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1. INTRODUCCIÓ 

 

El 2013 s'aprova el Pla Local de Joventut d'Alella 2013-2016. Un pla local que va comptar amb la participació dels 

tècnics i tècniques municipals, agents educatius d'Alella, joves associats/des i joves a títol individual. 

El document que presentem a continuació és el seguiment dels programes i les actuacions dutes a terme des de 

l'aprovació del PLJA, el 28 de febrer del 2013, ara que s'ha arribat a l'equador del Pla i que queden dos anys de 

vigència. És un bon moment per fer una aturada per tal de valorar com ha estat evolucionant el desenvolupament 

del Pla Local, mirar què convindria millorar, modificar.... per tal d'assolir els objectius plantejats. 

En la redacció del PLJA 2013-2016 es va fixarcom una de les prioritats de l'equip l’avaluació i per aquest motiu es 

van definir diferents mecanismes d'avaluació, així com els criteris i indicadors que permetessin fer un bon 

seguiment dels resultats per tal de garantir una correcta avaluació del Pla, doncs enteníem el PLJA com un 

document viu, que cal anar-lo revisant i modificant per adaptar-lo constantment a la realitat, per tal que d'aquesta 

manera esdevingui una eina útil de cara a l'emancipació dels i les joves. 

Una bona avaluació permet ajustar-se a les necessitats canviants i assentar les bases dels futurs Plans Locals o fins i 

tot per modificar la redacció del pla vigent, com ha sigut en el nostre cas en aquest segon any de vigència del Pla. 

Aquesta reflexió i intenció es va veure reforçada quan vam acabar de redactar l'avaluació del PLJA 2009-2012, per 

encarar la redacció del Pla Local actual,  ja que no s'havia fet aquesta revisió contínua ni es va anar rellegint el Pla 

Local afegint-hi els canvis que va anar patint la regidoria que van anar afectant al desenvolupament  de projectes, 

actuacions així com també canvis en l'equip humà i també a  nivell d'infraestructures, amb trasllat d'equipament 

inclòs (nova ubicació del PIJ). 

L'avaluació de l'anterior pla local es va fer al finalitzar la vigència i aquest va ser un punt crític que vam valorar en 

la redacció del Pla local de joventut actual. 

La revisió del Pla Local de Joventut és bàsica si volem donar-li a aquest document, com dèiem, el tractament de 

document viu i en constant evolució. Amb aquesta voluntat  complementem l'avaluació feta del primer any de 

vigència del Pla Local, amb l'objectiu d'anar plasmant les actuacions, projectes que s'han anat portant a terme i els 

canvis sorgits per donar coherència a la tasca desenvolupada per la Regidoria. 
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2. METODOLOGIA 

 

En aquests dos anys de vigència del Pla Local s'han utilitzat diferents metodologies d'avaluació ja recollides en la 

redacció del Pla. Són les següents: 

 

Avaluació continuada 

Des de l'inici del Pla Local i amb la voluntat de recollir les valoracions dels i les joves s'han passat enquestes de 

valoració al acabar els tallers realitzats o serveis posats en marxa. Aquestes valoracions no s'han pogut fer a les  

activitats més lúdiques i/o multitudinàries, com per exemple el Cap de Setmana Jove on només tenim indicadors 

quantitatius. 

Aquestes enquestes ens han servit per anar introduint canvis, ajustos o millores. 

A més a més s'han anat elaborant unes fitxes de les activitats, però no s'ha fet de totes. Aquest és un aspecte que 

cal millorar per tal d'anar recollint tota la informació. 

 

Avaluació Anual  

Estava previst que cada mes de desembre es fes una avaluació. Finalment però es va fer del període de febrer 2013 a 

febrer 2014 coincidint amb la data d'aprovació (febrer 2013). 

Al febrer del 2014 es va presentar una avaluació del primer any del Pla Local, on es va fer un recull de dades i 

propostes de millora.  

Al febrer del 2015, equador del Pla Local, s'amplia la informació de l'avaluació del primer any i s’està treballant en 

dos grans canvis que modificaran i reestructuran el PLJA.  

El programa Adrenalina es pretén reformular de dalt a baix i els programes vinculats amb l'emancipació, Trànsit SIJ i 

Esport Jove, es reconvertiran en un altre programa anomenat GIRA, a data febrer 2015, s'està redactant aquest 

programa.  

En aquest equador serà, com dèiem, el moment de revisar amb perspectiva de futur, el desplegament del PLJaixí 

com l’adequació de les actuacions als objectius.  

Els agents implicats en aquesta avaluació anual han sigut els/les tècnics/ques municipals, així com l'equip tècnic de 

la Regidoria. 
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Amb la voluntat d'arribar als i les joves s'adaptarà la redacció de l'avaluació a un format més dinàmic  utilitzant 

l'aplicació multimèdia per la creació de presentacions prezzi. 

 

Avaluació Final  

Es celebrarà a final del període de vigència de l’actual PLJ. Té com a objectiu valorar el desplegament dels 

programes i dels conjunt del PLJ. El resultat de l’avaluació ha de ser útil per afrontar el següent PLJ i, per tant, 

aportar aquells canvis i millores que s'hagin considerat necessaris.  

Cal prendre una clara consciència de visió de futur, doncs el resultat de l’avaluació final, ha de determinar en bona 

mesura l’elaboració del següent PLJ. 

 

3. PRINCIPIS RECTORS 

 

Qualitat, participació, transformació i integralitat.  

Aquests són els quatre principis que han de travessar totes les actuacions que realitzem a l’àrea. Després de dos 

anys de desenvolupament del Pla i recollint les conclusions extretes de l'avaluació del primer any, ens adonem de la 

importància de fer una bona planificació de les actuacions per tal de poder dotar-les d’aquests principis. 

 

Qualitat: Totes les actuacions que es defineixen  al Pla són fruït d’una anàlisi que ens permet traçar les línies sobre 

les necessitats reals. Tot i així el poc desplegament sistemàtic del Pla fa que en ocasions funcionem per instint i no 

en conseqüència a l’anàlisi. Un actuació que podria solucionar aquesta problemàtica seria dedicar uns dies a 

desplegar les actuacions del pla de manera unida i així evitar la fragmentació de les activitats. Aquesta 

fragmentació pot ser donada per la divisió en quadres molt útil a l’hora de visualitzar les tasques però que pot ser 

interpretada també com una segmentació de les actuacions. 

Participació: La participació és una de les grans mancances que tenim com a àrea. La participació és molt positiva 

(tal i com analitzem en el PLJA) però també és una metodologia lenta i costosa amb beneficis a llarg termini. En el 

desplegament del Pla, quan desenvolupem cada programa, farà falta incloure un previ on es visualitzin tots els 

espais de participació de cada línia. Preveient la dificultat que tenim amb la participació, aquest segon any del Pla 

s'han introduït les enquestes on-line per recollir informació i demandes dels joves. 
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Transformació: La transformació de les vides de les persones és un objectiu inassolible, però sí que podem treballar 

en aquesta línia. Les intervencions més qualitatives són l’eina més útil però també amb una incidència quantitativa 

més fluixa, farà falta veure com ens coordinem per trobar solucions més econòmiques a les eines qualitatives. 

 

Integralitat: Les actuacions previstes del PLJA es van definir des d’una visió integral, això no vol dir però, que 

alhora de portar-ho a la pràctica seguim aquest criteri al 100% 

 

 

4. CANVIS RELLEVANTS DINS LA REGIDORIA 

 

A continuació presentem els canvis més rellevants que ha tingut la Regidoria de Joventut des del febrer del 2013. 

Maig  2013  

Unificació dels dos equipaments de Joventut 

Alella passa de tenir dos equipaments juvenils, el Casal de Joves Can Gaza i l'Àgora, Punt d'Informació Juvenil a 

tenir l'Espai Jove d'Alella, que aglutina els dos serveis que s'oferien pel jovent fins aleshores. 

Aquesta és una reivindicació històrica que els i les joves havien demanat així com per part de l'equip tècnic que 

valoren aquesta nova situació com un salt qualitatiu de la regidoria i es guanya en visibilitat i referencialitat. Les 

noves instal·lacions permeten desenvolupar altres activitats que fins llavors eren impensables per manca d'espais. 

Un exemple clar és la programació trimestral Espai 16:30 on s'ofereixen cursos, tallers i exposicions per a joves. Amb 

el canvi es guanya en disposar de vàries sales on poder oferir per exemple assessories, com han sigut fins a dia 

d'avui les de prevenció de consum de drogues. Els joves disposen d'un espai adient on poder estudiar en èpoques 

d'exàmens i això es valora positivament.  L'espai és tant ampli que facilita que es puguin desenvolupar vàries 

activitats alhora.  

La ubicació també és molt bona, ja que estem al centre del poble, a les antigues Escoles Fabra, un edifici conegut 

per tothom. 

Amb la unificació dels equipaments, canvia també la manera de treballar i d'estructurar la regidoria. 

Tot i que la unificació dels equipaments ha sigut molt positiva, per l'equip ha significat una nova forma de treballar, 

ja que fins ara cada equipament el gestionava una tècnica i ho feia segons el seu criteri. Treballar tot l'equip junt, 

fa que calgui anar establint criteris conjunts i això no sempre és senzill. Sovint quan hi ha vàries persones  

 



7 

 

 

gestionant un mateix espai, és fàcil que s'acabin diluint les responsabilitats d'organització de l'equipament i queden 

difoses.   

Una altra valoració que es va fer a l’inici i que es torna a fer, és la bondat de tenir un espai de bar dins de 

l’equipament, que ajudaria a tenir contacte amb el jovent més adult.  

També seria bo, treballar en tenir accés en altres espais de l’equipament de manera compartida mab els altres 

serveis. 

 

Juny 2013  

Incorporació d'un conserge a la Regidoria per l'equipament 

Amb l'obertura de l'equipament s'incorpora una nova persona a la Regidoria per fer tasques de consergeria i suport a 

tasques de manteniment bàsic de l'equipament. El conserge també allibera a l'equip de certes tasques 

administratives. 

 

Setembre 2013  

Creació del Fulletó trimestral Espai 16.30 

Aquest fulletó recull totes les activitats que genera l'àrea trimestralment. Informa dels cursos, tallers, xerrades, 

activitats extraordinàries, serveis... que ofereix la Regidoria.  

Aquest fulletó neix amb dues voluntats. Una és potenciar la referencialitat del jovent amb la regidoria, tenint un 

fulletó propi que acabin identificant-lo com una eina informativa, on tot el que s'hi publica està destinat a joves 

(com les xarxes socials de la regidoria).  L'altre voluntat és la de sistematitzar i regularitzar l'oferta formativa 

estructurada en trimestres, per tal que els i les joves tinguin clar cada quan s'ofereixen els tallers.  És una bona 

manera d'estructurar la feina a dur a terme. 

 

Setembre 2013  

Canvis en l'equip tècnic de la Regidoria 

Es passa de tenir dues tècniques a jornada completa  i un dinamitzador a 15 hores setmanals, a tenir tres tècniques 

a jornada complerta. Amb aquest canvi en l'equip humà, es redefineixen les tasques  a portar a terme dels 

programes del  del PLJA.  La incorporació d'aquesta nova figura ve marcada per la separació de les franges d'edat  
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definida de forma incipient al PLJA, on es recull les actuacions destinades als i les adolescents en un programa 

propi (Adrenalina). 

L'Equip es divideix de la següent manera: 

- Tècnica auxiliar en informació juvenil encarregada de portar a terme els programes del PLJA vinculats a 

l'emancipació i la informació (programes Trànsit-SIJ i Salut Jove). 

 

- Tècnica auxiliar en participació juvenil i de les entitats encarregada de desenvolupar els programes del PLJA 

relacionats amb la participació i la cultura. (Programes Referencialitat, Crea't i Arrela't). 

- Tècnica auxiliar en adolescència, responsable de desenvolupar el programa PIDCES (Punts d'Informació i 

Dinamització en els Centres d'Educació Secundària), així com de la resta d'actuacions a desenvolupar amb la 

franja adolescent (Programa Adrenalina). 

 

Aquest és un punt fonamental pel que fa a la reestructuració de la regidoria sumat al canvi d'equipament.  Tenir una 

referent pels adolescents fa que les altres dues tècniques puguin centrar-se a desenvolupar actuacions exclusives per 

a joves de 16 a 30 anys. Fins al moment no estava tant diferenciat i resultava complicat que no es barregessin els 

públics a les activitats, per què tot i que es programava pensant en els joves acabaven venint a participar els 

adolescents, perquè eren els usuaris/es que venien al PIJ i Casal de Joves.  Això desmotivava al jovent que quan es 

volien apuntar a les activitats les trobaven infantils degut a la presència dels adolescents. 

Separant clarament les franges d'edat a ambdues se'ls hi poden oferir recursos i activitats adequades.  

 

Febrer 2014  

Canvi de nom de la Regidoria 

El 17 de febrer  de 2014  s'aprova per decret d'alcaldia (161/2014) canviar el nom de la Regidoria i aquesta passa a 

anomenar-se Regidoria d'Adolescència i Joventut.  

Fruit del pes que guanyen les dues franges d'edat de la regidoria, gràcies a la incorporació de la persona referent del 

grup adolescent i a l'estructura marcada al PLJA on es definia un programa específic pels adolescents, s'aprova 

anomenar a la regidoria de joventut, com a regidoria d'Adolescència i Joventut. 

Aquest fet formalitza la separació  de l'àrea per franges d'edat.  
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 - Adolescència  (12-16 anys) 

 - Joventut (+ 16 anys) 

Tenir l'equip tècnic dividit en franges d'edat, facilita com dèiem en el punt anterior, centrar la feina en 

desenvolupar actuacions per a cada segment d'edat. 

Febrer 2015  

Redefinició del programa Adrenalina (Adolescents) dins el PLJA  

Quan es redacta el PLJA s'inclou el Programa Adrenalina, que és la branca adolescent dels altres programes del PLJA.  

Amb l'estructuració de l'equip i la incorporació d'una nova tècnica a jornada sencera, aquest programa agafa molt 

més pes del que estava previst inicialment i es veu la necessitat de redefinir-lo i dotar-lo de molt més contingut. 

 

Febrer 2015  

Redefinició dels programes Trànsit SIJ i Salut Jove. Creació del programa GIRA 

Des de l’aprovació del PLJA, gràcies als canvis que s’han produït i la millora de qualitat que es va acumulant a l’àrea, 

es veu necessari donar un pas en l’àmbit dels programes Trànsit SIJ i Salut Jove per tal de millorar el servei 

d’informació, orientació, assessorament i acompanyament en els diferents àmbit d’emancipació jove. En aquest 

sentit, s’està redactant un programa que busca fer un gran salt qualitatiu que ens permeti donar un millor servei i 

ser més proper al jovent. En els propers mesos s’ha d’acabar de definir aquest nou programa que esmenarà als 

anteriors Trànsit SIJ i Salut Jove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

5. AVALUACIÓ DELS PROGRAMES 

 

1.- PROGRAMA REFERENCIALITAT JVENIL 

 

1.1 Esdevenir referents dels i les joves d’Alella 

Bloc A. Nou equipament 

 

1.1 Fomentar la qualitat dels serveis i recursos de l’Ajuntament. 

1.1.1 Fomentar la unificació dels serveis juvenils d’Alella. 

1.1.2 Treballar per la centralització dels recursos juvenils del poble. 

Actuacions:  1.1.1 1.1.2 

Equipament juvenil: trasllat al nou equipament.   

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment amb les àrees d’educació i cultura.  

 

Avaluació segons indicadors 

 

- S’ha produït un augment en el nombre d’assistència, principalment en el número de persones inscrites als 

tallers. També ha augmentat l'edat del jovent assistent als tallers. 

- No hi ha un registre per tal de fer un seguiment a l’assistència. 

 

- La valoració dels tallers principalment és positiva (a l'annex s'adjunta un model de fitxa de valoració dels 

tallers). 

- S’han augmentat els recursos oferts.  

- S’han augmentat el número de reunions de coordinació de l'equip. Se'n fa una setmanal, normalment els 

divendres. 

 

Propostes de millora: 

- El conserge està agafant un paper centralitzador en la gestió d’espais. S’ha creat un nou correu que ens servirà 

per centralitzar tota la informació.  El conserge com a responsable de gestionar aquest correu de cessió 

d'espais serà qui haurà d'acabar de lligar-ho amb la persona interessada. Cal tornar a valorar, ara que ja portem 
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dos anys funcionant i que els joves comencen a conèixer més l'equipament si es crea o no un formulari a la 

pàgina web per demanar cessió d'espais. 

- Reunions de coordinació interna: 

Fer les actes rotatives d’un mes. S’estableix com a límit de devolució  48hores. En la mateixa es farà la proposta 

de següent reunió com a vocal de l’equip, el regidor fa les seves aportacions i ens convida a través del calendari 

amb la proposta adjuntada. 

Portar una proposta d'ordre del dia treballada. 

 

Bloc B. Línies comunicatives de l’àrea. 

 

1.2 Augmentar la qualitat de la comunicació de l’àrea de joventut. 

1.2.1 Fer arribar a la població jove d’Alella la programació i serveis que s’ofereixen destinats al jovent. 

1.2.2 Generar una visió de la Regidoria referencial de cara a la joventut.   

1.2.3 Fomentar l’adaptació de la comunicació al públic objectiu. 

1.2.4 Comunicació interna: Fer arribar a la resta d'àrees aquella informació que sigui d'utilitat per al seu 

desenvolupament, especialment: serveis socials, cultura i educació. 

Actuacions:   

WEB 2.0: Mantenir i actualitzar els elements 

2.0 per tal de que respongui a les necessitats i 

al nou funcionament de la regidoria 

(www.alellajove.cat). 

S'han anant fent.   

Des del gener 2015 la regidoria disposa d'un mòbil nou que permet 

tenir instal·lades les aplicacions 2.0 per tenir al dia les xarxes 

socials. 

Facebook: Unificació dels dos perfils de 

facebook actuals en una pàgina única de 

joventut (Alella Jove). 

S'ha creat la pàgina de facebook Alella Jove. 

El perfil que hi havia del PIJ s'ha mantingut però reconvertint-lo en 

Alella Jove.  

Estava previst substituir el perfil per la pàgina però no s'ha fet 

perquè amb la pàgina no es pot interactuar tant amb el jovent. 

El facebook del casal de joves s'ha utilitzat per la franja adolescent 

de l'àrea i s'anomena Adrenalina d'Alella. 
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Twitter: Manteniment del compte 

@alellajove. 
S’ha d’actualitzar més sovint amb totes les temàtiques. 

Youtube: Eliminació del compte propi i 

utilització del compte de l'Ajuntament. 
Fet 

RSS (Really Simple Syndication): Creació 

d'un RSS per als i les joves d'Alella. 
No s'ha fet res. 

Cartells: Per a les activitats de més nombrada 

de la Regidoria es seguiran imprimint cartells i 

penjant-los a les cartelleres més indicades del 

poble. 

Es segueix fent el sistema de sempre. 

Butlletí electrònic (newsletters). 

S'han iniciat converses amb Comunicació per poder aprofitar una 

plataforma que existeix al web municipal per la creació de  

butlletins electrònics. 

El Full: Publicacions en la revista municipal 

d'Alella 
Fa falta coordinació 

Publicació: en altres canals escrits del poble 

o de la comarca. 

Cal agafar l'hàbit d'enviar tota la informació de les nostres 

activitats dins el termini a Comunicació per tal que puguin enviar-la 

als mitjans externs 

Sij Virtual: Creació del Sij Virtual. 

El programa GIRA ho contempla. S'ha començat a fer un netvibes 

aprofitant un recurs creat des del Consell Comarcal que encara no 

s'ha difós als joves. 

Ajuntament d'Alella: Alella 2.0. Aprofitarem 

els recursos genèrics de l'Ajuntament. 
Fet. 

Formació: Formació del personal de l'àrea en 

noves tecnologies i aplicacions 2.0. 

