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Presentació 

 

 

El Pla Local de Joventut de Gualba 2022 - 2026  ha de tenir una gran transcendència perquè 

marca els principals  reptes que hem d’afrontar com a municipi per millorar les oportunitats 

d’emancipació dels i de les joves, així com la seva participació i decisió davant la societat i 

el món en que vivim.  

Hem de tenir en compte que aquest dos anys de pandèmia i les seves restriccions han tingut 

una afectació generalitzada, però sobretot ha impactat de forma agreujada a la joventut en 

diferents àmbits, motiu per donar la màxima rellevància al Pla Local de Joventut i les 

polítiques a seguir. 

La missió és acompanyar i facilitar el benestar de les persones joves i la realització dels seus 

projectes vitals amb les seves inquietuds en temes com per exemple l’ocupació, la formació, 

l’habitatge, la salut o el lleure.   

Aquest Pla dóna les eines per apoderar les persones joves com agents de canvi social i 

marcar les línies a seguir per aconseguir els objectius marcats. És un document treballat i 

planificat amb els i les joves, on s’han contemplat les diferents demandes. 

Tenim la responsabilitat i compromís amb el col·lectiu de joves perquè són present, però 

també el futur i aquest passa per contemplar les seves inquietuds i comptar amb les seves 

idees. Així, doncs,  aquest document permetrà afrontar les necessitats a treballar durant els 

propers anys pel benestar de les  persones joves del nostre municipi. 

 

 

 

 

Marc Uriach Cortinas 

Alcalde de Gualba  
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1. Introducció 

Què és un Pla Local de Joventut? 

El Pla Local de Joventut de Gualba 2022-2026 és un document de planificació estratègica 

que ha estat elaborat pel Servei de Joventut de l’Ajuntament, amb el suport tècnic de l’Oficina 

del Pla Jove de la Diputació de Barcelona i la Fundació Ferrer i Guàrdia. 

La seva funció és ordenar els recursos disponibles en l’àmbit de Joventut al municipi i 

planificar com es distribuiran en els pròxims quatre anys, amb la finalitat de donar resposta 

a les necessitats i les demandes de la població jove del municipi. Com que els recursos 

disponibles són limitats, el Pla Local de Joventut també és una eina de focalització i 

priorització. 

Cal tenir en compte que aquest Pla s’ha elaborat entre el mes d’octubre de 2019 i el mes 

d’abril de 2022, de manera que el seu contingut està molt vinculat al context d’aquest període 

específic. Més concretament, la diagnosi va ser elaborada durant el 2019, mentre que  l’altra 

part del Pla durant els anys següents. Val a dir que el document s’ha allargat en la seva 

elaboració degut als canvis tècnics. Per aquest motiu, el pla incorpora accions que, durant 

el desenvolupament d’aquest, ja s’han realitzat total o bé parcialment. Aquestes seran 

especificades dins el contingut del mateix Pla, encara que s’ha considerat pertinent 

exemplificar l’evolució d’aquestes.  

Per tal de poder adaptar-se a la realitat canviant, aquest Pla Local de Joventut ha de ser un 

document viu, que compti amb mecanismes per ser avaluat i actualitzat de forma contínua. 

El Pla Local de Joventut s’estructura en dos grans blocs: la diagnosi i el disseny. 

 

Fase 1: Diagnosi 

Document d’anàlisi que permet conèixer quina és la realitat juvenil en el 

moment en què s’elabora el Pla Local de Joventut. A través de l’estudi de 

dades quantitatives i aportacions qualitatives sobre el municipi, la diagnosi 

serveix per detectar les necessitats, les inquietuds, les mancances i les 

demandes de la població jove. 

 

Fase 2: Disseny 

Gràcies a la informació obtinguda a la diagnosi, el disseny del Pla planteja i 

ordena els eixos estratègics que articularan les polítiques de joventut a 

quatre anys vista. Aquesta segona etapa es caracteritza per establir quines 

són les prioritats d’actuació del Pla i concretar els programes i les accions 

que s’executaran al municipi. 

 

D’acord amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 i la Llei 33/2010, d’1 

d’octubre, de polítiques de joventut —que són els documents de referència i dins dels quals 

s’emmarca aquest Pla—, el Pla Local de Joventut de Gualba 2022-2026 principalment 

s’adreça a joves de 15 a 29 anys.  

Tot i així, en aquest Pla també es contemplen algunes actuacions per a joves a partir de 12  

anys i/o fins als 35, amb la finalitat d’incloure a aquelles persones que pròximament formaran 

part de la població jove i a aquelles que n’estan sortint. 

 

 

https://www.instagram.com/gualbajove/
https://www.diba.cat/es/web/joventut
https://www.diba.cat/es/web/joventut
https://www.ferrerguardia.org/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/pla_nacional_de_joventut_de_catalunya/pnjcat2020.pdf
https://www.parlament.cat/document/nom/TL134.pdf#page=25
https://www.parlament.cat/document/nom/TL134.pdf#page=25


6 
  

Contextualització: per què cal fer polítiques de joventut? 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 defineix la joventut com: 

— La joventut és un període del cicle vital que, com a tal, porta associats 

uns canvis biològics i psicològics, així com d’actituds i rols socials. 

— Si hi ha una característica clau en aquest període del cicle vital és que es 

produeix un seguit de transicions –educatives, laborals, residencials, 

familiars i ciutadanes– que fan que l’individu passi, no sempre d’una forma 

lineal, d’una situació de dependència respecte de la seva família d’origen, 

que caracteritza la infantesa, a un estatus autònom com a ciutadà i subjecte 

social. 

— Aquest no és un pas que la persona jove duu a terme de forma passiva, 

sinó que el construeix. La joventut és un moment de construcció dels 

projectes de vida. És un moment, per tant, d’oportunitats i presa de 

decisions. 

— En aquesta construcció també destaca el procés d’adquisició i d’exercici 

de la ciutadania i rols ciutadans; adquisició d’implicació comunitària i 

competències cíviques que fan que l’individu no sols sigui protagonista del 

seu projecte de vida, sinó també de la societat on viu. 

— En aquest sentit i des d’una perspectiva generacional, la joventut també 

es pot definir com un col·lectiu destinat a tenir un paper protagonista en el 

canvi social. Les transformacions que tinguin lloc en la joventut d’avui tenen 

un efecte sobre el seu present, però sobretot tindran també un efecte cabdal 

sobre la configuració de la societat del futur. 

— La joventut és també un moment de construcció de les identitats 

personals i col·lectives. Els diferents processos en què viu la joventut i la 

caracteritzen fan que les persones joves optin per una manera determinada 

de posicionar-se en el món, una determinada manera de “ser jove”, 

d’entendre el món, que cal tenir en compte en la definició i el 

desenvolupament de les polítiques públiques. (PNJCat 2020; 28) 

 

En definitiva, la joventut és una etapa vital de canvi i transformació, caracteritzada per un 

seguit de processos i necessitats específiques que, en molts casos, condicionen la vida 

adulta de les persones. 

En aquesta etapa l’entorn –social, econòmic, cultural, etc.– és un element decisori, que pot 

alimentar desigualtats o dificultats a l’hora d’assolir amb èxit aquest procés de transició cap 

a la vida adulta. 

Per aquest motiu és important que l’administració pública adreci recursos i desenvolupi 

polítiques amb la finalitat d’acompanyar les persones joves en aquest procés i vetllar per 

afavorir un context el més favorable possible. 

