

Recursos

Humans  Tècnics/es, enttats programadores.

Estructurals Partda infrastructuras: so i il·luminació, escenari, taniues, seguretat, etc.
Partda de suport a la programació de les enttats partcipants.

Població destnatària

Població de 17 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats  Servei de Joventut i Enttats juvenils

Mecanismes de coord.  Comisisó Musik N Viu

Avaluació

Indicadors iuanttatus Número d’actvitats organitzades, número de joves i enttats implicades i 
partcipants

Indicadors iualitatus Valoració tècnica

Comunicació

Canals/estratègia XXSS, Blog, Web, PIJ, PIDCES,  Pla de comunicació del Musik N Viu.



4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu

Projecte  4.5 Musik N Viu Kids

Servei responsable Joventut

Justfcació Necessitat d’oferir una programació diversifcada d’actvitats d’oci nocturn

Objectu Estratègic OE4: Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les 
persones joves.

Objectu Operatu: OOp25: Oferir una programació d’actvitats estable o esporàdica a la 
població jove en matèria de cultura i oci.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Actvitats i concerts enfocats a famílies amb la partcipació d’enttats de 
lleure educatu i altres enttats.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny GEN-MAI GEN-MAI GEN-MAI GEN-MAI

Implementació  JUN  JUN  JUN  JUN

Avaluació  JUL  JUL  JUL   JUL

Recursos

Humans  Tècnics/es del Gra, enttats de lleure programadores i altres com Centres 
Oberts, Centres cívics o l’Escola de Música.

Estructurals Necessitats infrastructurals.
Partda de suport a la programació per a les enttats partcipants.

Població destnatària

Adreçat a infància.

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats Servei de joventut, enttats de lleure educatu, altres enttats, Centres cívics,
Aules d’estudi i l’Oriuestra

Mecanismes de coord. Comisisó del Musik N Viu KIDS

Avaluació

Indicadors iuanttatus Actvitats desenvolupades, joves i enttats implicats, afuència de públic

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica i d’organització

Comunicació

Canals/estratègia Difusió específca.



4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu

Projecte  4.6 Oferta de cultura i oci als barris

Servei responsable Joventut

Justfcació
 Necessitat de descentralitzar l’oferta cultural i d’oci als barris a través de la 
diagnosi del Pla Jove. Acció integral a aplicar a les actvitats del Servei de 
Joventut.

Objectu Estratègic OE4: Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les 
persones joves.

Objectu Operatu:

OOp25: Oferir una programació d’actvitats estable o esporàdica a la 
població jove en matèria de cultura i oci. 
OOp26: Facilitar l’accés, partcipació, impuls d’actvitats en matèria de 
cultura i oci i protagonisme.

Descripció tècnica de les 
actuacions

 Descentralització d’actvitats d’oci i cultura als barris de Granollers, oferint 
una programació estable o rotatva d’actvitats, cercant la partcipació dels i 
les joves dels barris i les enttats.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny - SET  SET  SET

Implementació - GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació - JUL  JUL  JUL

Recursos

Humans  Programadors/es

Estructurals  Centres cívics i espai públic

Població destnatària

 Població de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats  Servei de joventut i centres cívics

Mecanismes de coord. Reunions interserveis.

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Actvitats desenvolupades, joves i enttats involucrades, afuència de públic

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica i d’organització

Comunicació

Canals/estratègia  XXSS, web, blog, centres cívics, PIJ, PIDCES, cartelleria



» FEM XARXA - PROGRAMA DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL I OCI ALTERNATIU

4. Programa de promoció sociocultural i oci alternatu

Projecte  4.7 Taula d’oci nocturn

Servei responsable  Servei de Joventut

Justfcació
Arrel de la manca d’oferta d’oci nocturn pels joves i tal i com s’ha demanat 
de manera reiterada a la diagnosi, cal un espai conjunt d’abordatge de l’oci 
nocturn a on puguinj partcipar altres agents.

Objectu Estratègic

OE4: Generar i facilitar l’accés a la cultura, l’oci i la creació artstca a les 
persones joves.
0e4- Promoure espais d’oci nocturn a Granollers, especialment pels més 
joves.