Per tal de conèixer noves eines de difusió i participació 2.0 part de 

l'equip ha participat en un programa KNKTA’T de l'Agència Catalana 

de la Joventut per aprendre a com fomentar la participació de la 

gent jove a través de les eines 2.0. 

Memòria anual: creació d'una memòria anual 

de la Regidoria de manera virtual (per 

exemple: Prezi). 

Per  l'avaluació dels dos primers anys se n'ha creat una que es 

penjarà a les xarxes socials. 
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Treballar en dues línies de comunicació: la 

jove i l’adolescent. Adaptar la comunicació a 

les demandes dels dos públics. 

De moment s'ha duplicat el facebook per franges d'edat d'aquesta 

manera la informació que s'hi publica s'adequa a cada edat. 

S'ha creat un fulletó trimestral per difondre la programació 

formativa del jovent. 

Per difondre les activitats dels adolescents s'ha creat una postal. 

Butlletins: Creació de butlletins de l’àrea per 

tal de mantenir informades la resta de 

regidories de l’Ajuntament. 

S'han iniciat converses amb el departament de Comunicació per 

aprofitar la plataforma que hi ha a l'Ajuntament i que utilitzen per 

enviar informacions generals i des del Centre Cultural Can Lleonart.  

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment amb l’àrea de comunicació. Reunions amb agents 

externs (intramunicipals i extramunicipals). 

 

Avaluació segons indicadors 

- Les noves eines de comunicació es van consolidant, però encara els hi queda camí, esperem que amb el Cap de 

Setmana Jove es pugui donar un impuls així com amb la resta d'actuacions de l'àrea. 

- Cal millorar com es passa la informació de les activitats a l'àrea de comunicació, establir si s'envia tot junt o si 

s'envia separadament  (adolescència i Joventut) i que a El full es publiqui en apartats separats, per tal que cada 

públic s'identifiqui amb la notícia. 

- Comunicació de les activitats a la resta de l’Ajuntament, cal decidir si es fa conjunta o separada per franges d'edat 

(Adolescència-Joventut). 

- Centralitzar el traspàs d'informació de l'àrea cap a Comunicació en una única persona i decidir entre tot l'equip què 

prioritzem. 

- Cal decidir quin format de butlletí on line volem per comunicar-nos amb la resta de l’Ajuntament. I pensar bé  com 

l’organitzem,  dividint-lo  per franges d’edat, etc. 

 

Propostes de millora: 

- Crear un butlletí intern de manera mensual per tal de comunicar a la resta de l’Ajuntament les activitats 

interessants. Aquesta proposta s’hauria de coordinar amb comunicació i la tasca que s’està realitzant de 

coordinació. Aprofitant que l'equip s'està formant en un curs sobre participació i eines 2.0 es parlarà amb el 

formador per valorar quin tipus de format és el més adient. 

- Cada dilluns es realitzarà una revisió de la pàgina web i de les eines 2.0, s’enviarà una petita valoració. També 

es farà un petit informe a l’àrea de comunicació. 
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-  Programació de “piulades” per al cap de setmana, per no publicar només quan estem a l'oficina. 

 

- Publicar informacions al Facebook en diferents franges horàries per anar arribant a joves diferents. Al matí 

molts estan estudiant o bé treballant.  Un bon moment és al migdia o al vespre-nit, que és quan estan més 

connectats. 

 

- Es dinamitzarà l'Instagram, ja que és una aplicació que molt jovent segueix. Cal  valorar l'opció d'obrir un 

compte d'instagram per adolescència. 

 

 

2. Trànsit SIJ 

2.1 Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

Bloc A. Educació Reglada. 

2.1 Millorar la qualitat educativa i formativa dels i les joves d’Alella per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i 

la cohesió social.  

2.1.1 Oferir l’oportunitat de reprendre els estudis a aquells joves que els han abandonat prematurament. 

2.2. Reduir l’efecte de les desigualtats socials i la seva reproducció dins el sistema educatiu  

2.2.1 Millorar l’èxit educatiu dels i les  joves per tal de garantir la igualtat  d’oportunitats i la cohesió social. 

2.2.2 Augmentar la corresponsabilitat dels diversos agents educatius 

2.3 Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu procés educatiu, a fi d’afavorir la realització del seu 

projecte de vida i autonomia personal.  

2.3.1  Millorar la difusió i la orientació dels itineraris educatius. 

2.3.2  Impulsar la informació, assessorament i orientació acadèmica i professional per facilitar la presa de  

decisions. 

ACTUACIONS  
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Habilitar una sala d’estudi a l’equipament juvenil 

coincidint amb el calendari d’exàmens de les 

universitats i/o de les proves d’accés a cicles 

formatius 

Durant les vacances de Nadal del 2014 i al mes de gener 2015 

s'ha obert per primera vegada una sala d'estudi per a 

universitaris/àries coincidint en l'època d'exàmens.  Durant 

les vacances de Nadal s'ha obert cada dia matins i tardes de 

dilluns a diumenge (9 a 14 i de 16 a 20h) i només matins les 

vigílies de festiu. L'obertura s'ha cobert  entre l'equip tècnic i 

una empresa externa. 

Després de les vacances de Nadal, s'ha seguit obrint la sala 

d'estudi cada matins i tardes i els caps de setmana només 

matins.  

S'havia fet una enquesta prèvia a través del facebook i havien 

respòs 50 joves mostrant interès. Finalment 11 joves són els 

que han utilitzat la sala d'estudi, de les quals 4 eren monitors 

de l'Esplai Guaita'l, 3 eren joves que no havien vingut mai a 

l'Espai Jove i la resta eren joves que havien fet algun curs de 

joventut anys enrere. S'ha passat una enquesta de valoració. 

Els i les joves que l'han respòs creuen que no s'ha fet prou 

difusió. Una opció seria etiquetar al jovent al facebook quan 

publiquem el cartell de la sala d'estudi. 

De cara als exàmens trimestrals del març es tornarà a obrir 

una sala d'estudi. Abans però s'ha passat una enquesta per 

saber quina predisposició hi ha a venir a estudiar.  

Creació d’una assessoria d’orientació sobre 

itineraris formatius oberta a joves i famílies. 

No s'ha creat cap assessoria externa d'orientació acadèmica i 

les consultes s'han anat resolent per part de la informadora 

juvenil. De cara al 2015 hi ha previst englobar aquest 

assessorament dins un conjunt d'altres assessories, incloses 

dins el programa GIRA que reformularà el programa Trànsit 

SIJ i Salut Jove, programes relacionats amb l'emancipació 

juvenil. 
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Consolidar el programa d’Educaweb, servei 

d’assessoria d’estudis i professions entre els pares i 

joves.  

Tant el 2013, com el 2014 des de la Regidoria d'Educació s'ha 

programat la xerrada anual sobre itineraris formatius oberta a 

les famílies i joves de 3r i 4t d'ESO amb Educaweb. El 2013 es 

va fer a Can Lleonart però la xerrada del 2014 es va fer a 

l'Espai Jove, amb la voluntat de guanyar referencialitat de 

cara a les famílies. 

El març del 2014 des de la Regidoria de Joventut s'ha fet una 

xerrada d'orientació als alumnes de 4t d'ESO a l'INS Alella 

mitjançant l'empresa Itinere que treballa per alguns PIJ de 

l'Ajuntament de Barcelona. 

El 2015 no està previst que es faci aquesta xerrada a l'INS 

perquè des del centre s'ha reformulat l'orientació acadèmica 

que es fa als i les alumnes i s'assumeix des del professorat al 

llarg de l'any. 

Participació puntual al Consell Escolar Municipal  

per donar a conèixer la regidoria de Joventut. 

Es va assistir  al Consell Escolar Municipal celebrat el 25 de 

juny del 2014 a l'Espai Jove. Va servir per donar a conèixer a 

tots els membres part de l'equip de la Regidoria i per 

presentar dos dels projectes de l'àrea: el programa 

l'Adrenalina de l'Estiu i les assessories de drogues. Va ser una 

bona manera de donar a conèixer la tasca desenvolupada per 

part de la Regidoria.  De cara al 2015 es demanarà poder 

assistir a les reunions del CEM per què creiem que com a 

Regidoria també podem aportar-hi informació i contingut a 

les reunions. Com a primer pas es demanaran les actes per 

estar informats del què es parla. 
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Consolidació i ampliació dels perfils del PQPI 

S'han consolidat els dos perfils del PQPI, però no s'ha 

ampliat.  Cal aprofitar el fet de compartir edifici per establir 

mecanismes d'actuació conjuntes entre la Regidoria i el PQPI. 

Tant el 2013 com el 2014 s'han fet dues accions formatives 

amb els alumnes del PQPI. En concret aquestes actuacions 

s'han emmarcat dins les activitats del 8 de març, dia 

Internacional de la Dona Treballadora, per fer tallers sobre 

relacions igualitàries. El PQPI depèn de les regidories 

d'Educació d'Alella, Montgat i Tiana.   

A l'annex s'adjunta un quadre amb les dades del nombre de 

persones inscrites així com de les localitats. 

Consolidació de l’oferta formativa de l’Espai Actiu 

pels joves que volen preparar les proves d’accés als 

CFGM,  CFGS, accés a la universitat majors de 25 

anys...  

L'Espai Actiu, l'escola d'adults d'Alella,  segueix tenint un bon 

nombre d'alumnes i s'han consolidat els cursos. Caldria treure 

profit del fet que es comparteix edifici. El calendari lectiu 

dels alumnes és molt intens i per tant és complicat  que 

deixin de fer classe alguna tarda per  assistir a alguna 

proposta feta per la Regidoria de Joventut.  Per tant es 

descarta fer res d'aquest tipus. La intervenció que es pot fer 

és simplement de difusió dels serveis que ofereix la Regidoria 

deixant fulletons a les aules i penjant cartells a les aules. Cal 

tenir en compte però la mitjana d'edat, ja que hi ha cursos 

com són els de català que no hi ha joves.  La dificultat però 

està en els horaris, ja que les classes acaben a les 22 hores i 

les nostres activitats (tallers, xerrades...) comencen a les 

20h. 

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment la regidoria d’Educació i l’Espai Actiu. Reunions 

amb agents externs (intramunicipals i extra municipals). No s'han sistematitzat les reunions ni han augmentat.  
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Criteris i indicadors. Avaluació. 

Objectius específics Indicadors d’Avaluació Criteris d’Avaluació RESULTAT 

Oferir l’oportunitat de 

reemprendre els estudis 

a aquells joves que els 

han abandonat 

prematurament. 

Nombre de joves d'Alella 

inscrits al PQPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de perfils de 

PQPI  programats  

Alella. 

 

 

 

 

Augmentar el nombre de joves 

susceptibles de beneficiar-se del 

PQPI. 

 

 

 

 

 

 

Augmentar el nombre de joves 

que aproven el PQPI.  

 

 

Consolidar els perfils del PQPI 

impartits a Alella. 

 

 

Augment dels aprovats dels joves 

de l'Espai Actiu. 

El nombre d'alumnes  

susceptibles de fer un 

PQPI no ha augmentat 

respecte anys anteriors. 

Tampoc  ha augmentat ha 

sigut el nombre d'alumnes 

d'Alella. Al curs 2013-14 

van ser 2 alumnes i pel 

curs 2014-15 hi ha un 

jove.  Cada curs s'apunten 

uns 30 joves. 

 

 

 

 

S'han consolidat els dos 

perfils que es venien fent 

fins ara (Cuina i comerç).  

 

No es tenen les dades per 

saber quants alumnes van 

aprovar. 
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Millorar l’èxit educatiu 

dels i les  joves per tal 

de garantir la igualtat  

d’oportunitats i la 

cohesió social. 

Nombre de joves que 

utilitzen l'aula d'estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de joves atesos 

al servei puntual 

d'orientació acadèmica. 

Valoració d'aquest servei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoració d'aquest servei. 

El Nadal del 2013 la Sala 

d'Estudi per 

universitaris/àries no va 

tenir usuaris/àries. Al 

Nadal 2014 sí que han 

vingut joves (11 

persones). S'ha passat 

valoració i hi ha previst 

obrir-ne una altra abans 

de setmana santa i al 

juny. La valoració ha sigut 

positiva per ser la primera 

vegada, però es valora que 

és poca assistència i, per 

part del jovent,  que ha 

fallat la difusió. 

S'han atès a uns 15 joves 

en temes d'assessorament 

acadèmic però no hi ha 

cap valoració recollida. 
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Augmentar la 

corresponsabilitat dels 

diversos agents 

educatius. 

Nombre de xerrades 

sobre estudis destinades 

als pares i mares dels 

joves. 

 

 

 

 

 

Nombre de joves i pares 

atesos al servei puntual 

d'orientació acadèmica. 

 

 

Nombre de persones 

joves de l'INS ALELLA 

derivades al Consell 

Municipal d'Educació. 

Valoració d'aquestes xerrades. 

 

 

 

 

 

 

 

Valoració de l'orientació rebuda. 

 

 

 

Valoració dels joves del Consell 

municipal d'educació 

Des d'Educació se'n va fer 

una el 2013 i una el 2014. 

No es va fer cap valoració 

per part de les famílies 

assistents. 

Van assistir unes 50 

persones cada any. 

 

 

No s'ha creat l'assessoria 

acadèmica. Els dubtes 

s'han resolt per la 

informadora juvenil. S'han 

atès a 15  joves.  

 

 

No s'ha mantingut cap 

contacte amb els joves 

participants al  Consell 

Municipal d'Educació. 
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Millorar la difusió i la 

orientació dels itineraris 

educatius. 

Nombre de joves i pares 

atesos al servei puntual 

d'orientació acadèmica. 

Valoració de l'orientació rebuda. No s'ha creat l'assessoria 

acadèmica, tot i així s'han 

atès a 15 persones i la 

informadora juvenil ha 

resolt els dubtes. No s'han 

recollit valoracions. 

S'ha elaborat un calendari 

amb les convocatòries de 

preinscripcions, exàmens, 

proves d'accés... per anar 

comunicant-ho als i les 

joves a través de les 

xarxes socials. 
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Impulsar la informació, 

assessorament i 

orientació acadèmica i 

professional per facilitar 

la presa de  decisions.  

Nombre xerrades sobre 

orientació acadèmica 

organitzades. 

 

 

 

Nombre  de joves 

assistents a les xerrades. 

 

 

 

 

Nombre de visites al 

saló de l'ensenyament. 

Valoració de les xerrades. 

 

 

 

 

 

Valoració dels joves assistents.  

 

 

 

 

Recollida de la informació 

sol·licitada per part dels joves. 

 

 

 

 

Valoració dels joves del Saló de 

l'Ensenyament. 

Des de la Regidoria 

d'Educació s'han fet dues 

xerrades per les famílies 

(2013 i 2014).  També hi 

havia algun jove. 

 

El març del 2014  des de 

la regidoria de joventut es 

va fer una xerrada pels 

alumnes de 4art d'ESO. No 

es van recollir valoracions. 

 

 

 

EL 2013 la Informadora 

Juvenil  va anar al saló de 

l’ensenyament i es van 

recollir fulletons de cicles 

formatius per tenir-los a 

l'equipament.  El 2015 s'hi 

anirà amb la voluntat de 

renovar la informació del 

PIJ. 

Des de l'INS Aella cada 

any s'ha fet una sortida al 

Saló de l'Ensenyament 

amb l'alumnat de 4art 

d'ESO.  

 

No tenim cap valoració 

recollida 
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Potenciar el transversal 

entre la regidoria de 

Joventut, educació, 

serveis socials, INS 

Alella i altres agents 

Nombre de reunions de 

coordinació entre els 

agents implicats 

Augment de les reunions de 

coordinació, avaluació.... 

No s'han calendaritzat les 

reunions. Quan s'han fet, 

han sigut més aviat 

trobades informals, 

telefòniques  per algun 

tema concret. 

 

 

 

Avaluació segons indicadors 

Des de la implantació del PLJ s'han anat fet algunes actuacions en matèria d’educació formal. El març del 2014 i 

com a primera vegada des de la regidoria s'han fet actuacions d'orientació acadèmia als alumnes de 4art d'ESO a 

l'INS Alella.  Fer aquesta actuació ha obtingut resultats perquè gràcies a començar a fer xerrades d'orientació a l’INS 

Alella han augmentat les consultes en matèria d'orientació acadèmica a l'Espai Jove.  

De totes maneres i per treure'n més profit d'aquesta intervenció a l'INS Alella hagués calgut millor coordinació entre 

els programes Adrenalina i Trànsit SIJ ja que aprofitant la nostra presència a l'INS Alella, abans de fer les xerrades 

d'orientació s'hagués hagut de passar a les tutories un qüestionari per saber quins dubtes presentaven els i les 

alumnes, per saber quins itineraris formatius eren els més predominants i així aprofitar la sessió. En aquesta ocasió 

la sessió estava més enfocada en parlar dels cicles formatius i quan es va preguntar què volien fer després de l'ESO 

va resultar que només hi havia uns 5 alumnes que volien fer CF.  Si s'hagués preguntat abans a les tutories la sessió 

s'hagués preparat amb un enfocament diferent.  

Per tal de poder informar als i les joves de les convocatòries a proves d'accés, matriculacions, preinscripcions... s'ha 

elaborat un calendari on es recullen les dates per tenir-les controlades i així informar amb temps suficient als joves  

mitjançant les xarxes socials.  Si es fa una bona previsió i es va informant amb antelació facilitarem que els joves 

que necessiten orientació per fer aquests tràmits vinguin amb temps suficient a l'Espai Jove.   

El 2014 no es va fer i el darrer dia de les preincripcions a les proves d'accés dels CF van venir un gran nombre de 

joves a l'Espai Jove exposant dubtes i justament la referent del programa Trànsit no treballava aquella tarda. Si 

s'hagués previst haguéssim pogut fer una previsió i modificar els horaris per atendre als i les joves. Si es fa una 

previsió dels calendaris acadèmics es pot planificar millor la feina i poder organitzar els espais d'orientació 

acadèmica. Amb una bona calendarització es poden anar llençant notícies a les xarxes socials i facilitar així que els 

joves no deixin pel darrer moment la preinscripció.  

Per primera vegada, el 2014,  la xerrada d'orientació acadèmica que organitza la regidoria d'Educació a les famílies 

d'alumnes de 3r i 4t d'ESO  s'ha realitzat a l'equipament juvenil. Fins ara la Regidoria no disposava de cap sala per 
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poder organitzar actes d'aquest tipus. Amb el nou equipament aquest tema queda solucionat. Fer aquest tipus de 

xerrades per a famílies a l'Espai Jove és una bona manera per donar a conèixer les instal·lacions i els serveis que 

s'ofereixen.  De cara al 2015 hi ha previst que es torni a fer a l'Espai Jove la xerrada, serà el 5 de març. 

És important recuperar la sortida al Saló de l’Ensenyament per tal de dotar el SIJ amb fulletons de temàtica 

educativa actualitzats. La darrera vegada que s'hi va anar va ser el 2013. De cara al 2015 s'hi anirà amb la voluntat 

de renovar la informació acadèmica del PIJ. 

Pel que fa a l'orientació acadèmica se li vol donar un enfocament més complet i organitzar altres activitats com per 

exemple muntar la Setmana de l'orientació cap al mes de març de 2015.  S'han creat un dossier dels cicles formatius 

existents per tal que qualsevol persona pugui consultar-lo,tot i que també està al web del Departament 

d'Ensenyament,  perquè quan es fa una orientació va bé poder consultar els documents en format paper. Amb els 

joves que vénen a informar-se sempre es miren les webs conjuntament i després se'ls hi envia els enllaços web per 

tal que després puguin consultar-ho amb calma des de casa.  

Cal seguir treballant per establir mecanismes de coordinació i treball conjunt entre els programes Trànsit i 

Adrenalina, aprofitant el contacte permanent que hi ha entre l'INS Alella i la referent del programa Adrenalina. 