 

Principis rectors de les polítiques de Joventut a Catalunya 

L’article 5 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut estableix els següents 

principis rectors, que cal tenir presents en tot moment a l’hora de plantejar, dissenyar i 

desenvolupar les polítiques de joventut: 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/pla_nacional_de_joventut_de_catalunya/pnjcat2020.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/pla_nacional_de_joventut_de_catalunya/pnjcat2020.pdf#page=15
https://www.parlament.cat/document/nom/TL134.pdf#page=25
https://www.parlament.cat/document/nom/TL134.pdf#page=25
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Integralitat 

Les polítiques de Joventut han de respondre a una perspectiva integral que 

interrelacioni els diversos àmbits de la vida de les persones joves, i que s’articuli 

sobre la base de plantejaments de xarxa i coordinació transversal. 

 

Transversalitat 

El treball en el desenvolupament de les polítiques de Joventut ha d’incorporar les 

diverses òptiques de treball sectorial i les diverses dinàmiques associatives i 

comunitàries pròpies de les persones joves, tenint en compte l’articulació en els 

diversos nivells territorials. Els departaments, les institucions, les entitats i els 

agents que correspongui han de treballar coordinadament en cada intervenció 

sobre les polítiques de Joventut. 

 

Territorialitat 

Les polítiques de joventut han d’incorporar un punt de vista territorial. Totes les 

actuacions necessàries en benefici de les persones joves s’han de dur a terme 

tenint en compte les diferents realitats territorials. 

 

Metodologia: la participació com a pilar fonamental 

La participació del jovent de Gualba, així com de la resta d’agents vinculats amb la realitat 

juvenil, ha estat una peça clau en l’elaboració d’aquest Pla Local de Joventut, tant en la fase 

de diagnosi com en la de disseny. 

Durant el procés d’elaboració d’aquest Pla s’ha cercat el màxim consens possible entre les 

persones i organitzacions vinculades amb la població jove i amb les polítiques de joventut 

del municipi. 

Des del Servei de Joventut considerem de vital importància consolidar un acord social ampli 

per definir estratègies i objectius comuns. La nostra voluntat és cuidar i mantenir aquests 

canals i espais de participació durant la implementació del Pla i la seva posterior avaluació, 

per tal de fomentar el treball en xarxa i la participació. 

 

Visió de la Regidoria de Joventut i eixos estratègics del Pla Local de Joventut 

Des de l’Ajuntament de Gualba entenem que, en tant que persones en procés de construcció 

dels seus rols ciutadans i d’incorporació en la vida cívica i comunitària del municipi, el jovent 

és un col·lectiu clau. La voluntat de la Regidoria de Joventut és donar suport a la població 

jove del municipi per tal que pugui esdevenir una ciutadania activa, crítica i cohesionada. 

En línea amb aquesta voluntat i prenent com a base les necessitats detectades en la 

diagnosi de la situació de les persones joves a Gualba, des del Servei de Joventut hem 

definit 3 eixos d’actuació prioritaris: 

REFERÈNCIA JUVENIL: Aquest primer eix té com a finalitat donar a 

conèixer el Servei de Joventut com a eina a la disposició de les persones joves i que 

esdevingui un referent per a elles. 
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 ACOMPANYAMENT: Aquest eix inclou totes les actuacions 

desenvolupades per l’administració local de Gualba per donar suport en els processos 

d’emancipació juvenil, oferint recursos, orientant i assessorant les persones joves en la seva 

transició cap a la vida adulta. 

 DINAMITZACIÓ: Aquest eix contempla les iniciatives que busquen 

empoderar el col·lectiu jove i fomentar la seva intervenció al municipi. 
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2.  El punt de partida. La diagnosi 

Per poder elaborar un Pla estratègic eficaç és imprescindible conèixer quina és la situació 

de partida, els seus punts forts i febles, per tal de dissenyar una estratègia que sigui capaç 

de transformar la realitat inicial cap a millor. 

En aquesta línia, i com a pas previ al disseny del Pla Local de Joventut, es va desenvolupar 

una diagnosi de la realitat juvenil a Gualba, que es pot consultar completa a l’annex del Pla. 

Amb el suport de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, l’empresa Indic, es va 

encarregar de la seva realització en el període comprès entre juny del 2018 i març de 2019. 

Mitjançant el recull i l’anàlisi de dades quantitatives i qualitatives, la diagnosi fa una fotografia 

de la situació de les persones joves del municipi i aporta la informació que fonamenta les 

propostes d’acció d’aquest Pla Local de Joventut. En aquest sentit, permet conèixer quines 

són les necessitats dels i les joves i si aquestes corresponen o no als serveis i actuacions ja 

existents. 

En aquest apartat es resumeix la informació més rellevant identificada en la diagnosi per 

poder oferir una visió global sobre els principals resultats obtinguts. També s’ha incorporat 

informació complementària recollida durant la fase de disseny. 

 

2.1. CONTEXT GENERAL 

 

Gualba és un municipi de 1.5851 habitants, petit, tranquil i amb una gran 

dispersió territorial. Les dimensions i característiques del municipi propicien que totes les 

persones joves es coneguin i interactuïn entre elles. A les colles d’amistats s’hi barregen 

joves d’edats diverses, especialment en les franges d’edat dels 12 als 17 anys. Tots els 

agents implicats a la diagnosi valoren aquest fet de forma molt positiva. 

Segons les dades del padró de l’any 2021, a Gualba hi viuen empadronades 278 persones 

joves d’edats compreses entre els 12 i els 29 anys, representant un 18,42% del total 

poblacional del municipi. La franja amb més joves és la dels 15 als 19 anys (115 persones), 

seguida de la dels 12 als 14 (72 persones). En tercer lloc, hi ha la franja dels 25 als 29 anys 

(65 persones) i, finalment, la de joves de 20 a 24 anys (49 persones). 

Un element a tenir en compte és que al municipi hi ha un centre on resideixen menors que 

han migrat sense referents adults (casa El Pinatar). Aquest fet sumat al baix volum de 

població del municipi fa que el conjunt de la població jove del poble sigui força heterogeni 

en quant a perfil. 

Durant la diagnosi de 2019, es va comentar que la població del municipi s’havia vist reduïda, 

especialment pel que feia a la franja dels 25 als 29 anys. Tot i així es destacava que el grup 

poblacional més jove (entre 0 i 14 anys) representava un percentatge molt elevat del conjunt 

de la població del municipi (el 21,78%) i que, per tant, el nombre de població jove es veuria 

incrementat.  En aquest sentit, val a dir que al 2020 la població jove (entre els 14 i els 30 

anys) s’ha vist augmentada i ha passat a representar un 2% més respecte el total de la 

població de Gualba. Tot i així, aquesta dada, segurament, anirà en augment. 

Les persones joves que estudien a l’institut Baix Montseny, l’institut públic de referència, 

creen vincles i relacions amb joves de municipis veïns, com Sant Celoni, la Batllòria i 

                                                           
1 Font: Idescat (dades 2021). 

https://www.diba.cat/es/web/joventut
https://indic.cat/
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Campins. Aquest fet planteja l’oportunitat de cercar i plantejar estratègies i polítiques 

conjuntes amb els diferents municipis implicats. 

Com succeeix a altres municipis de la comarca amb menys de 2.000 habitants, les 

possibilitats de formació, ocupació i lleure a Gualba són limitades, i Sant Celoni esdevé el 

principal pol d’atracció d’oferta i serveis en aquests àmbits. Les persones joves estan 

acostumades a fer vida fora del municipi i hi ha una elevada mobilitat juvenil tant entre 

setmana com els caps de setmana.  