Objectu Operatu:

OOp24: Oferir informació, orientació i acompanyament a la població jove 
en matèria de cultura i oci. 
OOp25: Oferir una programació d’actvitats estable o esporàdica a la 
població jove en matèria de cultura i oci. 
OOp26: Facilitar l’accés, partcipació, impuls d’actvitats en matèria de 
cultura i oci i protagonisme.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Des de la NauB1, Joventut i enttats com Jovent Ignorat i/o Ausa s’expressa 
la necessitat d’unir esforços amb l’objectu d’emprendre accions més enllà 
del Musik N Viu o de les revetlles populars de Jovent Ignorat.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny GEN-MAR  OCT-DES  OCT-DES  OCT-DES 

Implementació ABR-DES GEN-JUL /OC-DES GEN-JUL /OCT-DES GEN-JUL /OCT-DES

Avaluació - GEN-MAR GEN-MAR GEN-MAR

Recursos

Humans Tècnic/a de Nau B1, Tècnic de Joventut, Enttats juvenils implicades.

Estructurals Segons el tpus d’acció. Nau B1, Gra, etc.

Població destnatària

 Població de 14 a 17 i 18 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 2

Agents implicats  Joventut Nau B1 Jovent Ignorat (enttat) AUSA (enttat)

Mecanismes de coord.  Taula d’oci nocturn

Avaluació

Indicadors iuanttatus Nombre de propostes realitzades i partcipants en la organització i 
assistència

Indicadors iualitatus  Grau de satsfacció dels joves

Comunicació

Canals/estratègia Difusió específca.



» 5. PROGRAMA DE TREBALL TRANSVERSAL I COMUNICACIÓ

5. Programa de treball transversal i comunicació

Projecte  5.1 Fem Xarxa

Servei responsable  Joventut

Justfcació  Necessitat de coordinar els actors i accions de les polítiues de joventut

Objectu Estratègic
OE5: Desplegar la comunicació amb la població jove i la comunicació i 
treball transversal amb els serveis de l’Ajuntament iue despleguen 
polítiues de joventut, per tal de fer-la efcaç i efcient.  

Objectu Operatu:

OOp27: Habilitar mecanismes i metodologies iue facilitn el treball 
transversal entre els agents iue despleguen accions enfocades a la població
jove.
OOp29: Oferir recursos per a la promoció en competències de la població 
juvenil.  

Descripció tècnica de les 
actuacions

Metodologia de treball transversal iue cerca la sistemattzació de les 
polítiues de joventut desplegades de forma coordinada, a partr de: 
l’elaboració de ftxes de treball transversal on s’estableix el grau d’aiuest i 
les fgures de lideratge; compartr metodologies de treball, protocol 
d’actuació, objectus, canals de comunicació i avaluació; establiment dels 
camps d’acció de cada servei (grups d’edat, perfls socials, àmbits temàtcs; 
formació sobre joventut i partcipació a agents i establiment de les bases de
l’observatori de la Joventut de Granollers.  

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny GEN-MAR GEN-MAR GEN-MAR GEN-MAR

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació OCT-DES OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Recursos

Humans  Eiuip de joventut

Estructurals  El Gra

Població destnatària

 Agents de les polítiues de joventut al territori

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats  Servei de joventut; agents implicats a través de les ftxes/projectes.

Mecanismes de coord. Reunió general de Servei

Avaluació

Indicadors iuanttatus Agents i serveis involucrats, accions acordades, seguiment d’implantació de
les accions

Indicadors iualitatus  Valoració dels agents implicats

Comunicació

Canals/estratègia  Canals interns de l’Ajuntament, missatgeria, jornades.



5. Programa de treball transversal i comunicació

Projecte  5.2 Xarxa de referents ‘Antena Jove’

Servei responsable  Joventut

Justfcació Necessitat de coordinar els i les referents juvenils.
Subprojecte vinculat a la Taula de les adolescències.

Objectu Estratègic
OE5: Desplegar la comunicació amb la població jove i la comunicació i 
treball transversal amb els serveis de l’Ajuntament iue despleguen 
polítiues de joventut, per tal de fer-la efcaç i efcient.  

Objectu Operatu:

OOp27: Habilitar mecanismes i metodologies iue facilitn el treball 
transversal entre els agents iue despleguen accions enfocades a la població
jove. 
OOp28: Establir recursos o accions iue facilitn la comunicació amb la 
població jove de forma bidireccional i efectva.