 

Valoració que fa la Regidoria d'Educació 

Des de la Regidoria d'Educació es valora positivament el fet que en un mateix edifici, les Antigues Escoles Fabra hi 

hagi diversos recursos educatius, com són l'Espai Jove, el PQPI i l'Escola d'Adults, ja que beneficia el traspàs de 

coneixement i d'informació dels diferents espais formatius municipals existents pel jovent. És una bona manera de 

crear sinèrgies entre ambdues regidories. És una bona oportunitat de complementarietat i un punt de trobada de 

coneixements pel jovent.  

Des de la regidoria d’Educació es valora que el nou equipament i la tasca descrita al PLJA és una oportunitat per 

aprofundir en el treball tècnic en xarxa (Joventut, Educació, Serveis Socials) per abordar preventivament qüestions 

com addiccions nocives  del  jovent a Alella, i per altra part detectar i actuar en comportaments des d'un punt de 

vista social no punitiu.  

 

Propostes de millora 

- Crear una assessoria d'orientació acadèmica a l'equipament amb els recursos necessaris.  Aquesta assessoria està 

prevista dins del programa GIRA que inclou altres assessories plantejades al PLJA. Aquest és el programa que s'està 

redactant i que ha de redefinir els programes  Trànsit-SIJ i Salut Jove, els dos programes relacionats amb 

l'emancipació. 

- Organitzar una setmana de l'orientació acadèmica als voltants de l'època del Saló de l'Ensenyament.  
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- Crear una fitxa de seguiment per a cada jove que vingui a fer una consulta acadèmica. 

- Organitzar els materials informatius sobre estudis tant en format paper com digitalment.  

- Difusió de la  plataforma virtual netvibes de temes d'orientació i estudis (servei web que actua com un escriptori 

virtual personalitzat, que permet molt ràpidament la configuració d’una pàgina d’inici que contingui els webs, 

portals... preferits)  

- Fer reunions de coordinació amb la referent del programa Adrenalina per decidir quines actuacions d'orientació 

acadèmica es faran a l'INS.  

 

Bloc B. Educació No Reglada  

2. 2 Adquirir coneixements d’utilitat pel desenvolupament del jovent en el seu quotidià. 

2.2 .1  Desenvolupar d’habilitats teoricopràctiques encarades a ampliar la formació del jovent. 

Actuacions:  2.4.1 

Creació d’una línia editorial online sobre diferents 

temàtiques organitzades com a càpsules 

informatives  sobre  temes d’utilitat pel jovent en 

totes les temàtiques relacionades amb 

l’emancipació del jovent (decàlegs de recursos; Què 

has de saber abans de....). 

Està pendent de fer-se.  

Programació de càpsules formatives de cursos 

pràctics al voltant del Pla Anual de Formació, i 

dins dels tres àmbits diferents que es plantegen: 

ampliació de currículum, adquisició 

d’autosuficiència i adquisició d’habilitats 

personals.  

S'han programat vàries activitats formatives incloses dins la 

nova programació trimestral Espai 16:30 on es toquen vàries 

temàtiques del PLJ ja sigui mitjançant cursos, xerrades, 

exposicions.  

A l'annex s'adjunten els cursos, tallers i xerrades realitzades des 

del 2013 i el número de joves inscrits/es que han participat 

fins a febrer 2015. 

 

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment amb la regidoria d’educació. Reunions amb agents 

externs (intramunicipals i extramunicipals). No s'han calendaritzat ni sistematitzat les reunions amb els agents 
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Criteris i indicadors. Avaluació. 

Objectius específics Indicadors d’Avaluació Criteris d’Avaluació RESULTAT 

Desenvolupar habilitats 

teoricopràctiques encarades a 

ampliar la formació del 

jovent. 

Nombre de publicacions 

on line publicades al web 

de la Regidoria. 

 

 

Nombre de cursos 

programats. 

Nombre de jovent inscrit 

als cursos. 

Valoració positiva de les 

publicacions. 

Nombre de descàrregues 

de les publicacions on-

line. 

 

Nombre de cursos 

realitzats. 

valoració positiva del 

jovent assistents als 

cursos. 

No s'ha elaborat cap 

butlletí on line. Pendent 

de fer-se. 

 

 

 

S'han programat diversos 

cursos (s'adjunta un 

annex amb les 

valoracions). 

 

 

Reunions de coordinació: 

realització de reunions 

principalment amb la 

regidoria d’educació. Reunions 

amb agents externs 

(intramunicipals i 

extramunicipals). 

Nombre de reunions 

realitzades amb les 

regidories corresponents i 

agents externs. 

 

Valoració de les diferents 

regidories, la pròpia i els 

agents externs. 

Augment del nombre de 

reunions de coordinació. 

 

 

Valoració positiva per part 

de les diferents regidories 

implicades , de la pròpia 

regidoria de Joventut i 

dels agents externs. 

Aquest punt s'ha de 

treballar per què les 

trobades, reunions... no 

s'han sistematitzat.  

 

Avaluació segons indicadors 

Amb la voluntat d'aglutinar en un document totes les actuacions formatives fetes per la Regidoria pel jovent de 16 a 

30 anys, la tardor del 2013 es crea un fulletó trimestral anomenat Espai 16:30. És una bona eina d'estructurar un pla 

anual de formació, actuació que s'havia contemplat des de diferents programes del Pla Local de Joventut.  
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L'elaboració del Fulletó Espai 16:30 està ajudant a centralitzar totes les actuacions relacionades amb l'educació no 

formal, així com aspectes relacionats amb la cerca de feina,  la salut, sexualitat ...  i  és una bona eina aglutinadora 

que recull molts dels àmbits formatius descrits al PLJA. Cal una bona coordinació però amb la referent del programa 

Arrela't per tal d'incloure actuacions de les que es tenia previst fer en aquest programa i incloure-les al fulletó Espai 

16:30. 

Per tal de fer una programació més completa en la qual es contemplessin tots els aspectes a desenvolupar dins el 

Pla Local de Joventut caldria tenir en compte la celebració de dies mundials per tal d'incloure actuacions 

relacionades amb aquestes dates i els programes del Pla Local de Joventut al fulletó. Per exemple 1 de maig i fer 

actuacions relacionades amb drets laborals, 8 de març i fer xerrades sobre relacions igualitàries.... 

S'està vetllant per fer una programació de tallers on el públic masculí es puguin sentir identificat i evitar així una 

feminització de la programació.  

La dissenyadora de l'Ajuntament és l'encarregada de maquetejar el fulletó a partir del contingut que li fan arribar les 

tècniques i li ha donat un caire juvenil amb una estètica adequada al públic al que es dirigeix. S'allunya dels 

dissenys que fins ara havien tingut els cartells de les activitats que tenien un caire més adolescent. És una manera 

de separar bé els dos públics de l'àrea, l'adolescent i el jove,  facilitant que els més grans es facin seva la 

programació i s'identifiquin amb les activitats de la Regidoria.  

Per agilitzar les inscripcions als cursos des de la tardor del 2014 s'han creat un formulari on line, d'aquesta manera 

la informació de les persones inscrites queda recollida ja en una full d'excel i facilita el tractament posterior de les 

dades, alhora de tenir-les informatitzades.  

Utilitzant els formularis on line, també s'han fet  les valoracions dels tallers i s'han recollit propostes de tallers 

futurs. S'adjunta a l'annex el formulari de valoració enviat als i les joves així com les respostes obtingudes. 

Seguint els aspectes de millora proposades a la valoració del PLJA feta del període del 2013-2014, els cursos 

comencen a les 20 hores, per tal de donar temps a que els i les joves que estudien i/o treballen fora d'Alella, hagin 

arribat al poble. També es preveu fer tallers puntuals els dissabtes al matí. 

 

Propostes de millora 

- Crear una base de dades de totes les persones joves assistents als cursos de l'Espai 16:30 per anar-los informant de 

totes les activitats formatives de l'àrea. 

- Per tal de promocionar la programació de l'Espai 16:30, s'utilitzaran els sistemes publicitaris que ofereix la 

plataforma Facebook. Això es farà per promoure cursos en concret, ja que permet afinar a qui se li envia la 

informació. Si el resultat és positiu s'utilitzarà per promoure altres activitats de l'àrea. 
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2.3. Aconseguir l’èxit en la transició laboral de les persones joves 

Bloc C. Laboral 

2.3.1 Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per tal d’augmentar les seves oportunitats d’accés al treball i 

la realització del propi projecte professional en igualtat d’oportunitats per tal de promoure la millora de les 

condicions laborals. 

2.3.2 Desplegar mecanismes de formació i d’integració laborals pel jovent, tenint en compte els diferents perfils 

formatius en el moment que fan  la  cerca de treball. 

2.3.3 Crear mecanismes específics d’assessorament individualitzat per la inserció laboral de les persones joves i 

d’accés a la informació sobre el funcionament del mercat de treball, atenent a la diversitat del col·lectiu 

juvenil. 

2.3.4 Dotar d’eines i recursos en matèria jurídica laboral per tal de reduir la precarietat laboral. 

3.2 Impulsar projectes d’emprenedoria jove com a mecanisme per millorar les oportunitats d’ocupació i 

desenvolupament professional del jovent. 

3.2.1 Fomentar l’esperit emprenedor entre les persones joves com una oportunitat de desenvolupament 

professional. 

3.2.2 Crear mecanismes de formació en l’àmbit de l’emprenedoria 

3.3 Promoure temes de mobilitat internacional com a alternativa a buscar feina i/o pràctiques laborals. 

3.3.1  Difondre el Servei de mobilitat internacional creat al Maresme 

Actuacions:  

Programació de cursos que dotin de recursos 

al jovent per a la seva inserció laboral: 

monitors del lleure, directors del lleure, 

entrenadors/es de futbol, ACTIC... 

S'han programat alguns cursos d'aquesta temàtica però només ha 

tirat endavant el d'entrenadors/es de futbol. Van apuntar-se 20 

joves, majoritàriament del Club de Futbol Alella. 

De cara setmana santa 2015 hi ha programat el curs de monitors 

de menjador escolar. 
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Creació d’un Club de la feina específic pel 

jovent, entès com un espai destinat a la 

recerca autònoma de feina que disposa 

d'ordinadors amb accés a Internet,  telèfon, 

taulers amb ofertes de treball de diverses 

fonts i personal tècnic de suport per ajudar i 

facilitar l'accés al mercat de treball. 

No s'ha creat un club de feina específic pel  jovent però s'ha 

ampliat a un matí més el servei d'orientació laboral, passant de 

12 a 16 hores setmanals.  No és exclusiu pel jovent. A l'annex 

s'apunta el nombre de joves que s'hi han apuntat des del 2013. 

A l'espera d'acabar unes obres, aquest servei s'ofereix a l'Espai 

Jove i això ha facilitat la derivació de joves. 

Des del SLO també s'han fet 156 entrevistes d'orientació i 

seguiment repartides entre aquestes franges d'edat: menors de 

20 anys 6 joves, entre 20 i 30 anys 83 joves i entre 30 i 35 anys 

76 joves.  

Des del 2013 s'han apuntat 55 joves al SLO. 

Creació d’un programa d’assessoria laboral 

jove a l’equipament juvenil on els i les joves 

puguin resoldre els seus dubtes en matèria 

laboral. 

S'han fet uns primers contactes amb un advocat laboralista però 

no s'ha concretat res de com faríem l'assessoria.  

Al maig 2014 es va fer una xerrada sobre drets laborals amb el 

Col·lectiu Ronda, però va tenir poca repercussió, ja que només  

va assistir-hi una jove. 

El tema  de la creació de l'assessoria laboral està previst que 

s'inclogui dins un projecte més gran, el GIRA que inclourà totes 

les actuacions relacionades amb les línies emancipatives de 

l'àrea. 

Creació d’una assessoria laboral virtual on els 

i les joves puguin resoldre els seus dubtes. 

S'han fet uns primers contactes amb un advocat laboralista però 

no s'ha concretat res de com faríem l'assessoria. Com es diu en 

el punt anterior, la creació de l'assessoria laboral tant física com 

virtual està previst que s'inclogui dins un projecte més gran, el 

GIRA que inclourà totes les actuacions relacionades amb les 

línies emancipatives de l'àrea. 

Difondre la borsa de treball de Joventut a les 

empreses i/o entitats (AMPAS) que ofereixin 

serveis al municipi (casals d’estiu, 

extraescolars als CEIPS...). 

S'ha fet a mitges, però cal difondre-la més amb les AMPAS. 

Aquesta borsa de cangurs i professors/es particulars té un buit 

legal, que fa que la difusió s'hagi aturat. Cal aclarir si com 

Ajuntament podem promoure el treball sense que hi hagi un 

contracte i a més a més on hi hagi menors d'edat, ja que la 

borsa està oberta a joves a partir de 16 anys. 
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Consolidació i ampliació de la Borsa de 

Treball esporàdic de la regidoria de Joventut 

per obrir nous perfils (cangurs, professors/es 

particulars, professors/es de música, 

d’activitats extraescolars...) 

No s'ha ampliat cap perfil. 

Entre el 2013 i el 2014 s'han inscrit 10 joves per fer de cangur i 

14 joves per fer de professor/a particular. 

 

 

Programació de cursos que proporcionin 

l’ocupabilitat estacional entre els i les joves 

(cursos de monitors/es de lleure, Cursos de 

directors de Lleure, cursos de tècnics 

esportius...) 

El 2014 es va programar un curs de monitor/a de futbol  

juntament amb la regidoria d'Esports i el Club de Futbol Alella. 

20 joves es van inscriure al curs. 

Difusió i promoció de la Borsa de Treball de 

l’Ajuntament. 

S'ha difós la borsa de treball del SLO. Des del 2013 s'han inscrit 

55 joves. 

Programació d’un cicle de xerrades sobre 

emprenedoria jove per tal de conèixer 

experiències de jovent  emprenedor. 

No s'ha fet ben bé  un cicle de xerrades des de la Regidoria però 

tant el 2013 com el l 2014 s'han fet les Jornades Alella Emprèn. 

El 2013 la Regidoria d'Adolescència va posar diners en aquesta 

activitat i el 2014 no, però ha cedit part de l'equipament per 

alguna de les xerrades. D'aquesta manera es va donar a conèixer 

l'equipament juvenil a població adulta i a joves que no el 

coneixien. 

En aquestes xerrades s'han presentat  experiències de jovent 

emprenedor.  

Creació d’un cicle de xerrades protagonitzat 

per joves emprenedors per tal que vinguin a 

explicar la seva experiència, tant si és 

positiva com si no ho és. 

No s'ha fet  cap cicle de xerrades des de la Regidoria però tant 

el 2013 com el 2014 s'han fet les Jornades Alella Emprèn,on 

s'han presentat  experiències  de  jovent emprenedor. 

Organització de xerrades sobre temàtica de la 

mobilitat internacional com a sortida laboral. 

Des del servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme, 

s'han programat diversos tallers a algun dels 19 municipis que 

formen part del servei, però cap jove d'Alella hi ha assistit. 
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Reunions de coordinació entre els agents 

implicats per tal de millorar les actuacions 

conjuntes referents a l’ocupabilitat dels i les 

joves. 

S'han fet algunes trobades amb la persona que porta el servei 

d'orientació laboral per tal de programar càpsules formatives 

relacionades amb la cerca de feina. Fins ara s'han fet 9 tallers a 

l'Espai Jove on han passat unes 39 persones.   

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment amb les regidories de Promoció Econòmica i 

Emprenedoria. Reunions amb agents externs (intramunicipals i extramunicipals). Les reunions han sigut 

informals i poc sistematitzades 

 

Criteris i indicadors. Avaluació. 

Objectius específics Indicadors d’Avaluació Criteris d’Avaluació RESULTAT 

Desplegar mecanismes 

de formació i 

d’integració laborals 

per a joves,  tenint en 

compte els diferents 

perfils formatius en el 

moment que fan  la  

cerca de treball. 

Nombre de cursos 

facilitadors d'inserció 

laboral  programats. 

Nombre de joves 

assistents a aquests 

cursos . 

 

Nombre de joves 

apuntats a la Borsa de 

Treball esporàdic de 

l'Àgora. 

Creació de nous tipus 

d'ofertes de la borsa 

(cangurs, classes 

particulars, professors de 

música, monitors/es...). 

Nombre de joves 

apuntats a la borsa de 

treball de l'Ajuntament. 

Augment del número 

de cursos realitzats. 

 

Valoració positiva 

dels i les joves dels 

cursos realitzats. 

 

Valoració positiva 

d'aquest servei.  

Augment de les 

ofertes enviades als i 

les joves apuntats. 

Augment dels i les 

joves apuntats a la 

Borsa de Treball de 

l'Ajuntament 

Han augmentat molt els cursos 

realitzats. 

 

La valoració recollida al full de 

valoració és positiva. S'adjunten a 

l'annex. 

 

No hi ha recull de valoració de la 

borsa de treball esporàdic. 

 

Respecte el 2012 han anat baixant les 

joves que s'han apuntat a la borsa. A 

l'annex s'adjunta l'evolució que hi ha 

hagut. 

 

 

Des del 2013 s'han apuntat 55 joves al 

SLO.  
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Crear mecanismes 

específics 

d’assessorament 

individualitzat per la 

inserció  laboral de les 

persones joves i 

d’accés a la informació 

sobre el   

funcionament del 

mercat de treball, 

atenent a la diversitat 

del col·lectiu juvenil. 

Nombre de joves atesos a 

la consultoria laboral. 

Valoració positiva de 

l'assessorament 

rebut. 

No s'ha creat l'assessoria laboral com a 

tal. Pel que fa a tasques d'orientació, 

podem dir que sí que s'ha fet, ja que 

des de promoció econòmica s'han atès 

a 156 joves als quals se'ls ha fet un 

seguiment, orientació ... 

 

 

Dotar d’eines i recursos 

en matèria jurídica 

laboral per tal de reduir 

la precarietat laboral. 

Nombre de joves atesos a 

la consultoria laboral. 

Nombre de joves que 

hagin pogut fer 

pràctiques a empreses 

d'Alella i/o a 

l'Ajuntament. 

Nombre de joves 

assistents a les xerrades 

sobre diferents sortides 

professionals. 

Valoració positiva de 

l'assessorament 

rebut. 

Valoració positiva 

dels i les joves així 

com dels seus tutors 

de pràctiques. 

Valoració positiva 

dels i les joves 

assistents a les 

xerrades. 

No s'ha creat l'assessoria laboral. 

Les actuacions fetes han sigut 

aquestes. S'ha programat un taller amb 

un advocat del Col·lectiu Ronda per 

parlar de drets laborals. Només va 

assistir una persona.  

Fomentar l’esperit 

emprenedor entre les 

persones joves com una 

oportunitat de 

desenvolupament 

professional 

Nombre de tallers sobre 

emprenedoria 

Valoració positiva 

dels joves assistents. 

S'ha fet a través de les Jornades Alella 

Emprèn! 

A la segona edició els alumnes de  2on 

de Batxillerat de l'INS ALELLA Alella 

han assistit a alguna de les activitats 

programades dins les jornades. 
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Crear mecanismes de 

formació en l’àmbit de 

l’emprenedoria 

Nombre de xerrades sobre 

emprenedoria. 

Nombre de xerrades 

programades sobre joves 

emprenedors. 

Valoració positiva 

dels joves assistents. 

Valoració positiva 

dels joves assistents. 

Es van fer unes jornades Alella 

Emprèn! 

 

Difondre el Servei de 

mobilitat internacional 

creat al Maresme. 

Nombre de joves derivats 

al Servei de Mobilitat 

Internacional del 

Maresme. 

Nombre de xerrades sobre 

mobilitat organitzades.  

Augment i 

consolidació 

d'aquest servei. 

Valoració positiva 

dels joves assistents 

a les xerrades. 

S'han derivat 8 joves a l'assessoria. 

Cal millorar-ne la difusió. Altres 

consultes s'han resolt a l'Espai Jove. 

 

S'ha programat un taller sobre 

mobilitat internacional però es va 

anul·lar per manca d'inscrits. " Vols 

marxar a l'estranger? motors i frens". 