En relació amb aquest fet, cal destacar que els nens i nenes de sisè de primària de l’escola 

pública de Gualba són un grup que mostra molt interès per les activitats que es duen a terme 

a l’espai jove dia a dia, així com també són les persones que més el freqüenten. A diferència 

d’alguns joves de Gualba que van a l’institut de Sant Celoni i després hi fan extraescolars o 

s’hi queden a realitzar oci, els infants de 6è són els més presents a la via pública de Gualba 

entre setmana. La proximitat d’aquests nens i nenes amb els serveis de joventut permet 

crear un vincle que s’espera que se n’acabin recollint fruits.  

Tot i així, les persones joves 

opinen que el servei de transport 

públic no cobreix les seves 

necessitats de mobilitat i, més 

encara, en el cas de les persones 

joves que no viuen al nucli de 

Gualba de Dalt. El principal mitjà 

de transport de les persones joves 

és el vehicle privat, fet que 

acostuma a generar dependència 

envers les famílies i manca 

d’autonomia per desplaçar-se, 

especialment en el col·lectiu jove 

menor d’edat. 

Gualba compta amb un entorn 

natural privilegiat, que ofereix 

moltes possibilitats per ampliar 

l’oferta d’activitats col·lectives 

adreçades a joves (excursions, 

sortides, etc.). Finalment, un altre 

element a tenir en compte és que 

Gualba és un municipi d’estiueig 

per algunes famílies de Barcelona 

o voltants. És a dir, hi ha joves que 

no viuen al municipi, però que hi 

van els caps de setmana o en 

èpoques de vacances. 

Aquest és un fet a considerar, 

doncs alguns d’aquests joves 

solen participar a les activitats que 

s’organitzen des de joventut, 

especialment durant els mesos 

d’estiu.  

  

Font: Web de l’Ajuntament de Gualba 

http://www.gualba.cat/el-municipi/planol
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2.2. EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

Tal i com succeeix a altres municipis de la comarca, a Gualba no hi ha cap 

centre educatiu que ofereixi Educació Secundària Obligatòria, ni estudis post-obligatoris. 

Aquest fet obliga als i les estudiants adolescents i joves a desplaçar-se a Sant Celoni, on 

s’ubica el centre de referència.  

Pel que fa a l’oferta formativa no reglada, en el moment d’elaboració d’aquest Pla, des de 

l’Ajuntament s’ofereixen cursos d’anglès (a partir de 12 anys) i d’escriptura creativa (a partir 

de 18 anys). No obstant, les mateixes persones joves perceben la dificultat de que el jovent 

s’apunti i acabi participant en aquestes activitats, i ho atribueixen al costum, així com a la 

dinàmica habitual d’haver de marxar a fora del municipi per realitzar extraescolars. 

Les necessitats i demandes relacionades amb l’àmbit acadèmic són les següents: 

● Comptar amb un espai físic tipus biblioteca o aula d’estudi, on poder anar a fer 
deures i treballs en grup, concentrar-se, consultar informació, etc. 

● Reforçar la informació, l’orientació, l’acompanyament i el suport en l’àmbit acadèmic 
que es dona al jovent, més enllà de les accions que ja es realitzen a l’institut. 

● Organitzar xerrades i tallers que arribin a aquells joves que no formen part del 
sistema educatiu. 

● Oferir la possibilitat de cursar activitats formatives per a joves a Gualba (cursos de 
premonitor/a i monitor/a de lleure, informàtica, primers auxilis, socorrisme, fotografia, 
cuina, manipulació d’aliments, música...). 

 

2.3. TREBALL 

La percepció del jovent és que al municipi hi ha poques ofertes laborals, i 

que la majoria de feines per a joves se centren en el sector de l’Hosteleria. 

Així mateix, consideren que és important tenir una figura de referència pel que fa a 

l’orientació i assessorament en l’àmbit del treball. En aquest cas, és la tècnica de joventut 

qui fa la funció. 

Les necessitats i demandes relacionades amb l’àmbit laboral són les següents: 

● Poder tenir més oportunitats de feina al municipi, més enllà del sector serveis.  

● Comptar amb una figura que ofereixi informació, orientació i acompanyament laboral 
a les persones joves. 

 

2.4. HABITATGE 

L’accés a l’habitatge és una problemàtica generalitzada entre la població 

jove arreu de Catalunya, i que també afecta a la població en general. A més, 

cal tenir en compte que hi ha una gran part de les competències en l’àmbit de les polítiques 

d’habitatge que no són municipals i, per tant, el propi Ajuntament de Gualba hi té poca 

capacitat d’incidència. 

Tanmateix, destaquem que a la majoria de joves participants a l’enquesta realitzada durant 
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la diagnosi li agradaria seguir vivint a Gualba, o bé viure un temps fora per després tornar-

hi. 

Les necessitats i demandes relacionades amb l’àmbit d’habitatge són les següents: 

● Tenir més oferta de pisos o cases de lloguer. 

● Comptar amb unes condicions més favorables a l’hora d’accedir a un habitatge. 

● Rebre informació relacionada amb l’habitatge. 

 

2.5. LLEURE 

 

Tots els agents consultats coincideixen en destacar com a quelcom positiu 

el fet que Gualba és un poble tranquil, amb un entorn natural que ofereix moltes possibilitats 

en el temps de lleure. Tot i així, algunes persones joves defineixen Gualba com un poble 

“dormitori” i/o “avorrit per al jovent”.  

Entre els interessos de la població jove enquestada a la diagnosi, destaquen la cultura 

(música, cinema, teatre, dansa), l’esport (especialment el futbol) i les activitats a la natura. 

En el moment de la redacció del present Pla, a Gualba no hi ha cap equipament adreçat a 

joves. Durant el seu temps lliure, les persones joves tendeixen a fer activitats fora del 

municipi. Quan es queden al poble, acostumen trobar-se i socialitzar en l’entorn natural que 

envolta el municipi, a casa, als carrers i parcs, o bé a la pista poliesportiva de lliure accés.  

Tot i així, les persones joves participants a la diagnosi tenen la sensació que, sovint, l’ús de 

l’espai públic per part del jovent genera certs conflictes de convivència amb la població 

adulta, generalment per qüestions de soroll o incivisme. En aquest sentit, tenen la sensació 

compartida que “molesten allà on van”, a la vegada que consideren que el veïnat no té en 

compte les seves necessitats de socialització.   

En relació amb les activitats extraescolars o de temps lliure, les persones joves exposen que 

la majoria s’adrecen a infants d’educació infantil i primària o bé a tots els públics, però 

poques única i exclusivament al jovent. Tot i així, durant l’any 2019 s’han començat a 

organitzar activitats juvenils, impulsades per col·lectius informals de joves i amb el suport de 

la Regidoria de Joventut: 

Gener 

Diferents joves es van disfressar de patges durant la nit de Reis i van 

visitar les cases dels més petits i les més petites de Gualba per donar-los 

la bona nit i un regal. 

Març 
Projecció cinematogràfica en clau femenina en motiu del Dia internacional 

de les Dones. 

Maig Tarda de jocs de taula. 

Juliol Cinefòrum Jove. 

Novembre Projecció cinematogràfica de terror en motiu de Tot Sants. 

Tanmateix, la tendència generalitzada segueix sent fer vida fora el municipi, especialment a 

Sant Celoni, i costa comptar amb la participació de les persones joves a les activitats que 

s’organitzen al municipi. Les persones joves enquestades atribueixen aquesta baixa 
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participació a la manca d’informació, a la poca adequació de les propostes als seus 

interessos o gustos, així com als horaris. 

Les necessitats i demandes relacionades amb l’àmbit del lleure són les següents: 

● Comptar amb un equipament de referència i de trobada juvenil2. 