Descripció tècnica de les 
actuacions

Xarxa de referents juvenils (professionals, agents o persones joves) iue 
tnguin una incidència i coneixement clar sobre la població juvenil: 
coordinats a partr d’una metodologia de treball, canals de comunicació 
estables, per tal d’optmitzar recursos, artcular la partcipació juvenil i 
detectar i cobrir necessitats no detectades prèviament.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny ABR-JUN GEN-MAR   

Implementació OCT-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació - GEN-MAR GEN-MAR GEN-MAR 

Recursos

Humans  Referents juvenils, independentment del servei on estguin

Estructurals  El Gra; formacions, material, etc.

Població destnatària

 Referents juvenils

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats Professionals de joventut o amb vinculació, agents d’enttats, empreses i 
persones joves referents

Mecanismes de coord.  Xarxa de referents

Avaluació

Indicadors iuanttatus Persones implicades, vinculació (professionals, membres enttats, joves), 
sessions realitzades, acords establerts, acords impulsats.

Indicadors iualitatus  Valoració membres de la xarxa

Comunicació

Canals/estratègia  Canals interns de l’Ajuntament, formació, elements de gestó i difusió de 
les actvitats i recursos adreçats a joves.



5. Programa de treball transversal i comunicació

Projecte  5.3 Comunicació del Servei de joventut

Servei responsable  Joventut

Justfcació  Necessitat de seguir comunicant les accions desenvolupades pel servei a 
través d’un Pla d’actuació.

Objectu Estratègic
OE5: Desplegar la comunicació amb la població jove i la comunicació i 
treball transversal amb els serveis de l’Ajuntament iue despleguen 
polítiues de joventut, per tal de fer-la efcaç i efcient.  

Objectu Operatu: OOp28: Establir recursos o accions iue facilitn la comunicació amb la 
població jove de forma bidireccional i efectva.

Descripció tècnica de les 
actuacions

 Comunicació digital, a partr del web, Newsleter i xarxes socials; cercar la 
implicació dels i les joves en la comunicació a partr de la comunicació 
bidireccional; actualització del web del Gra i Pla de Comunicació anual.

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny ABR-JUN ABR-JUN ABR-JUN ABR-JUN

Implementació GEN-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació OCT-DES OCT-DES OCT-DES OCT-DES

Recursos

Humans  Referent de comunicació , Cap de comunicació

Estructurals  El Gra

Població destnatària

 Població de 12 a 35 anys

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats  Servei de joventut, Servei de comunicació i imatge

Mecanismes de coord. Reunions de comunicació; avaluació del Pla d’actuació

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Comunicacions realitzades, feedback rebut, anàlisis seguiment virtual

Indicadors iualitatus  Valoració tècnica i de la població jove

Comunicació

Canals/estratègia  -



5. Programa de treball transversal i comunicació

Projecte  5.4 Pla de formació a professionals de joventut

Servei responsable  Joventut

Justfcació  Necessitat de promocionar el coneixement i la promoció interna al Servei

Objectu Estratègic
OE5: Desplegar la comunicació amb la població jove i la comunicació i 
treball transversal amb els serveis de l’Ajuntament iue despleguen 
polítiues de joventut, per tal de fer-la efcaç i efcient.  

Objectu Operatu: OOp29: Oferir recursos per a la promoció en competències de la població 
juvenil.  

Descripció tècnica de les 
actuacions  Diferents càpsules formatves dirigides a l’eiuip del Servei de joventut

Temporització

 2019 2020 2021 2022

Disseny ABR-JUN ABR-JUN ABR-JUN  ABR-JUN

Implementació OCT-DES GEN-DES GEN-DES GEN-DES 

Avaluació - GEN-MAR GEN-MAR GEN-MAR

Recursos

Humans  Formadors/s

Estructurals  El Gra

Població destnatària

 Eiuip del Servei de joventut

Treball transversal

Tipus de nivell Nivell 1

Agents implicats  Servei de joventut

Mecanismes de coord.  -

Avaluació

Indicadors iuanttatus  Formacions realitzades, temàtiues, assistència, grau d’aplicació del 
coneixement generat

Indicadors iualitatus  Valoració de les formacions

Comunicació

Canals/estratègia Canals de comunicació interna
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