Al febrer 2015 s'ha fet la Setmana de 

la Mobilitat Internacional i 10 joves 

van venir a demanar informació.  

La Setmana va acabar amb la xerrada 

“El món amb ulls joves” on 6 joves van 

explicar la seva experiència en 

mobilitat Internacional. Van venir 12 

persones de públic. 

Treball transversal 

regidoria joventut, 

Promoció Econòmica, 

Emprenedoria i altres 

agents implicats. 

Nombre de reunions de 

coordinació entre els 

agents implicats. 

Nombre de jove 

treballant en ofertes de 

feina creades al poble per 

AMPAS, clubs esportius, 

casals... 

Augment de les 

reunions de 

coordinació, 

avaluació.... 

 

Augmentar el 

nombre de joves 

inserits a Alella em 

feines temporals. 

No s'ha establert cap mecanisme 

formal de reunions de coordinació. 

Les trobades que es fan són amb la 

responsable del Servei d'Orientació 

Laboral i són trimestrals, quan es 

prepara la programació de càpsules 

formatives dins el fulletó Espai 16:30 
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Avaluació segons indicadors:  

Cal seguir fent reunions amb l'orientadora laboral per redefinir accions, tallers.. amb joves del seu servei. Hem vist 

que si programem càpsules formatives obertes sense tenir el grup fet no acaba de funcionar. Per tant serà millor 

programar les accions un cop la Orientadora Laboral del Servei Local  tingui el grup fet, així serà més senzill que tiri 

endavant. Des de Joventut es destinarà una part del pressupost a aquestes accions.  

Pel que fa al Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme seguirem formant-ne part però cal que entre tots 

els municipis li donem un impuls, ja que pocs joves l'estan fent servir. Mitjançant les reunions amb els i les 

tècniques dels 17 municipis que formem part del conveni, estem redefinint els tallers per tal que acabin de 

funcionar.  Es tornarà a organitzar una Setmana de la Mobilitat Internacional per anar reforçant i difonent  aquest 

servei. 

 

Valoració que fa la Regidoria de Promoció Econòmica 

De la Regidoria de Promoció Econòmica amb la persona amb qui es manté contacte és amb la responsable del Servei 

d'Orientació Laboral que és la persona que fa actuacions. 

Caldria establir uns mecanismes de trobades per tal d'enfocar millor la programació de càpsules formatives i adaptar-

la més a les necessitats dels joves inscrits/es al Servei Local d'Ocupació. 

 

Propostes de millora 

- Crear una base de dades de totes les persones joves assistents als cursos de l'Espai 16:30 per anar-los informant de 

totes les càpsules formatives relacionades amb temes laborals organitzats per l'àrea. 

- Programar cursos que serveixin per ampliar el CV de cara a la recerca de feina, com per exemple el de monitors/es 

d'activitats de lleure, monitors/es de menjador, vetllador/a escolar, entrenador/a de futbol ... 

- Crear una assessoria laboral on poder derivar al jovent que tinguin dubtes en matèria de drets laborals. Això s'està 

estudiant en el projecte GIRA que s'està redactant a data febrer 2015  i que pretén agrupar totes les assessories i 

actuacions relacionades amb l'emancipació juvenil. 
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2.3.- Aconseguir l’èxit en la transició domiciliar de les persones joves.  

Bloc D. Habitatge. 

4.1 Facilitar el procés d’emancipació domiciliària augmentant les oportunitats per a l’accés a l’habitatge de les 

persones joves. 

4.1.1 Augmentar el parc d’habitatges de protecció oficial* (HPO) destinats a joves . 

4.1.2 Estudiar mecanismes de suport per l’emancipació domiciliar dels i les joves. 

4.2 Fomentar el model de lloguer just com a modalitat de tinença més  flexible i amb més capacitat d’adaptació a 

les necessitats juvenils 

4.2.1 Facilitar als i les joves tots els recursos existents en matèria d’habitatge. 

4.2.2 Difondre entre els i les propietàries dels recursos oficials existents per promoure el lloguer dels habitatges 

amb garantia. 

Actuacions:   

Desenvolupament del POUM i la promoció dels 

nous habitatges de protecció oficial. 

Al desembre 2013 es va obrir convocatòria per l'adjudicació  de 

tres habitatges de Cal Doctor que havien quedat buits. De les 

38 persones que formen part de la llista d'espera pel proper 

sorteig, hi ha 24 joves d'entre 21 i 33 anys. 

Al 2014 l'Ajuntament ha construït tres pisos de lloguer social 

per a joves al Carrer Canonge. 

Al desembre 2014 s'ha obert el termini de sol·licituds per 

accedir als pisos del carrer Canonge. S'han presentat un total de 

24 joves.  A febrer 2015 es poden consultar els llistats 

provisionals d'admesos i exclosos. 

 

Promoció de la plataforma digital 

www.compartirhabitatge.net, a la qual el 

Consell Comarcal del Maresme està adherit. 

S'ha anat difonent el web a través de les xarxes socials però no 

se sap quina repercussió té entre el jovent. 

Promoció d’ajuts a propietaris i llogaters  joves 

a pagar l’IBI. 
Per aquest 2014 s'ha rebaixat un 2% l'IBI pel jovent propietari. 
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Creació de materials relacionats amb el lloguer 

d’habitatge i publicar-ho al web de joventut, 

com a recurs d’utilitat. 

No s'han creat materials específics però sí que s'han publicat al 

web enllaços interessats ja creats. 

Organització de xerrades informatives sobre els 

recursos que ofereix el Servei d’Habitatge del 

Maresme. 

S'ha programat una xerrada però finalment no es va fer perquè 

el parc immobiliari d'Alella no s'adequa als requisits del la Borsa 

de Lloguer del Servei d'Habitatge del Maresme. 

Organització de xerrades per difondre entre els i 

les propietàries i les immobiliàries, l’Oficina 

d’Habitatge del Maresme i els serveis que 

ofereix. 

S'ha programat una xerrada però finalment no es va fer perquè 

el parc immobiliari d'Alella no s'adequa als requisits del la Borsa 

de Lloguer del Servei d'Habitatge del Maresme. 

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment amb la regidoria d’ urbanisme i habitatge. 

Reunions amb agents externs (intramunicipals i extramunicipals). No s'han mantingut reunions. Quan s'ha hagut 

de resoldre algun dubte s'ha resolt via correu electrònic o trucada.  

 

Criteris i indicadors. Avaluació. 

Objectius específics Indicadors 

d’Avaluació 

Criteris d’Avaluació RESULTAT 

Augmentar el parc 

d’habitatges de protecció 

oficial* (HPO) destinats a 

jovent. 

Haver avançat en el 

desenvolupament del 

POUM 

Augment de la 

previsió de 

construcció de pisos 

per a persones joves 

sota el  règim de 

protecció oficial 

L'Ajuntament ha construït tres 

habitatges de lloguer social per a 

joves. Al gener 2015 es va tancar el 

període de presentació de sol·licituds 

i al febrer 2015 ja ha sortit la llista 

provisional.  
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Estudiar mecanismes de 

suport per l’emancipació 

domiciliar del jovent. 

Nombre de persones 

joves propietàries als 

que se'ls hagi 

bonificat part de 

l'IBI.  

 

Augment de jovent 

que s'hagin pogut 

emancipar a Alella. 

 

Consolidació d'aquest 

nou ajut entre el 

jovent de 25 anys que 

sigui propietari/a. 

Es fa complicat saber amb certesa 

quantes persones joves s'han 

emancipat, ja que sovint quan ho fan 

no s'empadronen al nou habitatge i, 

per tant les dades del padró no són 

del tot fiables. 

S'ha afegit al col·lectiu jove dins les 

persones que reben  un ajut en el 

pagament de l'IBI 

 

 

 

Facilitar als i les joves 

tots els recursos 

existents en matèria 

d’habitatge. 

Nombre de recursos 

sobre habitatge 

publicats al web de 

joventut. 

Nombre de joves 

assistents a les 

xerrades informatives 

sobre temes 

d'habitatge. 

Valoració positiva 

d'aquests recursos per 

part dels i les joves. 

Valoració positiva de 

les xerrades dels i les 

joves assistents. 

S'han penjat al web alellajove alguns 

recursos. Cal però dinamitzar la 

informació perquè no sabem si els i 

les joves entren al web alellajove. 

 

Es va fer una xerrada informativa a 

l'Espai Jove sobre l'adjudicació de 

quatre pisos de Cal Doctor que havien 

quedat buits.  
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Difondre entre els i les 

propietàries els recursos 

oficials existents per 

promoure el lloguer dels 

habitatges amb garantia. 

Nombre de 

propietaris/es a les 

xerrades organitzades 

per difondre el Servei 

d'Habitatge del 

Maresme. 

Nombre de 

propietaris/es que 

lloguin els seus pisos 

a joves. 

Valoració positiva de 

la xerrada i del servei.  

Augmentar el nombre 

de joves emancipats a 

Alella. 

S'havia proposat fer una  xerrada per 

difondre els beneficis de llogar els 

pisos a través de la Borsa d'Habitatge 

del Departament  amb el Servei 

d'Habitatge del Consell Comarcal per 

explicar els beneficis que hi ha pels 

propietaris si lloguen el seu pis a 

través de la Borsa d'habitatge.   Cal 

valorar bé si és efectiu  fer la xerrada 

o no, tenint en compte l'import de 

lloguer màxim dels pisos de la borsa 

està entre els 400-500 euros i la 

realitat del parc d'habitatge és molt 

diferent.  

 

Conclusions: 

Som conscients que amb matèria d'habitatge des de Joventut, al no tenir competències, les actuacions fetes han 

sigut poques. Un aspecte que sí que s'ha pogut fer ha sigut, a través de les xarxes socials, difondre els recursos que 

hi ha, publicant informacions interessants, webs on el jovent pugui trobar recursos útils en aquesta matèria.... El 

portal  Compartir habitatge del Consell Comarcal del Barcelonès i al quan el Consell Comarcal del Maresme hi està 

adherit, és un web interessant a difondre entre el jovent, ja que ofereix molts recursos d'utilitat entre els quals hi 

ha una assessoria sobre temes d'habitatge.  

El desembre del 2013 es va fer una reunió informativa a l'Espai Jove per què s'obria una convocatòria per omplir 4 

pisos que havien quedat buits. Tot i estar oberta a tota la població que complís els requisits d'accés, de les 50 

persones assistents el 80% eren persones joves.  38 persones estan inclosos a la llista d'espera de les quals 24 són 

joves. 

Des de les nostres xarxes socials (facebook i twitter) s'ha anat informant de com evolucionava l'adjudicació d'aquest 

habitatges.  

No ens hem trobat amb la regidoria d'habitatge. Estem pendent de fer la trobada amb la nova tècnica i la regidora 

d'habitatge. Al desembre 2014 s'acaba el període de 5 anys de lloguer dels pisos de Cal Doctor i es revisaran els 

expedients dels actuals inquilins i en cas que ja no els compleixin entraran les persones de la llista d'espera. 

Ha augmentat el parc d'habitatge social a Alella, en aquest cas gràcies a l'Ajuntament, que ha contruït tres 

habitatges de lloguer socials per a joves. 
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Aprofitant que a Alella hi ha masies i grans cases deshabitades es podria difondre entre els i les joves fórmules 

alternatives d'adquisició d'habitatge com podria ser la masoveria urbana, cooperatives en cessió d'ús, compartir 

espais... fórmules recopilades a la guia elaborada pel Consell Nacional de la Joventut sobre Models Alternatius 

d'Accés i Tinença de l'Habitatge. 

http://www.cnjc.cat/documents/guia_habitatge_resum.pdf 

 

Propostes de millora 

- Assistir a totes les formacions per a tècnics/ques relacionades amb temes d'habitatge, per estar al dia de totes les 

novetats i així poder difondre la informació a través de xarxes socials pròpies. 

- Fer les reunions, els sortejos,  xerrades sobre l'adjudicació dels pisos del Canonge i dels de Cal Doctor a l'Espai 

Jove, per tal que prenguin la Regidoria de Joventut com interlocutors propers pels i les joves. 

 

3.- PROGRAMA SALUT JOVE 

3.1. Promoure una vida saludable de les persones joves, avançar cap a l’autonomia i el desenvolupament 

personal.  

Bloc A. Esport. 

3.1 Promoure hàbits i pràctiques esportives. 

3.1.1 Promoure i augmentar l’exercici físic i la pràctica d’esport, com a element essencial per al manteniment 

d’una vida saludable 

3.1.2 Potenciar la transmissió dels valors de l’esport tant pel que fa a l’àmbit educatiu com a l’àmbit de la salut. 

3.1.3 Formar al jovent en l’àmbit esportiu amb la idea d’ampliar els seus coneixements en altres àrees i 

promoure l’esport com a possible sortida laboral. 

Actuacions:   
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Programació regular d’activitats 

esportives al llarg de l’any 

Des d'Esports s'ha engegat el programa Alella Valora l'Esport. Des de 

la regidoria d’Adolescència i Joventut, dins el cap de Setmana Jove 

cada any es programen campionats esportius i cada any hi 

participen més persones joves. 

A l'edició del 2013 van participar 8 equips futbol sala masculí de 7 

jugadors cadascun. 

A l’edició del 2014 s'han ampliat modalitats i a part del campionat 

de futbol sala s'ha fet un de  futbol 3x3 femení i una exhibició de 

vòlei.  

Vòlei:   Nº jugadors/es:  10  

Equips Futbol 3X3 femení: 6         Nº jugadores: 23 

Equips Futbol Sala: 13                 Nº jugadors: 100  

 

 

Consolidació de la competició d’Skate Aquesta activitat està consolidada però atrau al públic adolescent, 

per tant, en el cas que se seguís fent s'hauria de realitzar des del 

programa Adrenalina, que atén la franja adolescent de l'Àrea. De 

totes maneres, aquesta no és una activitat prioritària d'aquest 

programa, i per aquest motiu queda aplaçada temporalment.  

Consolidació de l’esquifada jove Activitat esperada per l’alumnat de batxillerat de l'INS Alella.  Per 

tal d'arribar a més població jove caldria innovar en el format i oferir 

altres activitats complementàries a l'esquiada per tal d'arribar a més 

jovent d'entre 16 i 30 anys i que no sigui una activitat exclusiva 

pels alumnes de batxillerat. El 2015 s'ha fet una esquiada de cap de 

setmana, amb la intenció d'arribar a joves més grans que els que 

habitualment s'arribava. Hi ha hagut bona acceptació ja que s'han 

apuntat 37 joves. La mitja d'edat però no ha augmentat tant com 

ens hauria agradat i la majoria de joves seguien sent de l'INS.  

Programa municipal d’activitats 

esportives 

Des de la Regidoria de Joventut s'han anat difonent les activitats 

organitzades per la regidoria d'Esports a través de les xarxes socials 

de la regidoria. Caldria però millorar-ne la periodicitat. 
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Incorporació dels esports minoritaris i 

vetllar pel contingut educatiu dins la 

programació regular d’activitats 

esportives 

No s'ha fet gaire cosa respecte aquest tema des de Joventut. S'ha 

mantingut un primer contacte amb el Club de Volei Alella per tal que 

participessin al Cap de Setmana Jove 2014. Som conscients que amb 

aquesta actuació no s'està treballant l'aspecte educatiu que 

preteníem però es valora un petit pas, per tractar esports no tant 

majoritaris com és el futbol. 

La regidoria d'Esports a través del Programa Alella Valora l'Esport ha 

fet algunes actuacions que podrien relacionar-se amb aquest 

apartat. Ha programat una xerrada sobre una travessa per l'Atlàntic 

a rem i un torneig de 3x3 de Tamborí, un esport minoritari i una 

xerrada sobre canicross. 

Programació de cursos d’àmbit esportiu 

(arbitratge, dinamitzadors esportius...)   

S'ha programat curs de monitor de futbol de cara al mes d'abril de 

2014. Aquest curs s'ha programat gràcies a la col·laboració entre la 

regidoria d’Adolescència i Joventut i la d'Esports, fruit d’una 

proposta feta pel Club de Futbol Alella que va fer la demanda a les 

dues regidories. S'ha organitzat a través de la Federació Catalana de 

Futbol.Caldria seguir en aquesta línia, ja que és un bon recurs tant 

formatiu com alhora de cercar feina de d'entrenador/a 

Programació de cicles de xerrades sobre 

temàtiques relacionades amb els valors 

esportius, la promoció de la salut a través 

de l’esport... 

S'està fent a través del programa Alella Valora l'Esport. Caldria 

coordinar-nos per què les xerrades també es fessin a l'Espai Jove 

malgrat que aquestes xerrades siguin de caire obert, és a dir, per a 

tots els públics i així promoure els valors de l'esport entre el jovent. 

També és una manera de donar a conèixer l'equipament juvenil a la 

població.Des de les nostres xarxes socials s'ha anat difonent el 

programa Alella Valora l'Esport per fer-lo extensiu al jovent. 

Programació curs de primers auxilis obert 

al jovent en general però sobretot a les 

persones joves dels clubs esportius 

Pendent de parlar-ne amb tots els clubs esportius per saber si els 

interessa. El club que ara com ara s'ha mostrat interessat ha sigut el  

Futbol Alella. Cal buscar data de realització. 

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment la regidoria d’Esports i l’associació esportiva de 

l’INS ALELLA. Reunions amb agents externs (intramunicipals i extramunicipals).  S'hauria de sistematitzar les 

reunions 
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Criteris i indicadors. Avaluació. 

Objectius específics Indicadors d’Avaluació Criteris d’Avaluació Resultats 

Promoure i augmentar 

l’exercici físic i la 

pràctica d’esport, com 

a element essencial 

per al manteniment 

d’una vida saludable. 

Nombre d’activitats 

esportives programades.  

 

Nombre de persones 

joves inscrites en les 

activitats esportives. 

Consolidació  de la 

competició d’Skate 

entre la població jove. 

Nombre de noies 

apuntades a la 

competició d'Skate 

Consolidació de  

l’esquiada jove. 

Valoració positiva de les 

activitats.  

Valoració positiva per 

part dels i les joves 

inscrites.  

Augment del nombre de 

joves inscrits a la 

competició. 

 

 

 

Augment del número de 

noies a la competició 

d'skate 

 

Augment del nombre de 

jovent inscrit  a 

l’esquiada. 

 

Tant el 2013 com el 2014 s'han 

programat  l'esquiada, competició 

d'Skate i campionats esportius al 

Cap de Setmana. 

La competició d'skate s'ha quedat 

petita pels joves grans i la 

participació del jovent ha anat 

disminuint i ha augmentat l’interès 

entre el jovent adolescent.   

No hi ha hagut una participació 

significativa  de les  noies. 

El nombre de persones  joves 

inscrites a l'esquiada ha anat 

augmentant.  El 2014 s'ha obert a 

adolescents aprofitant que tenim 

dins l'equip de joventut una 

referent dels adolescents. El públic 

objectiu de l'esquiada però no són 

els adolescents per tant si es vol 

arribar a jovent d'entre 16 i 35 

anys cal reformular l'activitat 

dotant-la d'altres continguts. El 

2015 s'ha canviat el format i s'ha 

fet de cap de setmana. gaire, tot i 

que han vingut 5 joves de més de 

20 anys.  Majoritàriament però els 

joves participants segueixen sent 

de l'IES Alella.  
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Potenciar la 

transmissió dels valors 

de l’esport tant pel 

que fa a l’àmbit 

educatiu com a l’àmbit 

de la salut.  

 

Nombre d’activitats 

d’esports minoritaris i 

vetllar pel contingut 

educatiu dins la 

programació regular 

d’activitats esportives.  

Augment de la realització 

de campionats d’esports 

minoritaris. 

La única incursió en els esports 

minoritaris que s'ha fet ha sigut 

introduir el Volei dins els 

campionats esportius del Cap de 

Setmana Jove. Caldria pensar en 

altres esports minoritaris, com 

l'esgrima, aprofitant que algunes 

ex alumnes de l'INS Alella hi estan 

vinculades i competeixen. 
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Formar al jovent en 

l’àmbit esportiu amb 

la idea d’ampliar els 

seus coneixements en 

altres àrees i promoure 

l’esport com a possible 

sortida laboral. 