● Programar activitats juvenils per oferir més oportunitats de lleure educatiu i saludable 
al municipi. 

● Organitzar més activitats d’esport col·lectiu, com ara tornejos o campionats. 

● Comptar amb la participació de les persones joves en el disseny de la programació 
de la Festa Major per tal d’adequar-la als gustos i interessos del jovent. 

 

2.6. SALUT 

 

En relació amb les conductes i hàbits de risc per a la salut, des del punt de 

vista tècnic es considera que a Gualba hi ha pocs casos de conductes de risc, i que els 

problemes de salut juvenil són molt concrets i puntuals. El nombre d’atencions a joves per 

part de Serveis Socials també és baix. 

La salut juvenil és un àmbit molt treballat al municipi a nivell de prevenció, principalment a 

través del Pla de prevenció d’addiccions El Tritó del Baix Montseny, que procura cobrir les 

necessitats dels 16 municipis que en formen part. En aquesta línia, la població jove 

enquestada a la diagnosi es considera suficientment informada en temes vinculats amb la 

salut.  

Així, des de l’àmbit tècnic l’èmfasi es fa en la necessitat de treballar amb les famílies per tal 

de potenciar el seu paper preventiu de les addiccions. 

Les necessitats i demandes relacionades amb l’àmbit de la salut són les següents: 

● Disposar d’un espai jove i més oferta d’activitats juvenils per prevenir hàbits no 
saludables o conductes de risc per a la salut. 

● Comptar amb més informació sobre temes diversos com el col·lectiu LGTBI+, 
l’addicció a les pantalles, les malalties mentals i els trastorns de conducta 
alimentària. 

● Augmentar el treball en l’àmbit de la salut emocional, el desenvolupament personal 
i els hàbits saludables. 

● Investigar quines són les preferències i les inquietuds de les persones joves en 
l’àmbit de la salut, per adequar els serveis i recursos a les necessitats i voluntats de 
les persones joves.  

 

2.7. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 

 

L’Ajuntament de Gualba compta amb diversos canals de difusió de la 

informació: el butlletí municipal, el web institucional i perfils de el següents xarxes socials: 

                                                           
2 Cal destacar que aquesta demanda ja s’ha vist complerta durant el procés de la diagnosi. De la mateixa 
manera, les altres demandes també s’han anat o s’estan acomplint.  

http://www.gualba.cat/
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Twitter, Facebook i Instagram.  

Per adequar-se a les vies d’accés a la informació i al llenguatge que utilitzen les persones 

joves, el Servei de Joventut té el seu propi perfil d’Instagram (@gualbajove), que en el 

present té 422 seguidorxs3. També es fa difusió a través d’un grup de WhatsApp format per 

joves d’edats diverses. 

Les necessitats i demandes relacionades amb l’àmbit de la comunicació són les següents: 

● Seguir treballant en la difusió del Servei de Joventut per donar-lo a conèixer i 
apropar-lo a les persones joves de diferents edats i perfils.  

● Utilitzar canals i eines específiques de comunicació adreçades al jovent, 
preferiblement Instagram, WhatsApp i correu electrònic. 

● Reforçar la difusió penjant cartells a tots els nuclis del municipi. 

 

2.8. PARTICIPACIÓ 

 

En el moment de la redacció del present Pla Local de Joventut, a Gualba no 

existeix cap associació juvenil en actiu. Fa uns anys hi havia una colla que organitzava 

activitats per a joves, però amb el pas dels anys les persones que en formaven part van anar 

creixent, la colla es va dissoldre i actualment no hi ha cap col·lectiu similar. 

Tot i que algunes persones joves participen de forma habitual o esporàdica a associacions 

culturals com el Grup de Teatre, l’Esbart i els Geganters i Grallers, més del 60% de les 

persones joves enquestades durant la diagnosi no participen en cap associació o col·lectiu. 

No obstant, la meitat d’aquestes joves han manifestat que els agradaria formar part d’alguna 

associació, però que no en coneixen. 

D’altra banda, a la majoria del jovent consultat a la diagnosi li agradaria poder participar en 

algun espai estable de participació o bé en consultes puntuals, considerant-ho una 

oportunitat per transmetre les seves necessitats, inquietuds i propostes. 

Les necessitats i demandes relacionades amb l’àmbit de la participació són les següents: 

● Obrir espais i canals de participació i consulta on les persones joves puguin opinar, 
fer propostes i ser escoltades en relació a aquelles temàtiques que siguin del seu 
interès. 

● Oferir informació, acompanyament i suport a aquelles persones joves que tinguin 
algun projecte o iniciativa. 

● Fer un bon retorn dels resultats de tots els processos i accions participatives, 
explicant els motius pels quals les diferents propostes s’han tingut o no en compte. 

● Fer difusió de les opcions de voluntariat i associacionisme al poble. 

  

                                                           
3 Xifra consultada el mes de febrer de 2022. 

https://twitter.com/gualbainfo
https://www.facebook.com/gualbainfo/
https://www.instagram.com/gualbainfo/
https://www.instagram.com/gualbajove/
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3.  El plantejament estratègic. El disseny 
 

El Disseny del Pla Local de Joventut és la fase on es planteja quines 

seran les polítiques públiques de joventut que es duran a terme en els 

quatre anys posteriors a l’aprovació del Pla. Totes aquestes polítiques 

s’organitzen al voltant de tres eixos d’actuació prioritària. 

Després de definir els eixos estratègics a partir de les necessitats detectades, la missió, visió 

i valors del Servei de Joventut i els recursos disponibles, s’han dissenyat els projectes i les 

actuacions que articularan les polítiques municipals de joventut. 

En aquesta fase han estat imprescindibles les aportacions i les propostes recollides durant 

el procés participatiu. Combinades amb el criteri tècnic i la voluntat política, les aportacions 

de la població jove del territori han contribuït a definir totes les actuacions que es proposaran 

en aquest capítol. 

Finalment, l’apartat de sistematització ha servit per desglossar cada proposta i poder tenir-

ne una visió global. 

 

3.1. MISSIÓ, VISIÓ, VALORS 

 

Els eixos estratègics que articulen el disseny del Pla Local de Joventut tenen com a base i 

punt de partida els objectius, les tasques i les particularitats del Servei de Joventut de 

l’Ajuntament de Gualba. Aquests elements configuren el marc estratègic del Pla i 

s’estructuren mitjançant la missió, la visió i els valors del Servei. 

La missió, la visió i els valors són l’essència del Servei i serveixen com a marc de referència 

per plantejar totes les actuacions que es duen a terme en l’àmbit de joventut al municipi. 

La definició de la missió, la visió i els valors del Servei de Joventut no ha estat un exercici 

només tècnic. La seva redacció ha estat elaborada de forma conjunta amb la Regidora de 

Joventut de l’Ajuntament. 

 

MISSIÓ 

 

 La missió del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Gualba es divideix 

en dues finalitats. En primer lloc, acompanyar els processos de 

transició del jovent del poble amb la finalitat de facilitar la seva 

autonomia i benestar. D’altra banda, també la voluntat de fomentar la 

participació de les persones joves del municipi, empoderant-les com a 

col·lectiu. 

VISIÓ 

 

 
 

El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Gualba vol ser un referent en 

l’atenció a les persones joves i les iniciatives juvenils. 

La seva vocació és posar a disposició del jovent unes polítiques 

municipals inclusives, que donin suport al seu creixement personal i 

social, així com al desenvolupament dels seus projectes de vida. 
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VALORS 

 

 ● Participació: Situar les persones joves com a protagonistes del 

Servei, escollint les activitats que més s’adeqüin a les seves necessitats 

i inquietuds. 