Nombre de cursos 

programació de cursos 

d’àmbit esportiu 

(arbitratge, 

dinamitzadors 

esportius...).   

Nombre de persones 

joves inscrites en cursos 

de temàtica esportiva. 

 

Nombre de xerrades 

programades sobre 

temàtiques relacionades 

amb els valors 

esportius, la promoció 

de la salut a través de 

l’esport...  

 

Nombre de cursos de 

primers auxilis  obert al 

jovent en general però 

sobretot al  jovent dels 

clubs esportius  

programats. 

 

Augment de la 

programació de cursos 

d’àmbit esportiu. 

Valoració positiva dels 

cursos. 

Assistència elevada de la 

població jove. 

Bona assistència per part 

del jovent. 

 

Valoració positiva de les 

xerrades. 

Valoració positiva dels 

cursos. 

Bona assistència per part 

dels jovent. 

 

 

 

 

 

 

 

Per primera vegada des de 

Joventut s'ha programat un curs de 

formació esportiva (entrenador/a  

de futbol) conjuntament amb l'Àrea 

d'Esports i el Club Futbol Alella i 

organitzat des de la Federació 

Catalana de Futbol. 

Van assistir 20 persones.  

 

No hi ha recollida cap valoració. 

Des de la regidoria d’Adolescència i 

Joventut no s'ha realitzat cap 

xerrada de temàtica esportiva. Sí 

que s'ha fet des del programa Alella 

Valora l'Esport de la Regidoria 

d'Esport on hi han assistit algunes 

persones joves. 

No s'han programat cursos de 

primers auxilis 
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Treballar 

transversalment  amb 

la regidoria d’Esports i 

altres agents 

implicats. 

Nombre de reunions 

realitzades amb les 

regidories  

corresponents i agents 

externs. 

 

Valoració de les 

diferents regidories, la 

pròpia i els agents 

externs. 

Augment del nombre de 

reunions de coordinació. 

 

Valoració positiva per 

part de les diferents 

regidories  implicades, de 

la pròpia regidoria de 

Joventut i dels agents 

externs. 

S'han fet algunes trobades 

informals entre ambdues regidories 

i entre alguns clubs esportius com 

han sigut el Club de Futbol Alella 

per l'organització del curs 

d'entrenador/a esportiu, amb el 

Club de Volei per l'organització de 

l’exhibició durant el Cap de 

Setmana 2014 i amb el Club Futbol 

Sala Alella per l'organització dels 

campionats de futbol del Cap de 

Setmana Jove 2014. 

 

 

Avaluació segons indicadors 

S'han començat a iniciar contactes amb la regidoria d'Esport arrel del PLJ i del programa Alella Valora l'Esport.  

Un aspecte molt positiu ha sigut començar a programar formacions de caire esportiu conjuntament entre la 

Regidoria d'Esports i el Club de Futbol Alella.  Cal seguir en aquesta línia i procurar que les xerrades que es facin des 

d'Alella Valora l'Esport es facin a la sala polivalent de l'Espai Jove.  

A través dels campionats esportius del Cap de Setmana Jove s'han iniciat contactes amb diferents clubs esportius 

d'Alella. Això s'ha donat a terme en l'edició del 2014. Valorem molt positiu el contacte mantingut i els resultats 

obtinguts. Amb el Club de Futbol Alella es va comptar per tal de difondre i el primer campionat de futbol 3x3 

femení, ja que van a difondre'l i van apuntar-se 4 equips dels 6 participants. El Futbol Sala Alella, també va 

promoure aquesta activitat i va aportar dos equips.  Amb el secretari i entrenador del Futbol Sala Alella també hem 

treballat per organitzar el campionat de Futbol Sala del Cap de Jove 2014 i el resultat ha sigut molt positiu, ja que 

va ajudar en la difusió, organització i dinamització el mateix dia, ja que també va arbitrar els partits.   

Va ser molt positiu comptar amb ell, ja que és un referent que la majoria dels jugadors coneixien, per què a més a 

més és el conserge de l'INS Alella. Va ser un bon dinamitzador i va difondre bé l'activitat. 

Haver iniciat contactes amb el Club de Volei i donar-nos a conèixer també ha sigut positiu, ha sigut un primer pas 

organitzant l'exhibició de volei, per tal d'iniciar contactes de cara a futures actuacions. 

Tot i haver canviat el format de l'esquiada jove, passant d'un dia a fer-se de cap de setmana, la mitjana d'edat no ha 

augmentat tant com ens agradaria, el gran gruix de participants segueix sent de l'INS Alella. Cal continuar insistint 

per arribar a joves més grans.  
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Valoració de la Regidoria d'Esports 

Des de la Regidoria d'Esports consideren que s’ha produït un increment en la comunicació entre les àrees que ha 

comportat un millor coneixement de les línies d’actuació. Aquest fet ha generat una millora en les sinergies de 

col·laboració que s’han transformat en projectes i accions concretes, com l'organització del curs de Monitor/a de 

futbol, la jornada esportiva dins l'Adrenalina de l'Estiu..  per tant, des d'Esports consideren que aquesta línia 

d’actuació és bona i es poden assolir objectius en la promoció de l’esport i l’activitat física en adolescents i joves.  

 

Seria interessant establir trobades periòdiques (quinzenals/mensuals ...) per fer un seguiment de les propostes que 

vagin sortint i parlar i debatre vers projectes de futur i la realitat de les àrees. 

Alguna proposta seria estudiar com es pot donar suport i revitalitzar l’AEE de l’INS ALELLA i poder treballar el 

voluntariat dels joves en l’organització d’esdeveniments esportius al municipi.   

 

A banda del tema de les trobades, des de la regidoria d'Esports no destaquen res més, ja que ambdues àrees 

necessiten temps per implementar els seus projectes propis.   

Des de la Regidoria d'Esports valoren el Pla Local de Joventut com un  projecte consolidat i amb futur. 

 

Propostes de millora 

- Seguir amb la línia de programar formacions esportives conjuntament, com ja es va fer amb el curs de Monitor/a 

esportiu/va. 

- Aprofitar el contacte que la Regidoria d'Esports té amb els clubs esportius d'Alella, per tal de poder oferir recursos 

formatius als clubs. 

- Organitzar activitats esportives d'esports minoritaris utilitzant els recursos que disposa la regidoria d'Esports 

- Portar a terme les xerrades i les activitats que siguin més encarades al jovent, del programa Alella Valora l'Esport a 

l'Espai Jove per tal de donar a conèixer l'equipament de joventut als membres de les entitats esportives. 

- Oferir la sala polivalent a les seccions joves dels clubs esportius per quan hagin de fer jornades de treball intern, 

com s'havia fet amb el Club de Volei a Can Gaza. 

- Buscar nous formats de l'esquiada jove per arribar a joves més grans. Fins s'ha hagut d'obrir als adolescents per 

ajudar a omplir l'autocar. 
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Bloc B:  

Sexualitat i drogoaddiccions. 

3.2 Augmentar i millorar l’educació sexual i la prevenció vers el consum  de substàncies tòxiques.   

3.2.1 Promoure  l’educació sexual entre la població jove. 

3.2.2 Conscienciar al jovent  sobre el consum responsable per prevenir conductes de risc    

Actuacions:   

Promoció de la Consulta 

Jove del CAP del Masnou, 

entesa com un servei que 

facilita assessorament i 

assistència mèdica en 

matèria d’anticoncepció, 

ginecologia i sexualitat. 

Aquest servei s'ha deixat d'oferir al CAP del Masnou, punt de referència que tenien els 

i les joves d'Alella. 

Arran de fer una xerrada a l'INS amb la llevadora del CAP d'Alella se'ns ha informat 

que la Consulta Jove més propera que hi ha es troba al CAP de Sant Adrià del Besòs.  

En la redacció del programa GIRA es contempla la possibilitat de tenir alguna 

assessoria en temes de sexualitat. S'està definint el format. 

Facilitar un recull de 

recursos online en matèria 

de salut. 

S'ha penjat informació al web alellajove.cat però caldria elaborar alguns materials 

més concrets. Des de Joventut anem publicant al facebook, web i twitter recursos que 

trobem interessants. Caldria ser més constants alhora de cercar recursos i penjar-los a 

les xarxes socials de la Regidoria. 



48 

 

Campanyes municipals de 

prevenció. 

S'ha fet des de Salut. Afecta més a adolescència perquè es fa amb alumnes d'ESO de 

l'INS ALELLA, per tant seria més una actuació del Programa Adrenalina.  

Pel jovent de 16 a 30 anys, i des de la programació Espai 16:30 s'han realitzat dues 

actuacions sobre salut, han sigut dues xerrades (plaer de menstruar i llei avortament) 

la primera es va anul·lar i l'altra van venir 8 persones joves de l'Esplai. El 2013 vam 

començar a establir contactes entre joventut i salut gràcies a la figura del 

responsable del PIDCES que havia de centralitzar tota la informació de les activitats 

que s'havien de fer a l'INS ALELLA i en aquest cas les actuacions realitzades des de 

Salut. Els fruits s'han materialitzat el curs 2013-14 on s'han fet actuacions com són 

els tallers i exposicions: Treu-li suc  a la sexualitat, el tabac ben lluny i prevenció de 

l'alcohol. Tot això és a nivell d'adolescència i per tant des del programa Adrenalina i 

es fa als alumnes de l'INS Alella. 

Al Cap de Setmana Jove del 2013, es van muntar algunes  paradetes sobre temes de 

drogues i sexualitat. El treball tranversal entre ambdues àrees va ser poc, però va ser 

el primer pas per agafar l'hàbit de treballar temes de salut de forma compartida i per 

poder accedir a recursos gratuïts que ofereix l’àrea de salut de la Diputació o la 

Generalitat i als quals només hi té accés la tècnica de salut. 

El Cap de Setmana 2014 s'ha muntat una paradeta sobre drogues dinamitzada per 

l’especialista que està portant a terme l'assessoria sobre drogues a l'Espai Jove des 

del febrer del 2014. 

Difondre i treballar amb el 

jovent les campanyes que 

tracten la temàtica de les 

relacions abusives, 

assetjament  a les aules, 

cyber assetjament. 

S'està treballant a l'INS Alella a través del programa Adrenalina. S'han fet algunes 

xerrades per a  pares a través de l'AMPA de l'INS ALELLA. Relacionat amb el 8  de 

març des de Joventut s'han fet algunes actuacions a l'INS Alella i al PQPI. Caldria 

però fer-ho fora de l'Institut per arribar al jovent d'entre 16 i 30 anys. 
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Programació de cursos 

tallers, xerrades i 

exposicions relacionades 

per promoure la Salut 

(sedentarisme, 

socioadiccions i trastorns 

de la conducta alimentària, 

inseguretat viària, consums 

de risc...). 

S'ha fet una xerrada sobre la nova proposta de llei d'Avortament. Van assistir-hi 8 

monitors/es de l'Esplai. 

Pel jovent adolescent s'han fet xerrades i exposicions sobre tabac i sexualitat, gràcies 

a la gestió de la regidoria de Salut i el programa Adrenalina. Els alumnes de 1er i 2on 

d'ESO de l'INS ALELLA van venir a l'Espai Jove a veure les exposicions i a escoltar les 

xerrades. No obstant no s’ha arribat al públic jove. 

Consultoria jove sobre 

temes de Salut a 

l’equipament juvenil. 

Aprofitant  la programació trimestral  Espai 16:30 hem introduint alguna xerrada de 

salut (proposta reforma de la llei avortament) però va tenir poca repercussió. Cal 

definir altres formacions de salut. Ara com ara no s'ha creat cap assessoria sobre 

sexualitat a l'Espai Jove.  

Posar una màquina 

expenedora de preservatius 

a l’abast del jovent  

(gratuïta). 

Des del març del 2014 hi ha una màquina expenedora de preservatius al pati de 

l'Espai Jove. Es venen els preservatius a  20 cèntims d'euro. El disseny del preservatiu 

es va fer entre les entitats. 

Fer campanyes de 

sensibilització sobre la 

problemàtica de les 

drogoaddiccions. 

A l'edició del Cap de Setmana Jove del 2013 es va muntar una paradeta sobre 

sexualitat amb Casals de Joves de Catalunya i una de prevenció de drogues del 

consum de drogues amb Energy Control.  Aquesta actuació va ser la única feta el 

2013. A l'edició del  2014 del Cap de Setmana Jove també  hi va haver una paradeta 

de sexualitat i de drogues  i la va dinamitzar el professional que porta a terme 

l'assessoria sobre consum de drogues engegada a l'Espai Jove des del febrer del 2014 

inclòs dins el programa municipal de prevenció de drogues. Hem iniciat fent 

assessories amb un expert en matèria de prevenció de drogues i s'ha iniciat el treball 

per elaborar un projecte Municipal de Prevenció de drogues on hi ha implicades vàries 

àrees de l'Ajuntament (salut, educació, Serveis Socials, policia Local i Adolescència i 

Joventut) així com l'INS Alella. 
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Oferir formació i recursos 

sobre la prevenció de 

conductes de risc dirigit a 

professionals. 

Des de Serveis Socials es va fer alguna formació a través de la Diputació el 2013. 

Fruit de la posada en marxa del  projecte municipal de prevenció de drogues, al mes 

de juny del 2014 es va fer una formació sobre drogues pels agents educatius 

municipals implicats/des en  aquest projecte.  La formació la va impartir el tècnic 

que porta l'assessoria sobre drogues. 

Des del programa Adolescència,  al juliol del 2014  es va presentar una proposta 

formativa en matèria de drogues a l'equip docent de l'INS Alella que també va 

impartir el tècnic de les assessories. Aquest tema, al ser dins de l'INS s'està 

coordinant des del programa Adrenalina. 

Estudiar les consultes del 

jovent  d’Alella que van al 

CAP i a la Consulta Jove, 

per saber si és necessari 

muntar una consulta jove a 

l’ambulatori d’Alella.   

El programa Consulta Jove del CAP s'ha deixat de fer al Masnou, CAP on fins ara 

existia i punt de referència pel jovent alellenc. Actualment la Tarda Jove més propera 

és a Sant Adrià del Besòs. 

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment amb les regidories de Salut, Educació i Serveis 

Socials. Reunions amb agents externs (intramunicipals i extramunicipals). S'han mantingut vàries trobades amb 

Serveis Socials, educació i salut sobretot per tractar la temàtica de drogues i el projecte de les assessories. Des de 

la regidoria de Salut s'ha vetllat per informar-nos de tots els recursos existents (exposicions, xerrades, ulleres de 

visió distorsionada ....) 
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Criteris i indicadors. Avaluació. 

Objectius específics Indicadors d’Avaluació Criteris d’Avaluació RESULTATS 

Promoure  

l’educació sexual 

entre els i les 

joves. 

Nombre de recursos online en 

matèria de salut difosos. 

Nombre de campanyes 

municipals de prevenció 

realitzades 

 

Nombre de joves derivats a la 

Consulta Jove del CAP. 

 

Creació d’un servei de 

consultoria jove sobre temes de 

salut a l’equipament juvenil.  

 

Nombre de preservatius 

repartits mitjançant una  

màquina expenedora gratuïta a 

l'equipament juvenil.  

Valoració positiva dels 

recursos. 

 

Augment d’aquest tipus 

de consultes. 

Valoració positiva dels 

servei rebut. 

Augment de les consultes 

ateses. 

 

Valoració positiva 

d’aquest recurs. 

Bona acceptació per part 

dels joves. 

Augmentar el nombre de 

preservatius repartits 

entre els i les joves. 

Bona acceptació d’aquest 

servei. 

No tenim resultats perquè no 

s'han rebut respostes. 

 

No s'han rebut consultes 

d'aquesta tipologia. 

 

Aquest servei ja no existeix 

al CAP del Masnou. Lloc de 

referència pel jovent 

alellenc. 

 

No s'ha creat cap consultoria 

sobre sexualitat. 

 

Al Cap de Setmana Jove es 

van repartir uns 300 

preservatius dels de la 

Regidoria de Joventut. 

A la màquina expenedora se 

n'han venut uns 50. Caldria 

buscar-li millor ubicació/o 

instal·lar-ne altres 

màquines, perquè a la nit el 

jovent no pot accedir al pati 

de l'Espai Jove.  
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Conscienciar als i 

les joves sobre el 

consum 

responsable per 

prevenir conductes 

de risc    

Nombre de  campanyes de 

sensibilització sobre la 

problemàtica de les 

drogaaddiccions 

 

 

Nombre de cursos tallers, 

xerrades exposicions  

programades per promoure la 

Salut Jove . 

 

 

Nombre de cursos tallers 

xerrades exposicions 

relacionades per promoure els 

hàbits saludables  

Valoració positiva per 

part del jovent 

 

 

 

 

Valoració del jovent 

assistent 

Augment de la 

programació d’aquest 

tipus de cursos. 

Bona assistència de joves 

als cursos. 

 

Valoració positiva dels 

cursos. 

El jovent que ha assistit a 

les assessories en fan una 

bona valoració i tots/es han 

assistit a les trobades 

pactades. 

 

No s'han fet xerrades ni 

formacions sobre consum 

responsable.  

 

 

No s'han fet xerrades ni 

formacions sobre consum 

responsable a l'Espai Jove. 
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Potenciar el treball 

transversal entre la 

regidoria de 

Joventut, 

educació, serveis 

socials, INS 

ALELLA Alella i 

altres agents. 

Nombre de formacions rebudes 

per part dels  professionals 

sobre  recursos preventius  de 

conductes de risc dirigit a 

professionals. 

 

 

Nombre de reunions de 

coordinació entre els agents 

implicats. 

Augment de la 

participació en aquest 

tipus de formacions. 

 

 

 

Augment de les reunions 

de coordinació, 

avaluació.... 

Augment de la 

coordinació i el treball 

transversal 

 

S'ha fet una formació sobre 

consum de drogues. 

 

 

 

Al 2014 s'han fet 3 reunions 

de coordinació entre els 

agents educatius en matèria 

de prevenció de drogues. 

 

 

 

Avaluació segons indicadors 

 

Fins la redacció del PLa Local 2013-2016 amb l'àrea de Salut havíem mantingut poc contacte. Amb la implementació 

de l'actual PLJA 2013-16,  les trobades  per organitzar i posar ordre a les actuacions de salut han augmentat. Quan 

ens hem reunit ha sigut conjuntament amb la referent del programa Adrenalina amb la voluntat de recopilar totes 

les actuacions relacionades amb temes de salut dins de l'INS ALELLA. Des del programar-ne Salut Jove també s'ha 

participat en aquestes trobades. S'han sol·licitat actuacions del catàleg de salut de la Diputació de Barcelona. S'han 

iniciat contactes amb la llevadora del Cap a través de la tècnica de salut per tal de donar a conèixer la Consulta 

Jove (actualment la de referència és la de Sant Adrià del Besós) entre el jovent de Batxillerat de l'INS Alella. 

Aprofitant el Cap de Setmana Jove hem sol·licitat materials sobre temes de prevenció de l'ús abusiu de l'alcohol a 

través de la tècnica de Salut que és qui podia demanar aquests tipus de  materials. En aquest cas estem  parlant  de 

les ulleres de visió distorsionada.  La col·laboració de la Regidoria de Salut ha sigut clau, ja que és des d'aquesta 

àrea que es pot gestionar la cessió. En concret aquesta actuació l'ha treballat la referent del programa Arrela't que 

és qui desenvolupa el Cap de Setmana Jove. S'explica en aquest apartat per què és una actuació de Salut. 

S'ha iniciat feines de prevenció de consum de drogues i s'ha iniciat  una assessoria sobre aquesta temàtica a l'Espai 

Jove. De cara al 2015 s'està replantejant el funcionament i la periodicitat d'aquestes assessories arran de la redacció 
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del programa GIRA que englobarà tots els recursos, actuacions i serveis relacionats amb l'emancipació dels i les 

joves, com ja s'ha anat comentant al llarg del document.  

Des de Salut s'han mostrat sempre oberts a les propostes fetes de part de la Regidoria d'Adolescència i Joventut, 

tant alhora de sol·licitar materials com de pagar actuacions i/o activitats. 

 

Valoració de la regidoria de Salut 

Des de Salut, valoren positivament el treball iniciat amb la regidoria d'Adolescència i Joventut s'ha creat una línea 

de col·laboració molt bona que aportarà resultats més positius en totes les actuacions que es poden fer en la 

promoció de la salut. 

Aquest treball conjunt té per objectiu proporcionar un conjunt d'activitats educatives de promoció de la salut amb 

la finalitat de millorar i incrementar la salut de les persones a través del foment d'estils de vida saludable, perquè 

tot i que en gran mesura els estils de vida estan condicionats per factors externs, com l'entorn físic, socioeconòmic 

i cultural, cal garantir la informació i l'educació sanitària de la població, especialment pel que fa a infants, 

adolescents i joves per fomentar la responsabilitat individual en la cura de la pròpia salut. 

  

Actualment els recursos que tenim per la col·laboració de la Diputació de Barcelona i que s'han pogut oferir a la 

regidoria d'Adolescència i Joventut són: 

Exposicions i tallers: Activitat educativa, que pel seu caràcter eminentment pràctic permet major flexibilitat a l'hora 

de treballar la temàtica triada. 

Formacions: Sessions informatives o formatives en les quals les persones expertes aporten  coneixements 

conceptuals i generals sobre un tema. Aquesta activitat permet tant el treball amb grups nombrosos com altres més 

reduïts. 

 És important realitzar reunions de coordinació també amb personal extern per anar treballant conjuntament i poder 

millorar la nostra oferta 

 

Propostes de millora 

- Difondre l'assessoria de drogues per tal d'arribar a més joves del que s'ha arribat fins ara. Cal difondre-la entre els i 

les joves i entre els agents municipals i també al CAP. Aquesta difusió actualment i arran de la creació del programa 

GIRA que inclou la resta d'assessories que volem oferir, queda aturada per què es voldrà aprofitar quan es faci el 

llançament  del GIRA 
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- Crear una assessoria sobre sexualitat on poder atendre al jovent que tingui necessitat de resoldre els seus dubtes. 

Això està previst dins la redacció del GIRA, un programa que recull totes les accions i recursos relacionats amb 

l'emancipació dels i les joves que inclourà entre altres assessories. 

- Difondre el servei de la màquina de preservatius de l'Espai Jove i moure-la de lloc o instal·lar-ne de noves, ja que 

dins el pati de l'Espai Jove no queda prou visible i a més a més a la nit els joves no hi poden accedir. Un lloc on hi 

van molts joves és al complex esportiu. Per tal de no deixar sense aquest servei als usuaris/es de l'Espai Jove, a 

l'equipament es poden repartir gratuïtament. 

 

Bloc C. Auto imatge 

3.3 Fomentar la capacitat crítica davant la imatge personal per prevenir conductes de risc.   

Actuacions:  

Programació d’activitats de sensibilització en 

matèria d’hàbits alimentaris. 

De moment no hem fet res. Ara com ara tenim el material de la 

campanya “Si no menges res no ets res”. Pendent de 

dinamitzar-lo.  

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment amb les regidories de Salut, Educació i Serveis 

Socials. Reunions amb agents externs (intramunicipals i extramunicipals).  

 

Criteris i indicadors. Avaluació. 

Objectius 

específics 

Indicadors d’Avaluació Criteris d’Avaluació RESULTATS 

Fomentar la 

capacitat crítica 

davant la imatge 

personal per 

prevenir conductes 

de risc. 

 

Nombre d’activitats de 

sensibilització en matèria 

d’hàbits alimentaris  

programades. 

Augment de la programació 

d’activitats d’aquest tipus. 

Bona assistència dels i les 

joves a aquest tipus de 

cursos. 

S'ha fet una actuació a l'INS 

Alella emmarcada dins el 8 

de març per tal de parlar de 

la imatge que es transmet de 

les dones a les revistes del 

cor i juvenils i a la 

publicitat. El públic 

destinatari va ser el jovent 

adolescent de l'INS Alella. 
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Avaluació segons indicadors 

Per a la població de 16 a 30 anys no s'ha fet cap actuació. Ara com ara només s'ha aconseguit material d'una 

campanya sobre anorèxia però encara no s'ha fet cap actuació. Es va demanar el material per no quedar-nos sense, 

però cal que es pensi alguna actuació a fer. 

Propostes de millora 

- Caldria dur a terme alguna acció d'aquest apartat del programa Salut Jove. 

- Aprofitant el dia mundial contra l'anorèxia es repartiran fulletons i ampolles de la campana #ResEts de l'ACAB, 

l'Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia, deixant material per diferents establiments i equipaments del municipi i 

també es difondrà el vídeo d'aquesta campanya. 

 

4. PROGRAMA ARRELA'T 

4.1. Foment de la participació de la gent jove en allò col·lectiu. 

Bloc A. Associacionisme Juvenil. 

4.1 Promoure l’associacionisme i les diverses formes  de participació i organització  col·lectiva del jovent. 

4.1.1 Fomentar el treball en xarxa i comunitari entre les diferents entitat juvenils 

4.1.2 Donar suport i reconeixement a la participació juvenil organitzada com a agent clau per dinamitzar i 

implicar la gent jove en allò col·lectiu. 

4.1.3 Esdevenir altaveus de les entitats i de la seva programació. 

Actuacions:  
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Creació d’espais de treball i oci, de totes les 

entitats juvenils i jovent associats/des. Les 

actuacions més representatives són el sopar 

associatiu i la participació en el cap de 

setmana jove per part de les entitats. 

El sopar associatiu va agafant arrelament entre les Entitats 

Juvenils, l’assistència ha augmentat i la participació és més pro 

activa. L’últim any s’ha ampliat el format i abans del sopar s’ha 

realitzat un taller de cuina per tal de preparar el sopar entre tots i 

totes les joves.  El 2014 s'ha repetit el format iniciat el 2013 i 

també s'ha programat un taller de cuina per preparar part del 

menjar. La participació però ha sigut molt baixa, ja que només 

han assistit 2 joves. Hi havia uns 6 monitors/es de l'Esplai 

apuntats però finalment no van venir ja que va coincidir amb una 

celebració de l'esplai. S'ha valorat no repetir la fórmula de fer un 

taller previ.  Pel que fa a l'assistència de joves al sopar, va 

augmentar respecte anys anteriors i van assistir uns 40 joves 

associats/des i hi havia molta barreja d'edats. Des de joves que 

feia poc que estaven a les entitats fins a joves que porten molts 

anys. El sopar es va completar amb una sessió de fotos  

realitzades amb la tècnica del Light paint. Amb aquestes fotos 

s'ha fet un calendari que s'ha regalat als joves associats/des. Les 

fotos les van realitzar tres joves associats. 

Consell Local de Joventut: Suport i 

acompanyament si hi ha voluntat de les 

entitats de crear-lo. 

Fins al moment no s’ha mostrat voluntat de creació d’un Consell 

Local de Joventut per part de les Entitats Juvenils. Tot i així, amb 

el treball conjunt durant el Cap de Setmana Jove, les Entitats han 

establert lligams entre elles. 

Comissió de festes: Comissió participativa 

gestionada per la regidoria de Cultura, que 

organitza la festes populars del poble. En 

aquesta comissió hi participen entitats del 

poble i persones a títol individual. 

CEP’S i Diables participen de la Comissió de Festes regularment. 

Fira d’entitats i voluntariat: Amb una 

periodicitat anual s’apleguen totes les entitats 

d’Alella i es realitzen parades, tallers i 

activitats per donar a conèixer les entitats del 

municipi i tot allò que fan. 

Es valora positivament la participació de les Entitats Juvenils a la 

Fira d’Entitats. Aquest espai és utilitzat per tal de promocionar-se 

i conèixer les altres entitats.  
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Assessoria per a les Entitats Juvenils: 

Centralitzar el major nombre de recursos de 

cara a les entitats i elaborar un conjunt de 

recursos per les entitats juvenils del poble, 

per tal de facilitar els processos interns 

d’aprenentatge, de relleu generacional, 

organització...i també d’externs, relacions 

amb les administracions, amb d’altres entitats, 

etc. Aquest servei també oferirà recursos pel 

jovent no associat que vulguin formar alguna 

entitat o grup. 

L’assessoria per a Entitats Juvenils ha estat utilitzada de manera 

puntual per les Entitats Juvenils existents. L’utilització però ha 

estat informal. No s’ha realitzat un bon servei de difusió d’aquest 

servei i les Entitats no el coneixen suficient.  

Relació entre les entitats juvenils i la 

Regidoria: Mantenir i millorar la connexió amb 

les entitats. Procurarem que aquesta 

esdevingui estable i satisfactòria per tots els 

agents implicats. Aquestes reunions han de 

ser espais de traspàs d’informació, de recepció 

de propostes i de treball conjunt. La 

regularitat i el funcionament serà acordat per 

ambdues parts. 

La relació amb les Entitats poc a poc es va assentant i es va 

consolidant. Durant aquest període hem realitzat 3 reunions de 

coordinació i les reunions de preparació del Cap de Setmana Jove. 

Espais de Cogestió: Seguir mantenint els 

espais de treball conjunt entre la Regidoria i 

les entitats (cap de setmana jove i en menor 

mesura la competició d’skate). Des de la 

Regidoria treballarem per segui creant espais 

de participació i cogestionats per i amb les 

entitats juvenils. 

Els espais de cogestió que s’han realitzat amb les entitats són el 

Cap de Setmana Jove i la Competició d’Skate. El treball conjunt en 

aquests dos espais ha significat un apropament entre l’àrea i les 

pròpies Entitats. Valorem molt positivament la feina conjunta, en 

especial, el Cap de Setmana Jove. Fa falta acabar de trobar un 

ritme de treball conjunt que ens permeti treballar còmodament a 

ambdues parts. 
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Cessió d’espais i d’infraestructures: Cessió 

d’infraestructures i espais per tal de que les 

entitats desenvolupin els seus projectes. Cal, 

en aquest cas, definir el protocol. 

Les Entitats Juvenils utilitzen l’Espai Jove en diferents graus: 

L’Esplai Guaita’l hi té la seva seu i regula els usos a través d’un 

conveni signat amb l’Ajuntament. Diables i Ceps tenen la seu a 

Can Gaza fet que provoca que gairebé no utilitzin l’Espai Jove com 

a Entitats. 

Metròpolis tampoc ha realitzat ús dels espais de l’Equipament. 

Un altre aspecte a tenir en compte és la cessió de l’equip de so de 

joventut, que les Entitats mitjançant instància en poden fer ús. 

Aquest 2014 s’ha demanat 3 cops per part de les Entitats Juvenils. 

Línia de subvencions: L’Ajuntament realitza 

cada any una convocatòria per a la concessió 

de subvencions de caràcter ordinari per a les 

activitats de les entitats d’Alella. 

Les subvencions atorgades a les Entitats Juvenils estan 

gestionades des de la regidoria de Participació.  

Difusió: En tots aquells espais de contacte 

amb el jovent, difondrem la programació de 

les entitats Juvenils. També utilitzarem els 

nostres espais 2.0 i el mateix equipament 

juvenil per tal de donar-ne difusió. 

En els fulletons de programació hi ha un apartat dedicat a 

difondre informació sobre les Entitats Juvenils.  

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment amb les àrees de participació i cultura. Reunions 

amb agents externs (intramunicipals i extramunicipals). 

La relació amb l’àrea de participació no acaba de ser fluida, s’ha de millorar la comunicació i establir uns criteris 

de relació amb les Entitats compartits per les dues àrees. 

La coordinació amb Cultura ha estat principalment per Festa Major i la Verema per tal de gestionar les activitats 

juvenils. La relació ha estat fluida i positiva per a les dues àrees.  

 

Avaluació segons indicadors 

El nombre d’activitats realitzades conjuntament entre totes les Entitats Juvenils s’ha mantingut. Tot i que sí que 

s’ha millorat la qualitat de la coordinació. La valoració de les Entitats és positiva. 

No s’ha treballat perquè més joves participin de la comissió de festes del poble. Tot i que aquests joves haurien de 

vehicular la seva participació a través de l’Entitat juvenil que hi participa (CEPS). D’altra banda, si que s’ha obert a 

la participació de joves individuals a l’organització del Cap de Setmana Jove. 
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No s’està sistematitzant el nombre de consultes a l’assessoria d’entitats. 

Les Entitats juvenils valoren positivament la relació amb l’àrea de joventut i la resposta a les demandes del servei 

d’assessories.  

S’ha creat un nou espai de difusió de les Entitats Juvenils en el programa que s’envia a totes les casa dels i les joves 

d’Alella. 

 

Avaluació segons indicadors 

 

Sopar d’Entitats: per a futures edicions cal repensar el format, per tal de fer-lo més participatiu amb i les joves de 

les Entitats. S’ha de buscar que se’l sentin més seu i fins i tot participin de l’organització.  

Calendarització anual de les reunions amb les Entitats Juvenils i millora de la planificació anual de tasques. 

Portar un seguiment més acurat dels períodes de subvencions a les que podrien optar les Entitats Juvenils. 

En general fa falta fer una sistematització de les dades de totes les actuacions per tal de portar un seguiment més 

acurat i poder valorar quins punts forts i/o dèbils presenta. 

Fa falta realitzar un projecte global i transversal de les assessories com a eina de l’àrea. Aquest projecte ha de 

desplegar totes les actuacions a realitzar durant un any i planificar-ne la seva avaluació. 

 

Bloc B. Joves no associats/des. 

4.2 Fomentar la cultura participativa i la predisposició dels i les joves a adoptar posicions més actives, 

compromeses i crítiques amb el seu entorn. 

4.2.1 Fomentar la participació des i les joves en les actuacions i espais de participació de l’Ajuntament. 

4.2.2 Fomentar la participació i/o coneixença de les entitats d’Alella i les seves activitats.                  

4.2.3 Garantir  l’accessibilitat dels espais, mecanismes, tècniques i documents de participació (format, horari, 

llengua...etc). 

Actuacions:  
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Participació en la regidoria de Joventut: Habilitar espais 

de participació per als i les joves en la Regidoria. Aquesta 

participació haurà d’adaptar-se a diferents perfils i 

demandes, per tal que tot el jovent pugui trobar l’espai 

desitjat. Un dels principals eixos de reclam serà el cap de 

setmana jove i la seva programació. 

Aquesta actuació estava programada per 

desenvolupar-se durant el 2014. A inicis d’any es va 

valorar traslladar-la a inicis de 2015 i vehicular-ho 

principalment amb l’organització del Cap de Setmana 

Jove. Ha etsta aquest 2015 que poc a poc s’han 

oberttt espais de participació per a que els i les joves 

d’Alella puguin formar part de l’organització del Cap 

de Setmana Jove.  

Participació amb l’Ajuntament: Potenciar i difondre entre 

el jovent els espais de participació propis de l’Ajuntament 

(comissió de festes, comissió de cooperació internacional i 

el consell municipal de medi ambient). Potenciarem la 

difusió d’aquests espais entre el jovent. 

En els espais de comunicació 2.0 de l’àrea hem difós 

quan es reunien aquest espais. No ha augmentat el 

nombre de participants en aquests espais tot i la 

informació. 

Altaveu: En tots aquells espais de contacte amb els i les 

joves, difondrem la programació de les entitats Juvenils. 

També utilitzarem els nostres espais 2.0 i el mateix 

equipament juvenil per tal de donar-ne difusió. 

En els fulletons de programació hi ha un apartat 

dedicat a difondre informació sobre les Entitats 

Juvenils. 

Transparència: Creació d’un espai 2.0 on mostrar totes les 

actes, pressupostos que tenen relació amb la tasca de 

joventut, per tal de facilitar i promoure la difusió de la 

informació pública 

Aquesta actuació no ha estat desenvolupada per 

l’àrea per manca de recursos temporals. Tot i així no 

es descarta desenvolupar-la durant el 2015 o 2016. 

Brigada Jove: Creació d’un grup de joves que realitzi 

tasques de manteniment del poble, la brigada jove serà 

dinamitzada per un/a educador/a. Aquesta acció també 

serà treballada des dels eixos de cohesió i arrelament. 

Aquesta actuació en la temporalització del PLJA està 

programada per desenvolupar durant el 2015. Tot i 

així des de l’àrea s’ha valorat traslladar-la per al 2016 

degut a la gran quantitat de recursos que necessita 

per desenvolupar-se. 

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment amb les àrees de Participació, Cultura i Cooperació 

internacional. Reunions amb agents externs (intramunicipals i extramunicipals). 

La relació amb l’àrea de participació no acaba de ser fluida, s’ha de millorar la comunicació i establir uns criteris 

de relació amb les Entitats compartits per les dues àrees. 

La relació amb Cooperació Internacional ha estat fluida i de treball compartit, es valora molt positivament. 

 

Avaluació segons indicadors 
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La relació amb el grup de breakers de l’Espai Jove s’ha mantingut per tal de veure cap a on tenien ganes d’orientar 

aquest espai. 

S’ha creat una espai fix i permanent de difusió de les Entitats. 

El nombre de reunions realitzar amb altres àrees de l’Ajuntament ha augmentat, principalment amb cooperació. Es 

valora positivament la relació. 

 

Propostes de millora: 

Dotar de més autogestió als breackers i ampliar els horaris d’utilització de la sala buscant més nocturnitat. 

Per al 2015 prioritzar treballar per a que els i les joves participin de l’àrea de joventut. El Cap de Setmana Jove serà 

l’eina principal per motivar aquesta participació. Per poder convocar aquests espais es necessari crear un espai 

estable amb les Entitats per a que els i les joves s’hi puguin sumar, també farà falta que les Entitats comparteixin 

aquesta valoració i hi fomentin la participació. 

La Brigada Jove és una actuació que s’haurà de valorar si segueix formant part del PLJA (2013-2016), la valoració 

dependrà dels recursos econòmics que requereixi per seguir-la tirant endavant. 

 

5. Avançar cap a un model de poble cohesionat 

Bloc CA. Igualtat afectiva. 

 

5.1 Promoure la igualtat efectiva entre les persones joves, el respecte a la diversitat i l’establiment de relacions 

igualitàries. 

5.1.1 Treballar per a l’eliminació de les desigualtats existents entre les persones joves. 

5.1.2 Impulsar unes relacions igualitàries entre les persones joves, especialment respecte al seu grup d’iguals i 

les seves relacions de parella. 

Actuacions:   
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Tallers intergeneracionals: Creació d’activitats 

conjuntament amb el Casal de Gent Gran d’Alella. 

El públic destinatari també serà 

intergeneracional. 

A inicis de 2014 es va intentar treballar amb el projecte 

Recordar, aquest projecte treballava la recuperació de la 

memòria històrica del poble a través de tallers 

intergeneracionals. Aquest programa no es va poder tirar 

endavant per la manca de recursos econòmics. Tot i així el 

projecte no està descartat i queda pendent la seva possible 

execució. 

Parelles lingüístiques: Fomentar la participació en 

aquesta activitat que ja es desenvolupa des de 

l’àrea d’educació. 

S’ha treballat en la difusió de les parelles lingüístiques entre 

la població més jove d’Alella, tot i així el grau de participació 

és força fluix i es treballarà per augmentar-lo. 

Assessorament: Creació d’una assessoria 

psicològica, en aquesta assessoria no s’oferiria 

tractament sinó orientació i derivació en el cas 

que fos necessari. 

En aquests dos anys de pla no hem desenvolupat l’assessoria 

psicològica que serà la mateixa que l’assessoria de relacions 

igualitàries. Per al 2015 es preveu la realització del programa 

GIRA, que inclou, entre d’altres, el desenvolupament de totes 

les assessories. 