● Cohesió social: Crear i/o enfortir els vincles entre els diferents agents 

del municipi amb la finalitat de fomentar el sentiment de comunitat i 

pertinença. 

● Proximitat: Fomentar una relació propera amb la ciutadania, facilitant 

l’accés al servei i tenint en compte les característiques de la realitat 

territorial del municipi. 

● Transformació social: Voluntat d’incidir en la realitat juvenil i canviar 

les seves mancances, així com de cobrir les necessitats detectades. 

● Treball en xarxa: Potenciar la transversalitat i la col·laboració entre 

agents socials, civils, tècnics i polítics que intervenen en joventut per tal 

d’unir esforços i assolir objectius compartits. 

 

3.2. EIXOS ESTRATÈGICS 

 

Tenint en compte la informació esmentada a nivell genèric i les necessitats particulars de la 

realitat juvenil detectades durant el procés de diagnosi, des del Servei de Joventut de Gualba 

s’han definit tres eixos d’actuació prioritaris en aquest primer Pla Local de Joventut del 

municipi. 

 

 

EIX 1: 

REFERÈNCIA JUVENIL 

 

Descripció: 

Aquest primer eix estratègic té una dimensió transversal, la seva finalitat és donar a 

conèixer el Servei de Joventut i ubicar-lo a l’imaginari de la població jove com una eina 

que està a la seva disposició. La seva intenció és esdevenir un referent per a les persones 

joves i crear-hi vincles.  

Des de l’Ajuntament de Gualba es considera prioritari que tota la població jove del municipi 

sigui conscient de l’existència del Servei de Joventut i de les prestacions que ofereix. 

També és important estar alerta als canvis que es produeixen a la realitat juvenil per poder 

adaptar el Servei a les necessitats i demandes del jovent. 

Els principals àmbits d’actuació d’aquesta eix són la comunicació, els equipaments i la 

qualitat del servei. Els projectes que en formen part estan relacionats amb la creació d’un 

espai jove, la difusió de la informació i la formació del personal tècnic. 

Objectiu estratègic:  

Consolidar i difondre el Servei de Joventut entre la població jove. 
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Objectius operatius: 

● Habilitar equipaments juvenils que esdevinguin un punt de referència per a les 
persones joves del municipi. 

● Ampliar el nombre de joves que coneixen el Servei de Joventut4. 

● Programar formacions continuades per al personal tècnic encarregat de 
desenvolupar les accions vinculades a Joventut, per tal de garantir la qualitat del 
servei prestat. 

 

 

 

EIX 2: 

ACOMPANYAMENT 

 

Descripció: 

Aquest eix està directament relacionat amb la primera finalitat de la missió del Servei de 

Joventut, i inclou totes les actuacions desenvolupades per l’administració local de Gualba 

dissenyades per donar suport en els processos d’emancipació juvenil, oferint recursos, 

orientant i assessorant les persones joves en la seva transició cap a la vida adulta. 

Des del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Gualba es considera que l’acompanyament 

juvenil és una línia estratègica de Joventut cabdal per afavorir que les persones joves del 

municipi puguin realitzar amb èxit els seus propis projectes de vida. 

Els àmbits que es treballen des d’aquest eix són: l’educació i la formació, el treball, la 

salut, l’habitatge i la mobilitat. Els projectes que s’hi inscriuen estan relacionats amb la 

informació, l’assessorament i l’orientació vinculada amb el món acadèmic i la inserció 

laboral. També es proposen projectes per potenciar l’estudi i adquirir competències 

complementàries a aquelles que ofereix l’educació reglada. D’altra banda, també es 

contemplen actuacions de foment dels hàbits saludables, de benestar i de construcció de 

relacions humanes respectuoses. 

Objectiu estratègic:  

Facilitar els processos de transició cap a la vida adulta de les persones joves.  

Objectius operatius: 

● Iniciar actuacions relacionades amb els processos de transició i emancipació 
juvenil tenint en compte les necessitats canviants de les persones joves del 
municipi. 

● Oferir espais i eines d’autoconeixement, de cura i de foment del benestar 
individual i col·lectiu. 

                                                           
4 Prenem com a situació inicial els resultats de l’enquesta realitzada durant la Diagnosi del Pla, en la que 

el 75,9% (22 persones) afirmaven no conèixer el Servei. 
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● Potenciar el treball en xarxa entre els agents i serveis que intervenen en els 
diferents àmbits vinculats amb els processos de transició juvenil. 

          

 

 

EIX 3: 

DINAMITZACIÓ 

 

Descripció: 

Aquest eix aborda la segona finalitat de la missió del Servei de Joventut i contempla 

aquelles actuacions que tenen la voluntat d’empoderar el col·lectiu jove i fomentar la seva 

intervenció al municipi. 

Des de l’Ajuntament de Gualba es prioritza dissenyar polítiques públiques que potenciïn 

la implicació de la població jove en l’espai públic i en la vida en comunitat, entenent 

aquests elements com a eines de transformació social indispensables per reforçar la 

qualitat democràtica del municipi. 

Els àmbits que es treballen des d’aquest eix són la participació, el temps lliure, la cultura 

i la cohesió social. Els projectes que inclou estan relacionats amb el suport a 

l’associacionisme i el foment de la participació, la programació juvenil i l’oci alternatiu. 

Objectiu estratègic:  

Fomentar l’empoderament del col·lectiu jove. 

Objectius operatius: 

● Crear espais de participació juvenil, tant per a persones joves com a entitats. 

● Incrementar el nombre d’activitats juvenils organitzades al municipi5. 

 

 

  

                                                           
5 Prenent com a situació inicial les activitats organitzades al llarg del 2019 amb el suport de la Regidoria 

de Joventut.  
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4.  Les propostes 

La participació ha estat un objectiu transversal en l’elaboració d’aquest Pla Local de 

Joventut, no només per la seva validesa com a eina d’indagació i recollida de dades, sinó 

sobretot entenent-la com un element bàsic per a la promoció dels valors democràtics entre 

la població jove, i una forma de crear vincles entre les persones joves i l’administració. 

Des del Servei de Joventut es considera imprescindible empoderar la població jove, donar-

li eines per desenvolupar el seu potencial, així com incorporar la veu i la mirada del jovent 

del municipi en la presa de decisions sobre els temes que afecten les seves vides. 

4.1. DISSENY DE LA PARTICIPACIÓ 

 

La participació juvenil durant la Diagnosi i el Disseny del Pla s’ha articulat al voltant de 2 

espais de participació, els dos presencials: 

ENQUESTA JOVE 

Fase Diagnosi 

Tipologia En paper 

Persones 

destinatàries 

Joves de 12 a 16 anys. 

Ubicació 

Transport Escolar dels alumnes de secundària de l’Institut Baix 

Montseny (Centre d’Educació Secundària de referència) i parada 

autobús. 

Data i hora Durant les franges horàries del transport escolar. 

Difusió 
S’ha realitzat a peu de carrer, de manera que la difusió es feia in 

situ. 

Contingut 

Preguntes sobre la percepció dels i les joves entorn als àmbits 

del treball, l’educació, habitatge, informació, participació, lleure i 

salut 

Participants Joves entre 12 i 35 anys 

Observacions  

FÒRUM JOVE 

Fase Disseny 

Tipologia Presencial. Sessió participativa oberta. 

Persones 

destinatàries 

Joves de 12 a 35 anys. 

Ubicació Can Figueres. Futur Espai Jove. 
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Data i hora 

Dissabte 11 de gener de 2020. 