Campanyes de conscienciació: Realització de 

campanyes de sensibilització i tallers, on els i les 

joves siguin elements protagonistes. Aquestes 

campanyes es miraran de ser creades amb els 

propis joves que mostrin inquietuds. 

Durant aquests dos anys s’han realitzat principalment dues 

campanyes de sensibilització: 

Consum responsable durant el Cap de Setmana Jove 2014 , en 

aquesta campanya van participar-hi més d’un centenar de 

joves, es va valorar molt positivament el format i es repetirà 

en futures ocasions. 

8 de març 2014: aquesta campanya es va realitzar 

principalment a l’INS Alella, amb els i les joves de 4 d’ESO i 

1er de Batxillerat, es va valorar molt positivament i es 

realitzarà en futures diades. 

Autoestima: Programació de tallers/activitats que 

de manera directe o indirecte treballis 

l’autoestima des i les joves. 

Principalment aquest punt s’ha treballat amb la campanya de 

relacions igualitàries ja que l’autoestima és un dels punts 

centrals de debat i de reforç. 
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Reunions de coordinació: realització de reunions principalment amb les àrees de Serveis Socials i Equitat. 

Reunions amb agents externs (intramunicipals i extramunicipals). 

Les reunions amb aquesta àrea han augmentat significativament, s’han passat a realitzar reunions 

bimensualment. S’ha d’acabar de millorar la comunicació però presenta una tendència molt positiva. 

 

Avaluació segons indicadors 

No s’han realitzat activitats intergeneracionals. Es va treballar amb el projecte Recordar però finalment no va poder 

tirar endavant per qüestions econòmiques. 

El número de joves que han participat de les parelles lingüístiques és baix.   

Han augmentat el nombre d’actuacions de sensibilització i prevenció en temàtiques de relacions igualitàries, s’han 

realitzat sis tallers dirigits per l’Associació Candela i sis actuacions més treballades des de l’àrea. El dia 8 de març 

del 2014  es va realitzar una exposició dels murals fruït del treball en els tallers. Es valora positivament l’actuació 

tot i que no està emmarcada en un pla estratègic anual i això dificulta una realització més continuada i avaluable. 

Exposició feminal. 

S’han augmentat el nombre de coordinacions amb l’àrea d’equitat i serveis socials per tal de tractar aquesta 

temàtica. 

 

Propostes de millora: 

S’ha de treballar amb educació per tal d’engrescar a la població juvenil a la participació de les parelles lingüístiques. 

S’haurà de buscar una alternativa amb el treball intergeneracional amb un pressupost molt més ajustat. 

Creació d’una assessoria psicològica: aquesta actuació està programada per al 2015 dins el projecte GIRA que 

englobarà la resta d'assessories que la Regidoria vol oferir. Fa falta la mancomunització d’aquests serveis qualitatius 

ja que sinó el seu finançament és molt costós. Hem de buscar complicitats externes per tal de que actuacions tan 

qualitatives es puguin donar al poble amb un cost tendent a 0€ per als i les joves. 

 

Valoració de la Regidoria d’Equitat: 

Es valora molt positivament la col·laboració amb l’àrea de Joventut. Amb la tècnica actual sempre ha existit 

aquesta col·laboració i s'han normalitzat les trobades. 
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En el Ple d’abril 2014 s’aprovarà el protocol de violències, l’Àrea de Joventut hauria de participar de la comissió 

municipal que es crearà per tal de fer un seguiment juvenil. El protocol no tindrà una línia de treball ni juvenil ni 

adolescent, és un dels reptes que ens marcarem per al proper trimestre. 

El protocol de violència serà una actuació molt interessant per al poble, sempre i que s’adeqüi a les necessitats reals 

i que estiguin en consonància amb els serveis oferts. 

 

Bloc CB. Diversitat. 

6.2 Prevenir i eradicar les violències que afecten a les persones joves (violència masclista, assetjament escolar, 

laboral, sexual o per raó de sexe...). 

6.2.1 Promoure la convivència, la resolució de conflictes, la prevenció de violències i la solidaritat entre les 

persones joves. 

6.2.2 Sensibilitzar i capacitar les persones joves en el respecte a la diversitat i la resolució de conflictes. 

6.2.3 Impulsar la consciència solidària i la implicació dels i les joves en accions de cooperació al desenvolupament 

en l’àmbit local i internacional. 

Actuacions:  

Tallers: Realització de tallers de mediació i de 

resolució de conflictes. 

En aquests dos anys de desplegament del Pla no s’ha realitzat 

cap taller especialment d’aquesta temàtica. 

Xerrades “xpress": Les xerrades “xpress” seran 

programades quan un tema 

social/econòmic/política, prenguin prou rellevància 

com per despertar l’ interès dels i les joves del 

poble. 

L’assistència a les xerrades de l’àrea sempre ha estat molt 

baixa i és un format que no acaba d’atreure als i les joves. En 

aquest període es va programar una xerrada sobre la reforma 

de la llei de l’avortament i va tenir una assistència de 8 

persones. Fa falta veure com podem tractar aquests temes 

amb nous formats.  
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Exposicions: Habilitar en l’equipament juvenil un 

espai d’exposició, aquest lloc seria lloc de pas per 

accedir a altres espais. 

Al passadís de l’Espai Jove hem realitzat diferents exposicions 

cedides per diferents entitats del er sector: 

Mòbils, d’on surt el material per a la construcció dels mòbils i 

les seves repercussions ambientals.  

Camps de treball, exposició cedida pel servei civil 

internacional. 

Relacions igualitàries 

L'espai és correcte però, l'exposició només la veuen els joves 

que vénen a l'Espai Jove a fer alguna altra activitat. Malgrat 

que s'anuncia al fulletó trimestral, caldria que es pengés a la 

reixa del pati, la banderola d'exposicions, per tal de donar-li 

més difusió. Així es milloraria en visibilitat.   

Comissió de cooperació (Internacional): Formada per 

ciutadans i ciutadanes d’Alella amb interès en la 

matèria. 

Els i les joves no participen de la comissió de cooperació 

internacional. En aquest període se n’ha fet difusió pels 

espais comunicatius però no n’hem obtingut resultats. 

Seguirem treballant en aquesta línia. 

Mirades al Món, jornades de cooperació 

(Internacional): L’Ajuntament d’Alella organitza les 

Jornades de Cooperació Mirades al món, un punt de 

trobada per reflexionar sobre les desigualtats i els 

desequilibris entre el Nord i el Sud, donar a conèixer 

les iniciatives de cooperació que es desenvolupen i 

debatre sobre com canalitzar les accions de 

solidaritat internacional perquè siguin més efectives 

per a les poblacions que les reben. 

La participació dels i les joves és baixa en aquestes jornades. 

Des dels espais de comunicació de l’àrea es prioritzarà la 

difusió d’aquestes jornades durant el mes de novembre.  

Xerrades de conscienciació: Xerrades organitzades 

amb la voluntat de donar conèixer als i les joves 

altres realitats. Amb la voluntat d’augmentar la 

diversitat en el seu coneixement i la comprensió de 

pràctiques diferents a les seves. 

Aquesta línia de treball no s’ha desenvolupat. Queda pendent  

per iniciar-se durant el 2015. No s’han desenvolupat per 

manca de recursos temporals però es segueix valorant que és 

una actuació necessària per treballar els objectius 

anteriorment esmentats. 
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Beques per estada de cooperació (Internacional): A 

través d’aquestes beques l’Ajuntament vol donar 

l’opció que la població d’Alella pugui participar 

d’aquesta experiència a canvi de compartir-la 

posteriorment amb la resta de persones del 

municipi. 

Les beques de cooperació no acaben de tenir sortida entre la 

població més jove d’Alella. En el 2013 es van anar-hi dues 

persones de més de 35 anys i per aquest 2014 les beques 

s’han hagut de declara desertes per manca de participació. 

Actualment s’està treballant conjuntament amb les persones 

que van assistir a les beques 2013 per tal de fer xerrades de 

conscienciació i difondre les beques. Durant la Setmana de la 

Mobilitat Internacional celebrada al febrer del 2015 s'ha 

convidat a un jove que va marxar al Salvador el 2012 a 

explicar la seva experiència. També s'ha aprofitat per difondre 

les Estades Solidàries. 

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment amb les àrees de cooperació internacional i serveis 

socials. Reunions amb agents externs (intramunicipals i extramunicipals). 

La comunicació amb les àrees de cooperació i serveis socials ha millorat substancialment, però sobretot amb 

cooperació. S’han establert línies de treball conjuntes i col·laboracions estables. Les reunions es realitzen 

bimensualment.  

 

Avaluació segons indicadors 

No s’han realitzat tallers per tal de treballar la resolució de conflictes. 

S’ha realitzat una exposició sobre els mòbils i quins recursos utilitzen. Aquesta exposició explicava d’on es treien els 

materials per a la construcció de mòbils i quins conflictes origina. 

Han augmentat el nombre de reunions realitzades amb l’àrea de cooperació internacional, s’ha establert una bona 

dinàmica de treball.  

La temàtica de treball del Cap de Setmana Jove 2014 ha estat el consum responsable, s’ha treballat el comerç just i 

el comerç de proximitat. 

L’Ajuntament d’Alella ha signat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per realitzar 

treball d’ integració i cohesió, principalment centrat en l’atenció a la població migrada i totes les seves 

conseqüències. 

 

Propostes de millora: 

Desenvolupar el conveni de col·laboració. 
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Desenvolupar xerrades de conscienciació per als i les joves. 

 

Bloc D. Cohesió. 

7.3 Fomentar l’ús de l’espai públic d’Alella com a forma d’expressió de la col·lectivitat. 

7.3.1 Facilitar l’ús de l’espai públic per a activitats i formes d’expressió juvenil. 

7.3.2 Promoure un oci responsable, alternatiu i no basat en el consumisme (així com alternatives d’oci nocturn). 

Actuacions:  

Normativa espai públic: Revisió de la normativa d’espai públic que en aquests 

moments es vigent a Alella. Verificar la seva adequació a les necessitats del 

municipi. 

Aquesta actuació no s’ha realitzat 

per manca de recursos temporals. És 

una actuació pendent per realitzar 

durant el 2015. 

Cap de setmana jove: Jornades joves on es realitzen activitats seguint 

diferents línies  de treball: salut, oci responsable, relacions igualitàries, etc. 

El cap de setmana jove també s’obre a les entitats juvenil per tal de generar 

espais de treball conjunt. 

La valoració del Cap de Setmana 

Jove és molt positiva, any rere any 

es va consolidant. S’adjunta annex 

amb la valoració de l’any 2014. 

Creació oci alternatiu: Creació d’una programació estable, dins l’equipament 

juvenil com directament al carrer. Per exemple:, Nits Alternatives, cinema a la 

fresca jove, monòlegs, nits d’humor, calçotada, etc. 

La creació d’oci alternatiu és una de 

les actuacions que s’ha de revisar de 

cara a futurs anys. Les activitats no 

acaben d’arrelar-se i fa falta un 

replantejament. 

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment les àrees de participació, cultura i serveis socials. 

Reunions amb agents externs (intramunicipals i extramunicipals). 

La comunicació amb les àrees de cooperació i serveis socials ha millorat substancialment, però sobretot amb 

cooperació. S’han establert línies de treball conjuntes i col·laboracions estables. Les reunions es realitzen 

bimensualment. 

 

Avaluació segons indicadors 

No s’ha realitzat un augment significatiu de l’oferta d’oci alternatiu. 

No s’ha realitzat la revisió de la normativa de l’Espai Públic d’Alella. 
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No hi ha una sistematització de les dades. 

S’ha creat el projecte i la valoració del  Cap de Setmana Jove. 

S’han de repensar els models que oferim a l’Estiu Jove ja que no acaben de funcionar ni atraure a la població més 

jove. 

Propostes de millora: 

Repensar les nits alternatives amb : Campionats esportius, vetllades artístiques amb participació de gent jove del 

poble. 

Consolidar una oferta alternativa d’oci i difondre-la entre la gent jove del poble. 

 

Bloc E. Mobilitat. 

7.4 Promoure i impulsar l’ús del transport públic. 

Actuacions:  

Ampliació de l’edat la targeta T10 bonificada de les línies  

Alella Exprés i Alella Circumval·lació, més enllà dels 18 

anys. 

Els criteris per poder fer ús de la targeta són: 

Que siguin menors de 18 anys. 

Majors de 65 anys.  

Que estiguin a l'atur (cal acreditar-ho). 

Persones que pateixin alguna discapacitat física. 

L'edat no s'ha ampliat 

Potenciació del Servei Compartir cotxe, iniciativa 

promoguda des del Consell Comarcal del Maresme amb la 

voluntat de fomentar entre la població un ús més 

racional del cotxe. 

Aquesta actuació no s’ha realitzat per manca de 

recursos temporals. És una actuació pendent per 

realitzar durant el 2015. 

Participació durant la campanya de la setmana de la 

mobilitat  per tal que els joves es prenguin consciència  

de la importància de l’ús del transport públic 

Aquesta actuació no s’ha realitzat per manca de 

recursos temporals. És una actuació pendent per 

realitzar durant el 2015. 

Tramitació d’ajuts al transport als i les joves usuaris de 

Serveis Socials que sol·licitin l’ajut. 

No s’ha sol·licitat aquest servei, tampoc se n’ha fet 

prou difusió, és una actuació a realitzar durant el 2015. 
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Previsió d'oferir un servei de transport col·lectiu nocturn 

en els esdeveniments festius principals, per facilitar que 

els i les joves no hagin d’agafar el cotxe per tornar a 

casa. 

En les dues edicions del Cap de Setmana Jove (2013 i 

2014) i l’última edició de Festa Major (2014) s’ha 

realitzat per part de l’Ajuntament un servei de transport 

gratuït nocturn impulsat des de la regidoria 

d’Adolescència i Joventut. Aquest servei poc a poc es va 

arrelant i té una bona acollida entre els i les joves. 

Cap de setmana jove 2013: 3 usuaris/es 

Cap de Setmana Jove 2014: 23 usuaris/es 

Festa Major 2014: 19 usuaris/es 

Difusió del servei "Taxi a demanda" entre els joves amb 

mobilitat reduïda, servei que té com a objectiu facilitar 

la mobilitat i l'accessibilitat des de tots els veïnats als 

serveis bàsics, davant de les limitacions orogràfiques i 

competitives per fer arribar a tot arreu el transport públic 

d’autobusos. 

Aquesta actuació no s’ha realitzat per manca de 

recursos temporals. És una actuació pendent per 

realitzar durant el 2015. 

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment l’ àrea de Mobilitat. Reunions amb agents externs 

(intramunicipals i extramunicipals). 

No s’han realitzat reunions de coordinació amb aquesta àrea. És una actuació pendent de cara al 2015. 

 

Avaluació segons indicadors 

Durant els any 2013 i 2014 la línia de treball de mobilitat no ha estat prioritària a l’àrea. De cara el 2015 es 

treballarà per tal de difondre totes les actuacions. 

No s’han creat mecanismes de difusió ni de promoció de l’espai públic. 

No hi ha hagut reunions de coordinació. 

Propostes de millora: 

Aconseguir ampliar l'edat de la T 10. 

Que s'estableixi a cada nit jove organitzada des d'altres regidories (Festa Major, Verema) la proposta de posar un 

autobús nocturn gratuït tal i com es fa al Cap de Setmana Jove i ja s'ha fet a la Festa Major del 2014. 
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5 PROGRAMA CREA'T  

5. Universalitzar la cultura entre la població juvenil 

Bloc A. Creació Artística. 

5.1 Potenciar la creació artística i la producció cultural dels i les joves. 

7.1.1 Prestigiar les creacions culturals generades per les persones joves en totes les seves modalitats. 

7.1.2 Reforçar el paper de les TIC com a eines de producció artística i cultural emergent del jovent amb un cost baix 

i un abast ampli. 

7.1.3 Fomentar els projectes concrets que promoguin les creacions artístiques. 

7.1.4 Augmentar l'accés i el consum cultural crític dels i les joves. 

Actuacions:   

Espais d'exhibició i creació: Acordar amb els 

espais d'exhibició del poble, períodes per a 

l'exhibició dels i les joves d'Alella. 

Aquesta actuació no s’ha realitzat per manca de recursos 

temporals. És una actuació pendent per realitzar durant el 2015. 

Vídeo Jove: El Vídeo Jove és un concurs que 

consisteix en la realització d’un curtmetratge. 

Els i les joves poden participar de manera 

individual i/o col·lectiva. Els i les participants 

han de fer-se càrrec de tots els recursos 

materials que necessitin per a la realització  del 

vídeo i també de la càmera. 

Aquesta actuació queda descartada del PLJA pels següents motius 

de valoració: 

La participació de la població d'Alella era molt baixa o nul·la. 

Els objectius assolits per aquest projecte eren molt baixos ja que 

no fomentaven l'interés cultural entre el jovent del poble. 

El cost de l'activitat era alt comparativament amb els resultats. 

L'actuació no era una prioritat per l'àrea. 
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Beques de música jove: Les Beques de Música 

Jove, és una de les accions dels plans locals de 

Joventut d’Alella, el Masnou, Cabrils, Tiana i 

Montgat, i pretén donar suport als grups locals 

de música jove. 

Aquesta actuació queda descartada del PLJA pels següents motius 

de valoració: 

La participació de la població d'Alella era molt baixa o nul·la. 

Els objectius assolits per aquest projecte eren molt baixos ja que 

no fomentaven l'interés cultural entre el jovent del poble. 

El cost de l'activitat era alt comparativament amb els resultats. 

L'actuació no era una prioritat per l'àrea. 

Aquesta activitat ha estat descartada després d'haver treballat 

amb entitats externes (enderrok) per tal de millorar el 

funcionament, tot i així la valoració segueix sent la mateixa i per 

això es descarta definitivament. 

  

Subvenció: Subvenció anual per al 

desenvolupament d'un projecte innovador de 

joves d'Alella. 

Aquesta actuació no s’ha realitzat per manca de recursos 

temporals. És una actuació pendent per realitzar durant els anys 

2015-16. 

Sopars artístics: programació de sopars amb 

artistes. 

Aquesta actuació no s’ha realitzat per manca de recursos 

temporals. És una actuació pendent per realitzar durant els anys 

2015-16. 

Fira d’art i exposició: Creació d’un Fira d’art 

juvenil. 

Aquesta actuació no s’ha realitzat per manca de recursos 

temporals. És una actuació pendent per realitzar durant els anys 

2015-16. 

Grafit: Espais de grafit, per tal de que els i les 

joves desenvolupin l’interès per l’art i la creació. 

Aquesta actuació no s’ha realitzat per manca de recursos 

temporals. És una actuació pendent per realitzar durant els anys 

2015-16. 

Teatre: Creació de sortides culturals a preus 

ajustats. 

Aquesta actuació va ser programada a inicis de l'any 2014  i no va 

ser realitzada per manca d'interès. Queda pendent tornar-la a 

programar un cop la programació de l’Espai Jove estigui més 

consultada. 
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Preu reduït: Acordar amb la regidoria de Cultura 

un preu reduït per al jovent d'Alella en la seva 

programació. 

Aquesta actuació no s’ha realitzat per manca de recursos 

temporals. És una actuació pendent per realitzar durant els anys 

2015-16. 

Cinema: creació de cicles de cinema i passis de 

documentals. 

Aquesta actuació no s’ha realitzat per manca de recursos 

temporals. És una actuació pendent per realitzar durant els anys 

2015-16. 

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment amb la regidoria de Cultura i Festes. Reunions amb 

agents externs (intramunicipals i extramunicipals). Aquesta actuació no s’ha realitzat per manca de recursos 

temporals. És una actuació pendent per realitzar durant el 2015. 

S'han realitzat dues reunions amb l'àrea de cultura sobretot per tractar temàtiques relacionades amb festes. La 

coordinació no ha acabat de ser fluida. 

 

Avaluació segons indicadors 

Poca participació en les activitats de vídeo jove i beques de música. Queden anul·lats aquests projectes. 