Elecció feta a través d’un formulari Doodle per tal d’ajustar-se a la 

disponibilitat de les persones joves interessades en participar. 

Difusió 
Instagram i Whats App de Joventut, web institucional i xarxes 

socials de l’Ajuntament. 

Contingut Dinàmiques i debats entorn a la situació del jovent a Gualba 

Participants 6 joves de 13 a 19 anys. 

Observacions 
En veure la baixa assistència, es va oferir la possibilitat de fer 

més propostes de forma telemàtica o presencial. 

 

4.2. PROPOSTES 

 

A través dels diferents espais de participació promoguts al llarg de l’elaboració del present 

Pla, s’han recollit diverses propostes d’actuacions. A continuació, es presenten aquestes 

propostes integrades als eixos estratègics que orienten aquest Pla. 

 

EIX 1. REFERÈNCIA JUVENIL: 

PROPOSTA REBUDA RETORN TÈCNIC FASE DE RECEPCIÓ 

Creació d’eines específiques per 

comunicar-se amb els joves, 

preferentment l’Instagram, el 

Whatsapp i el correu electrònic. 

Incorporada a les actuacions del Pla. Diagnosi 

Millorar la difusió de la 

informació mitjançant cartells 

distribuint-los a tots els nuclis del 

municipi. 

Incorporada a les actuacions del Pla. Diagnosi 

Creació d’un Espai Jove al 

municipi. 

Incorporada a les actuacions del Pla. 

A més, aquesta proposta ja s’ha 

desenvolupat. 

Diagnosi 

Creació d’un espai 

d’estudi/biblioteca. 

Incorporada a les actuacions del Pla. 

A més, aquesta proposta ja s’ha 

desenvolupat. 

Diagnosi 
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EIX 2. ACOMPANYAMENT: 

PROPOSTA REBUDA RETORN TÈCNIC FASE DE RECEPCIÓ 

Realització de xerrades i tallers 

al municipi d’informació, 

orientació i assessorament 

educatiu i formatiu, dirigits a 

joves tant dins els circuits 

formatius formals, com fora. 

Incorporada a les actuacions del 

Pla. 

Diagnosi 

Oferir més nivells de cursos 

d’anglès. 

Actualment ja s’ofereixen cursos de 

diversos nivells d’anglès amb 

escassa presència de joves. 

Diagnosi 

Ampliar l’oferta d’activitats 

formatives al poble, en nombre i 

varietat. Per exemple, oferir 

cursos de monitor/a o pre 

monitor/a de lleure, de primers 

auxilis, d’informàtica, etc. 

Incorporada a les actuacions del 

Pla. 

Diagnosi 

Posar a disposició de les 

persones joves del municipi 

informació en relació a 

l’habitatge i les seves opcions 

d’emancipació residencial. 

Incorporada a les actuacions del 

Pla. 

Diagnosi 

Posar a disposició de les 

persones joves més informació 

sobre qüestions relacionades 

amb el col·lectiu LGTBI+, 

l’addicció a les pantalles, els 

trastorns de conducta 

alimentària i la salut mental. 

Incorporada a les actuacions del 

Pla. 

Diagnosi 

Treballar l’àmbit de la salut 

emocional del jovent. 

Incorporada a les actuacions del 

Pla. 

Diagnosi 

Ubicar una parada de l’autobús a 

l’estació de tren. 

Aquesta proposta ja es va valorar i 

es va concloure que no era efectiva, 

ja que els horaris del tren i de 

l’autobús no coincidien. Per millorar 

la connexió entre els diferents nuclis 

de Gualba i l’estació s’està treballant 

en un projecte de “via verda” i també 

en un “taxi de la demanda”. 

Diagnosi 

Sincronitzar els horaris de 

l’autobús i el tren. 

No depèn de l’ajuntament, ja que la 

modificació dels horaris del tren i 

l’autobús és competència de renfe i 

de sagalés. 

Diagnosi 

Cercar estratègies per cobrir les 

necessitats de transport de la 

Incorporada a les actuacions del Diagnosi 
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població jove, com per exemple, 

desenvolupar un sistema per 

compartir vehicle privat. 

Pla. 

Tornar a disposar de la figura de 

Tècnica Impulsora, del Programa 

Garantia Juvenil, per reforçar 

l’acompanyament al jovent, 

oferint-los informació, orientació, 

etc. 

La reactivació d’aquesta figura no és 

competència del municipi. No 

obstant això, a través de la tècnica 

de joventut del municipi es fa la 

primera acollida al jovent que 

requereix una orientació i se’l deriva 

a les tècniques del programa de 

Referents d’Ocupació Juvenil de 

l’Oficina Jove del Vallès Oriental. A 

més, la tècnica pot fer 

l’acompanyament i seguiment 

d’aquest jovent posteriorment a la 

derivació. 

Diagnosi 

Reforçar la difusió de les 

activitats que ja es realitzen al 

municipi, des del Tritó del Baix 

Montseny i altres iniciatives com 

la d’Energy control, entre 

d’altres. 

Inclosa a les actuacions del Pla. Diagnosi 

Organitzar activitats adreçades 

al jovent del poble en què també 

es tinguin en compte les 

persones joves que resideixen al 

Pinatar. 

Inclosa a les actuacions del Pla. Les 

actuacions del Servei de Joventut 

s’adrecen a totes les persones joves 

del municipi. Per fer més efectiva 

aquesta voluntat, el Servei de 

Joventut treballa en estreta relació 

amb la dinamitzadora cívica de 

Gualba, i així tenir en compte la 

diversitat de joves residents al 

municipi. 

Diagnosi 

Cercar estratègies per 

acompanyar les famílies de les 

joves i crear consciència de la 

importància, la capacitat 

d’influència i la responsabilitat 

que tenen pel que fa a la salut i 

les conductes de risc dels seus 

fills i filles.  

Es valorarà la possibilitat de realitzar 

xerrades dirigides a les famílies. 

En el marc de la Fira Guia’t, des del 

Servei de Joventut, també encoratja 

a les famílies a aprofitar els recursos 

i activitats proposades per a elles. 

Diagnosi 

Promoure activitats 

intergeneracionals per fomentar 

la coneixença i la cohesió. 

Inclosa a les actuacions del Pla, tot i 

que es prioritzen les activitats 

específicament destinades a joves, 

donada la falta d’aquest tipus de 

recursos que han expressat tots els 

agents consultats durant la 

Diagnosi. 

Diagnosi 
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EIX 3. DINAMITZACIÓ: 

PROPOSTA REBUDA RETORN TÈCNIC FASE DE RECEPCIÓ 

Instal·lació de bancs a l’entorn 

de Can Figueres. 

Ja s’hi han instal·lat Diagnosi 

Allargar l’horari d’il·luminació de 

la pista poliesportiva oberta de 

Gualba de Dalt. 

Actualment, l’horari d’il·luminació està 

dins l’hora permesa. A més, s’ha de 

trobar un equilibri entre les demandes 

dels veïns que sol·liciten que s’escurci 

aquest horari i la necessitat dels 

usuaris de la pista.   

Diagnosi 

Treure el pany de les cistelles de 

bàsquet de la pista poliesportiva 

de Gualba de Dalt per poder-les 

pujar i baixar quan ho necessitin. 

Les cistelles de bàsquet són per a ús 

de l’escola. Si un col·lectiu demana 

fer-ne ús per a una competició de 

bàsquet, l’escola els facilita la clau i es 

poden baixar. No obstant, per a ús 

recreatiu, hi ha unes altres cistelles 

fixes amb una alçada reglamentària 

situades fora de l’espai destinat a la 

pràctica de futbol. 