Aquesta línia de treball no s'ha desenvolupat durant els anys 2013 i 2014, gran part de les actuacions resten 

pendents per als dos anys restants de desenvolupament del PLJA. 

 

Bloc B. Llengua i cultura catalana. 

7.2 Impulsar la cultura i la llengua catalana com a eina de dinamització, cohesió i inclusió social. 

Actuacions:   

Parelles lingüístiques: Donarem suport i 

difusió a les parelles lingüístiques que ja es 

promocionen des de l'àrea d’educació. 

S'adaptaran les necessitats a les demandes 

dels i les joves. 

S’ha treballat en la difusió de les parelles lingüístiques entre la 

població més jove d’Alella, tot i així el grau de participació és 

força fluix i es treballarà per augmentar-lo. 

Cultura popular: Organització d'activitats amb 

tallers oberts i demostracions de cultura 

popular, existents i no existents en el poble 

d'Alella. 

Tot i que en el Cap de Setmana Jove es va realitzar una trobada 

de timbalers joves amb una valoració molt positiva en 

participació, es valora que aquesta actuació no s’ha desplegat al 

100%. És una actuació pendent per realitzar durant el 2015. 
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Transversalitat del català: L’ idioma vehicular 

de l'àrea és el català. 

Totes les activitats i comunicacions que s'han realitzat des de 

l'àrea s'han fet en català. 

Reunions de coordinació: realització de reunions principalment amb la regidoria de Cultura. Reunions amb agents 

externs (intramunicipals i extra municipals). 

S'han realitzat dues reunions amb l'àrea de cultura sobretot per tractar temàtiques relacionades amb festes. La 

coordinació no ha acabat de ser fluida. 

 

Avaluació segons indicadors 

Poca participació en les parelles lingüístiques per part dels i les joves d'Alella. 

S'ha realitzat una activitat de cultura popular a petició d'una entitat. 

El 100% de les activitats i comunicació de l'àrea han estat en català. 

Propostes de millora: 

Treballar més coordinadament amb l'àrea d'educació per tal de fomentar la participació en les parelles lingüístiques. 

Treballar amb les Entitats el foment de la cultura popular. 

Augmentar el nombre de reunions amb l'àrea de cultura. 

 

7.- PROGRAMA ADRENALIA  (adolescència) 

L'avaluació d'aquest programa, no s'inclou en aquest document. Com ja s'ha explicat a l'inici del document, arran de 

la implantació del PLJA i de la importància que està prenent el sector de l'adolescència, la tècnica referent està 

redactant un nou programa Adrenalina, per adaptar-lo a la nova realitat i adequar-lo a les necessitats reals 

d'aquesta franja d'edat amb la qual està treballant des de la tardor del 2013.   
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ANNEX 

 

 

EVOLUCIÓ DE PRESSUPOST DE LA REGIDORIA 

El salt qualitatiu que ha estat fent la regidoria des del 2013 i les millores que estan previstes són possibles a part de 

la bona feina que s'està fent per part de l'equip, gràcies al suport municipal que està rebent la Regidoria 

d'Adolescència i Joventut. 

En els darrers anys l'Ajuntament està apostant fort per l'àrea i prova d'això és el pressupost que hi destina per 

realitzar actuacions, que any rere any està augmentant.   

 2012 2013 2014 2015 

Pressupost inclosos costos de personal 164.750,00 € 111.653,18 € 167.477,10 € 175.977,40 € 

     

Pressupost  per activitats i serveis 40.700 €  29.200 € 42.000 € 55.3000 € 

 

Per entendre millor el pressupost l'hem separat en dos blocs. Un presenta el pressupost total, on s'hi sumen els 

diners totals (personal +  serves i activitats) i l'altre presenta només el pressupost per activitats i projectes. 

El pressupost del 2013 disminueix respecte el 2012. Això és degut a què el 2012 l'Ajuntament va preveure un ingrés 

extra de 10.000 € per contractar una empresa per coordinar l'elaboració i redacció del PLJA. 

EL 2014 comença  l'evolució clara del pressupost, coincidint amb l'estat de l'equipament juvenil nou a ple rendiment 

L'impuls que fa l'Ajuntament es veu clarament el 2014, any en que la Regidoria ja està totalment funcionant a 

l'equipament nou.  S'inicia una nova línia per les activitats formatives i s'augmenta el pressupost per una de les 

activitats estrelles de la Regidoria, el Cap de Setmana Jove. 

El 2015 la partida que es veu reforçada és la d'Adrenalina, la que està destinada als i les adolescents, ja que va 

prenent força dins la regidoria. 
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En el pressupost no es veu reflectit però any rere any les subvencions que ingressa la Regidoria també han anat 

augmentant. 

Aquí hi ha un resum de l'evolució dels darrers anys.  

 

SUBVENCIONS REBUDES 2013 2014 2015 

Subvenció Diputació de Barcelona 5.950 € 12.000 € 15.000 € 

Subvenció Generalitat de Catalunya 5.000 € 6.500 € Pendent 

convocatòria 

                                          TOTAL 10.950 €  18.500 € 15.000 € 

 

EVOLUCIÓ  PRESSUPOST REGIDORIA DESGLOSSAT 

2012 Descripció Crèdits inicials 

 Personal  

 

RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL JOVENTUT (informadora i Tècnic 

joventut) 53.367,08 

 HORES EXTRES 226,69 

 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 0,00 

 TRIENIS 0,00 

 PRODUCTIVITAT 3.788,31 

 GRATIFICACIONS 667,92 

 SEGURETAT SOCIAL 18.000,00 

 SUPORT GESTIÓ JOVENTUT  (personal extern) 48.000,00 

 Activitats i serveis  

 PLA LOCAL DE JOVENTUT                 (pressupost extraordinari per elaborar el PLJA) 10.000,00 

 ACTIVITATS EQUIPAMENT JUVENIL 3.000,00 

 ESTIU JOVE 4.200,00 

 ADRENALINA 1.000,00 

 ACTIVITATS CREATIVITAT JOVES 2.500,00 

 ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ 10.000,00 

 FORMACIÓ 5.000,00 

 CONCURS VÍDEO JOVE 1.500,00 

 PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL 1.500,00 
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 MOBILIARI I ESTRIS EQUIPAMENT JUVENIL 1.000,00 

 EQUIPS ELECTRÒNICS 1.000,00 

  TOTAL 164.750,00 

2013 Descripció Crèdits inicials 

 Personal  

 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL (informadora) 24.753,18 

 HORES EXTRES 0,00 

 GRATIFICACIONS 0,00 

 SEGURETAT SOCIAL. 7.700,00 

 FOMENT PARTICIPACIÓ JOVENTUT (personal extern) 50.000,00 

 Activitats i Serveis  

 FORMACIÓ 5.000,00 

 ACTIVITATS DE JOVENTUT 19.700,00 

 ADRENALINA 1.000,00 

 BEQUES CREATIVITAT JOVES 2.500,00 

 MOBILIARI I ESTRIS EQUIPAMENT JUVENIL 1.000,00 

  TOTAL 111.653,18 

2014 Descripció Crèdits inicials 

 Personal  

 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX JOVENTUT (conserge) 18.312,98 

 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL (informadora) 24.946,00 

 HORES EXTRES 0,00 

 GRATIFICACIONS 0,00 

 SEGURETAT SOCIAL. 18.518,12 

 SUPORT GESTIÓ DE JOVENTUT (personal extern) 63.700,00 

 Activitats i Serveis  

 ACTIVITATS INFORMATIVES I FORMATIVES 14.000,00 

 ADRENALINA 6.000,00 

 TRANSFERENCIA AJT MASNOU 0,00 

 BEQUES CREATIVITAT JOVES 1.000,00 

 MOBILIARI I ESTRIS EQUIPAMENT JUVENIL 500,00 

 EQUIPS ELECTRÒNICS 1.500,00 

 ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ 19.000,00 

  TOTAL 167.477,10 

2015 Descripció Crèdits inicials 
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 Personal  

 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX JOVENTUT  (conserge) 18.488,09 

 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL  (infomradora) 24.946,00 

 HORES EXTRES 0,00 

 GRATIFICACIONS 0,00 

 SEGURETAT SOCIAL. 13.543,31 

 SUPORT GESTIÓ DE JOVENTUT  (personal extern) 63.700,00 

 Activitats i Serveis  

 ACTIVITATS INFORMATIVES I FORMATIVES 15.000,00 

 ADRENALINA 12.500,00 

 BEQUES CREATIVITAT JOVES 500,00 

 MOBILIARI I ESTRIS EQUIPAMENT JUVENIL 500,00 

 EQUIPS ELECTRÒNICS 1.500,00 

 ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ 6.000,00 

 ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ 19.300,00 

  TOTAL 175.977,40 

 

 

DESPESES DEL 2013 

  
ACTIVITATS INFORMATIVES I FORMATIVES  

 6.917,86 € 

  
  Cursos i Tallers 4.004,95 

  Activitats informació 1.765,50 

  Àmbit salut 1.147,41 € 

  Estiu Jove 869,04 € 

  Nits Alternatives 3.170,05 € 

  ADRENALINA 869,04 € 

  ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ 15.073,55 € 
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  Cap de setmana Jove 11.660,15 € 

  esquiada Jove 1.442,60 € 

  Skate 1.414,00 € 

  Beka música Jove 556,80 € 

  TOTAL DESPESES 20143 26.899,54 € 
 

 

 
 
 DESPESES DEL 2014 
 

 
ACTIVITATS INFORMATIVES I FORMATIVES  

 12.054,53 € 

  Espai 16:30                                                                  7957,45 €                                                                                         
 

  Hivern 2.368,40 € 

Primavera 2.721,63 € 

Tardor 2.867,40 € 

  Activitats no incloses Espai 16:30 1.872,68 € 

  Assessories Drogues 2.224,42 € 

  

  ADRENALINA 5.141,74 € 

  Assessories Drogues 959,60 € 

  Activitats de dinamització 794,40 € 

  Adrenalina de l'Estiu 3.042,74 € 

  Tallers 345,00 € 

  ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ 13.786,85 € 
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Cap de setmana Jove 11.633,75 € 

 esquiada Jove 1.211,10 € 

  Camp de treball SCI 350,00 € 

  Agermanament Carquefou 452,00 € 

  Activtats vàries programa Arrela't 140,00 € 

  
  

  TOTAL DESPESES 2014 30.983,12 € 

  
  ACTIVITATS O SERVEIS NOUS QUE S'HAN FET DES DE L'INICI DEL PLJA 2013-16 

Joventut 

Programació trimestral de tallers Espai 16:30. 

Oferir transport nocturn gratuït al cap de Setmana Jove i per Festa Major. 

Màquina de preservatius a l'Espai Jove a 20 cèntims d'euro. 

Preservatius dissenyats per les Entitats Juvenils i per la regidoria. 

Actuacions 8 de març. 

Assessories de drogues. 

Esquiada de Cap de Setmana. 

Obertura d'una sala d'estudi per a universitaris/àries. 

Participació del Servei de Mobilitat Internacional jove del Maresme. 

Organització d'activitats conjuntes amb altres regidories. 

 

Adolescència 

Aula d'estudi per adolescents. 

Intercanvi amb Carquefou.  

Recepció de joves francesos a Alella i participació del Raid d'Erdre de nois/es a d'Alella. 
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Xerrades a l'Institut. 

 

ACTIVITATS QUE S'HAN DEIXAT DE FER 

Concurs Vídeo Jove: Manca de participació de joves d'Alella. Als orígens havia tingut bona acollida tant de 

participació de joves alellencs afeccionats com de públic. Al llarg dels anys però els curtmetratges rebuts eren de 

molta qualitat i  es van anar rebent menys els curts de joves afeccionats. El 70% dels curts rebuts eren de fora de 

Catalunya i fins i tot de l'estranger. El públic també va anar baixant. L'elevat cost del projecte sumat a aquestes  

circumstàncies va fer que es de i per tant es va valorar que era una actuació que calia deixar de fer,  

Beques de música Jove: Manca de manca de participants de grups o solistes d'Alella. A l'edició del 2013 es van 

presentar 2 grups d'Alella  i al 2014 cap malgrat haver fet un repalantejament del concurs La inversió econòmica era 

molt elevada i aquesta actuació ha deixat de ser prioritària per l'àrea tenint en compte que s'han creat altres 

projectes amb més participació.  

Calçotada Jove: El 2013 es decideix que es deixa de fer perquè hi ha poca participació. Als darrers anys la 

participació va anar reduint i l'edat dels participants s'havia allunyat una mica del públic jove.  

Competició d'skate: El 2014 es decideix deixar de fer perquè el nombre de joves participants disminueix. L'activitat 

va tenint més caire adolescent i es proposa que s'organitzi des del programa Adrenalina (vessant adolescent de 

l'àrea). Aquesta actuació, però no és una prioritat d'aquest programa. 

Nits alternatives: L'estiu del 2013 es va recuperar aprofitant que teníem nou equipamenrt juvenil, ja que s'havia 

deixat de fer per què Can Gaza, seu de l'antic equipament juvenil, venia poca gent i no sabíem si era per què estava 

allunyat o per manca d'interès. Després de programar-ho de nou, ara a les antigues Escoles Fabra, el públic juvenil 

no va ser gaire elevat. Va venir gent però majoritàriament  eren adults. Es valora doncs deixar-ho de fer. A les nits 

d'estiu hi ha molta competència ja que als xiringuitos del Masnou es fan activitats semblants a les que 

organitzàvem.  

 

RECULL DE DADES 

 

 INSCRIPCIONS CURSOS, TALLERS I ACTIVITATS DE LA REGIDORIA JOVES 

   

Hivern 2013 PIJ Àgora  

   

 Llenguatge de signes 7 

 Curs de cangurs 10 



82 

 

 Xerrada venda on line les teves creacions 6 

 Xerrada com buscar feina a través d'internet 4 

   

 Espai 16:30  

   

Tardor 2013 Xerrada: Gestiona la teva xarxa de contactes 6 

 Xerrada: el nou títol de monitors/Es de lleure 8 

 Xerrada: Coneix el que t'agrada i el que saps fer 6 

 Xerrada: Què busquen les empreses 4 

 Taller de fer sabons naturals 5 

 Taller de teatre 14 

   

Nadal 2013 Regals fets a mà 9 

 Catifes de trapillo 10 

 Dance Hall 12 

   

Hivern 2014 Taller de cant 9 

 swing 13 

 Elaboració de cerveses 7 

 Xerrada proposta de llei de l'avoratament 8 

   

Primavera 2014 Xerrada: Drets laborals amb el Col·lectiu Ronda 1 

 Xerrada: Cerca de feina a l'estiu 8 

 Xerrada: CV originals i novedosos 8 

 Intensiu de Cant 9 

 Curs de swing 10 

 Intensiu de swing 10 

 Concert íntim Judit Neddermann (sonorització) 30 

 Monitors/es Futbol Base 20 

   

Tardor 2014 Curs: conversa en anglès 6 

 Swing 10 

 Ioga 13 

 Dansa africana 8 

 Xerrada: cerca de feina per Nadal 6 

 Xerrada taller: Cuina Colombiana i Estades solidàries 10 

 Xerrada: CV oringinals i novedosos 4 

 Sala d'estudis universitaris Nadal 2014 10 
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Hivern 2015 Swing 13 

 Ioga 16 

 Dansa africana 6 

 Xerrada El món amb ulls joves 12 

 Sala d'estudi Exàmens Universitaris gener 10 

   

  358 

 

  

  

  

INSCRIPCIONS CURSOS, TALLERS I ACTIVITATS DE LA REGIDORIA  ADOLESCENTS 

    

  

Casal de Nadal  2013  

   

Taller de fer llibretes i imans 8 

Taller de Ioga 12 

Taller de boxa 8 

Cinema 10 

  

 38 

  

   

  

Estiu Jove 2013  

Taller de bijuteria 19 

Taller de cuina 13 

Taller de tatuatges de Henna 18 

Taller de samarretes 15 

Sortida Port Aventura 27 

Sortida Illa Fantasia 17 

  

 109 

  

Adrenalina de l'Estiu 2014  

Setmana 1: Caicac, Platja, Taller Clown, Tibidabo, Taller cuina 14 

Setmana 2: Illa fantasia, tastet d’esports, bosc vertical, percussió, esports 

nàutics 20 
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Setmana 3: Aquàrium, Platja, Hípica, Body Painting, Paddle surf 10 

  

Sortida Port Aventura  

Estiu 2014 42 

Nadal 2014 40 

  

 126 

   

  

  

Sala d'estudi  

  

Curs 2013-14 20 

    

Curs 2014-15 12 

  

 32 

  

 

Escola d'adults, Espai Actiu       

       

       

Modalitat  Curs 2012-13  Curs 2013-14  Curs 2014-15 

       

Preparació per la prova d'accés als CFGS  20  12  0 

Preparació per la prova d'accés a la universitat  21  12  13 

Català Nivell A  9  8  0 

Català Nivell B  6  9  8 

Català Nivell C  9  13  9 

Català Nivell D  9  10  7 

       

  74  64  37 

            

       

Població  Curs 2012-13  Curs 2013-14  Curs 2014-15 

       

Alella  48,65%  62,50%  58,33% 

El Masnou / Teià  41,89%  28,13%  36,11% 

Altres  9,46%  9,38%  5,56% 
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  100%  100%  100% 

       

Edats  Curs 2012-13  Curs 2013-14  Curs 2014-15 

       

Menors de 35      No se sap  15  16 

       

 

       

         

SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ         

         

         

Evolució dels joves inscrits període 2013-15  2013  2014  2015  TOTAL 

         

Noies    9  2   

Nois    21  2   

         

nº de joves inscrits/es  21  30  4  55 

         

         

         

Nombre de joves registrats/des  al SLO  277       

         

Joves que s'han presentat als pisos del Canonge  24 
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FITXA AVUALUACIÓ ACTIVITATS FORMATIVES JOVENTUT 

    

Títol curs: .............................................                              Data:................................ 

 

  noia    noi   Edat    Municipi on vius   

 

1. Ets membre d’alguna entitat?  
 

No  Sí  Quina? ................................................................................................. 

  

2. Com t'ha arrribat la informació del tallar? 
 

    Em va arribar la publicitat a casa 

    M’ho va dir un/a  amic/ga 

    Em van informar a l'Espai Jove  

    Vaig veure el Facebook Alella Jove 

    Altres (explica-ho)....................................................................................... 

 

3. Has trobat interessant la xerrada? 
Sí Per què? 

No Per què? 

 

4. Puntua del 0 al 10 els següents aspectes: 

Coneixement del/la docent 
   Aptitud pedagògica del/la 

docent (explicacions...) 
  

       

Horari     Informació prèvia del taller   

       

Espai de realització de la xerrada    Coneixements adquirits   

       



87 

 

 

Material utilitzat, documentació 
lliurada 

   Grau de satisfacció  de les teves 
expectatives 

  

       

5. La durada de l'activitat t’ha semblat bé?  Sí  No 

 

6. Vols continuar fent cursos d’aquest 
àmbit? 

 Sí  No 

 

7. Quins  cursos t’agradaria que es fessin a l'Espai Jove d'Alella? 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

8. Abans de fer la xerrada, curs...  coneixies l'ESPAI JOVE? 
 

  Sí  No      

 

9. Si vols que t’enviem informació dels futurs tallers que programem a l'ESPAI JOVE a apunta el teu e-mail: 
............................................................ 

 

 

Moltes gràcies per la teva col·laboració!! 

 

 

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades 
facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat amb la finalitat de realitzar la gestió técnicoadministrativa d'aquesta activitat formativa, com també per 
a la tramesa d'informació d'altres activitats  organitzades per l'Ajuntament d'Alella que puguin ser del seu interès. L'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, 
rectificació i oposició es podrà exercir mitjançant instància presentada en el Registre (Plaça de l'Ajuntament, 1, 08328 Alella)   
 
Signatura: 

Si no voleu ser inclosos a la llista esmentada marqueu la casella següent         

 