Diagnosi 

Programar activitats culturals: 

concerts, cinema, teatre, balls, 

correfocs, castellers… 

Incorporada a les actuacions del Pla. Diagnosi 

Organitzar activitats esportives 

col·lectives: tornejos i 

competicions ampliant modalitats 

esportives més enllà del futbol. 

Incorporada a les actuacions del Pla. Diagnosi 

Aprofitar l’entorn natural per 

organitzar excursions o altres 

activitats. 

Incorporada a les actuacions del Pla. Diagnosi 

Parc/itinerari de cal·listènia Durant l’elaboració del Pla, la proposta 

va ser escollida a través dels 

pressupostos participatius. 

Actualment, el parc de cal·listènia es 

troba en construcció. 

Disseny 

Incloure les persones joves en el 

disseny de la programació de la 

Festa Major i altres activitats 

juvenils i de millora del poble. 

Incorporada a les actuacions del Pla. Diagnosi 

Habilitar canals i espais de 

participació i consulta al jovent 

en relació a temes que els 

afecten. Per exemple, impulsant 

un grup de joves. 

Incorporada a les actuacions del Pla. Diagnosi 
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Oferir informació, 

acompanyament i suport 

adequats a les iniciatives que 

sorgeixin del jovent. 

Incorporada a les actuacions del Pla. Diagnosi 

Fer retorn dels resultats dels 

processos i accions de 

participació. 

Incorporada a les actuacions del Pla. Diagnosi 

Treballar conjuntament amb 

municipis veïns, com Campins, 

per cercar estratègies conjuntes 

per arribar al jovent. 

Es tindrà en compte, sobretot a l’hora 

d’organitzar la programació juvenil. 

Diagnosi 

 

4.3. PRIORITZACIONS DE LES LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 

A nivell polític, es prioritzen dues línies d’actuació. D’una banda, la transformació de la masia 

de Can Figueres en un Espai Jove on el jovent de Gualba s’hi senti identificat; i, d’altra 

banda, es prioritza la consolidació del Servei de Joventut com a punt d’informació juvenil i 

que esdevingui un referent per a l’acompanyament del jovent en el seu procés d’emancipació 

i desenvolupament d’un projecte de vida propi.  

Pel que fa a col·lectiu de joves, coincideixen amb l’enfocament polític i prioritzen 

l’establiment d’un Espai Jove que “puguin fer seu” i serveixi com a punt de trobada. Alhora, 

és molt important per al jovent poder participar en la programació de l’oci al poble, sobretot 

en el marc de la festa major.  

El fet que les demandes del jovent i la voluntat política estiguin alineades suposa una gran 

oportunitat pel municipi, ja que permet que sorgeixin sinergies i que els i les joves se sentin 

escoltades i incloses al projecte municipal. 

  



25 
  

5.  Els projectes 

Un cop escoltats el jovent i els agents tècnics i polítics del municipi, i definit l’impacte que es 

vol generar en la realitat de les persones joves de Gualba, cal concretar els projectes que 

han d’articular el disseny d’aquest Pla.   

El projectes són un conjunt d’actuacions específiques a través de les quals es pretenen 

assolir els impactes desitjats. És a dir, els projectes estructuren les accions que es duran a 

terme durant el període de vigència del Pla, per assolir els objectius dels seus eixos 

estratègics.    

Per tal de mantenir la transversalitat de la participació, els projectes busquen incloure les 

propostes expressades pels diferents agents del municipi involucrats en l’àmbit de la 

Joventut, i han sigut sotmesos a discussió tant per part del jovent del municipi, com de l’àmbit 

tècnic i polític. 

El següent apartat recull els esmentats projectes i actuacions, agrupant-los en els diversos 

eixos estratègics i presentant-los en relació a l’objectiu operatiu i l’àmbit en el qual 

s’emmarquen. Així mateix, no només es presenten els projectes liderats des del Servei de 

Joventut de Gualba, sinó que s’hi ha inclòs iniciatives gestionades per altres agents, per tal 

d'oferir una panoràmica global dels serveis a disposició dels joves del municipi. 

Finalment, l’apartat 5.2 desenvolupa cadascun dels projectes liderats pel Servei de Joventut 

de Gualba, fent-ne una justificació i descripció, especificant a quins objectius responen, a 

quin públic s’adrecen, quina és la seva planificació temporal, quins són els recursos previstos 

per poder executar-los, etc. 
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5.1. ESQUEMA GLOBAL 

 

EIX 1: REFERÈNCIA JUVENIL 

OBJECTIU 

OPERATIU 

ÀMBIT PROJECTE ACTUACIÓ LIDERATGE 

H
a
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ju
v

e
n
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IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

 

Espai Jove 
Obrir un equipament 

juvenil. 

Joventut 

Aula d’estudi 

Habilitar un espai 

destinat a ús de 

biblioteca. 

A
m

p
li

a
r 

e
l 
n

o
m

b
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 d
e

 j
o

v
e
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o
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S

e
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e
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d

e
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o
v
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n
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C
O

M
U

N
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A
C

IÓ
 

Comunicació online 

Creació i manteniment 

d’una secció de Joventut 

al web de l’Ajuntament. 

Joventut 
Manteniment i 

actualització del compte 

d’Instagram. 

Comunicació offline 
Díptics/tríptics 

informatius. 

P
ro

g
ra

m
a

r 

fo
rm

a
c

ió
 

c
o

n
s

ta
n

t 
d

e
l 

p
e
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o

n
a

l 
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c
n
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F
O

R
M

A
C

IÓ
 

Servei de qualitat 

Programació d’una 

formació a l’any per al 

personal tècnic vinculat 

a les activitats de 

Joventut. 

Joventut 

 

 

 

 

 

 

 



27 
  

EIX 2: ACOMPANYAMENT 

OBJECTIU 

OPERATIU 

ÀMBIT PROJECTE ACTUACIÓ LIDERATGE 
P

o
te

n
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r 

e
l 

tr
e

b
a

ll
 e

n
 

x
a

rx
a
 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
 

Taula de treball en 

xarxa 

Crear una Taula de 

Joventut amb tot el 

personal tècnic encarregat 

de desenvolupar accions 

vinculades a Joventut. 

Joventut 

In
ic

ia
r 

a
c

tu
a
c

io
n

s
 r

e
la

c
io

n
a
d

e
s

  

a
m
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e
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o
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 d
e

 t
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n
s

ic
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i 
e

m
a

n
c
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a
c
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 j

u
v

e
n

il
 

Punt d’Informació 

Juvenil 

Atenció i informació 

individualitzada en tots els 

àmbits que incideixen en 

el procés d’emancipació 

juvenil i desenvolupament 

del propi projecte de vida, 

com: l’àmbit acadèmic, 

laboral, de mobilitat 

internacional, habitatge, 

salut i benestar. 

Joventut 

Tallers i xerrades d’interès 

pel jovent. 

E
D

U
C

A
C

IÓ
 

Formació 

complementària 

Oferir cursos amb 

certificat. 
Joventut 

Cursos d’anglès. Ajuntament 

de Gualba 

Projecte START 

Maresme-Vallès 

Formació en 

competències bàsiques i 

preparació per el retorn al 

sistema educatiu. 

SOC 

Formació en 

competències 

transversals. 

Formació certificada en 

les famílies professionals. 

Accions formatives 

de Garantia Juvenil 

Formacions diverses per a 

joves de 16 a 29 anys. 

Fira Guia’t 

Fira d’orientació adreçada 

a joves per difondre els 

ensenyaments 

professionals post-

obligatoris existents a la 

Xarxa TET 

Vallès 

Oriental 
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comarca. 

M
O

B
IL

IT
A

T
 I

N
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 

Servei 

d’assessorament 

per a joves del Baix 

Montseny sobre 

Mobilitat 

Internacional 

Assessories 

personalitzades sobre 

Mobilitat Internacional. 

Sax Sala 

(Sant Celoni) 

Servei Comarcal de 

Mobilitat 

Internacional 

Informació i 

acompanyament a 

distància sobre Mobilitat 

Internacional. 

Oficina Jove 

del Vallès 

Oriental 

Eurodissea 

Possibilitat de realitzar 

pràctiques professionals 

remunerades amb una 

beca mensual en 

empreses de la Unió 

Europea + formació. 

SOC 

Erasmus + 

Mobilitat per motiu de 

formació i pràctiques 

laborals. 

Comissió 

Europea 

Mobilitat per motiu de 

voluntariat o intercanvi 

cultural. 

Cooperació per a la 

innovació i l’intercanvi de 

bones pràctiques. 

O
C

U
P

A
C

IÓ
 

Taulell de treball 

Jove 

Habilitar un espai online 

on els joves puguin penjar 

demandes de feina i, 

alhora, persones que 

necessitin contractar algú 

puguin penjar allà la seva 

oferta. 

Joventut 

Servei Comarcal de 

Treball 

Servei d’assessorament 

sobre recerca activa de 

feina, ofertes de treball, 

formació ocupacional i 

continua, com fer un 

currículum i superar una 

entrevista de feina, 

treballar a l’estranger, 

difusió del programa de 

Garantia Juvenil, etc. 

Servei de 

Treball de 

l’Oficina Jove 

del Vallès 

Oriental 
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Garantia Juvenil 

Contractació en 

pràctiques. 

Generalitat 

de Catalunya 

Fem ocupació per a joves. 

Projectes Singulars. 

Portal Feina Activa. 

Ajuts i subvencions a 

l’emprenedoria. 

H
A

B
IT

A
T

G
E

 

Servei d’Informació 

i Assessorament 

sobre habitatge 

Assessorament i gestió en 

matèria de borsa de 

lloguer social. 

Oficina 

d’Habitatge 

del Baix 

Montseny 

Borsa jove. 

Tramitació d’ajuts al 

pagament del lloguer. 

Informació sobre 

rehabilitació d’habitatges i 

edificis i el control 

d’habitabilitat mitjançant 

les cèdules de segona 

ocupació. 

Servei d’habitatge 

del Vallès Oriental 

Gestionar, assessorar, i 

informar, entre d’altres, 

sobre: 

 Cèdules d’habitabilitat 

 Subvencions per la 

rehabilitació d’edificis 

 Habitatge de 

protecció oficial 

 Ajuts al lloguer o 

pagament d’hipoteca 

 Situacions de risc de 

pèrdua de l’habitatge 

habitual 

 Borsa de lloguer 

social 

Oficina 

Comarcal 

d’Habitatge 

del Vallès 

Oriental 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
 

Taxi de la demanda 

Projecte en procés de 

desenvolupament per a 

facilitar els desplaçaments 

per a totes les persones 

del poble que ho 

necessitin. 

Ajuntament 

de Gualba 
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S
A
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Tritó del Baix 

Montseny. Pla 

Integral de 

Prevenció de les 

addiccions. 

Servei d’assessorament i 

seguiment sobre 

drogodependències. 

El Tritó del 

Baix 

Montseny. 

Grup de suport per a 

persones amb addiccions. 

Tallers de drogues legals i 

no legals. 

Tallers de pantalles. 

Dinàmiques emocionals 

per a la prevenció. 

Obres preventives sobre 

sexualitat, drogues i 

violència dins l’aula. 

Exposicions sobre 

substàncies; tabac, fulla 

de la coca, cànnabis. 

Xerrades a les AMPES 

dels centres educatius. 

Xerrades a la comunitat. 

Concurs sobre els riscos 

del tabac. 

Campanyes preventives 

durant la Festa Major i 

Cap d’any. 

Formació per a 

professionals. 
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EIX 3: DINAMITZACIÓ 

OBJECTIU 

OPERATIU 

ÀMBIT PROJECTE ACTUACIÓ LIDERATGE 
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P
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Participació Jove Assemblea Jove 

Joventut 

Projectes Joves 

Assessorament i acompanyament 

en el desenvolupament dels 

projectes. 

Ús de l’Espai Jove i altres per a la 

realització de projectes proposats 

pels joves. 
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L
L
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R
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Programació d’oci 

alternatiu 

 

Programar activitats culturals i 

esportives adreçades a joves. 

Joventut 

Festa Major 

inclusiva 

Incloure activitats dirigides als 

joves a la programació de la Festa 

Major d’hivern i d’estiu. 

 

5.2. DESPLEGAMENT DELS PROJECTES 

 

5.2.1. EIX 1: REFERÈNCIA JUVENIL 

5.2.1.1 INFRAESTRUCTURA 

PROJECTE 1: ESPAI JOVE 

Actuació: Obrir un equipament juvenil 

Objectiu estratègic: Consolidar i difondre el Servei de Joventut entre la població jove. 

Objectiu operatiu: Habilitar equipaments juvenils que esdevinguin un punt de referència 

per a les persones joves del municipi. 

Població destinatària: Joves de 12 a 29 anys. 



32 
  

Justificació: Aquesta actuació sorgeix de la necessitat de cobrir una demanda reiterada al 

llarg del temps per part del col·lectiu jove de tenir un espai de trobada de referència per 

reunir-se. Així mateix, disposar d’aquest equipament permet ubicar en un mateix espai els 

diferents serveis per a la joventut que s’ofereixen des del Servei Local de Joventut: una aula 

d’estudi i un punt d’informació juvenil. D’aquesta manera, s’espera facilitar que tot el jovent 

de Gualba conegui els serveis i recursos a la seva disposició i pugui accedir-hi fàcilment.  

Descripció: Convertir la Masia de Can Figueres en un equipament juvenil. Per tal d’executar 

aquesta actuació es contemplen les següents accions:  

En primer lloc, revisar el resultat del recurs tècnic sobre equipaments juvenils de l’Oficina 

Pla Jove de la Diputació de Barcelona, per a l’elaboració del Pla d’Usos de l’Espai Jove, que 

es va sol·licitar l’any 2020. D’aquesta manera, es tindrà una base sobre la que treballar 

l’acondicionament de l’espai. A partir d’aquesta base, caldrà valorar i incorporar les 

propostes juvenils rebudes durant l’elaboració d’aquest Pla Local de Joventut, com adquirir 

jocs de taula, un futbolí, etc. 

En segon lloc, caldrà habilitar l’espai amb la infraestructura i el material fungible necessari 

per a complir amb les seves funcions i poder-hi realitzar les activitats que s’hi contemplen. 

És per això que es preveu que el col·lectiu de joves presenti una proposta als pressupostos 

participatius del 2021, per aconseguir el finançament necessari. 

Finalment, la participació del jovent és transversal a tot el procés de construcció de l’espai 

jove. Així, totes les decisions referents al nom, el logotip i la definició dels espais, entre 

d’altres, es faran a través d’una assemblea de joves del municipi, per tal que identifiquin 

l’equipament com un espai propi sobre el qual tenen poder d’incidència. 

Estat actual de l’actuació: Actualment, en data de 2022, Gualba ja disposa d’un 

equipament juvenil; l’espai jove Can Godalls. Aquest, disposa d’una sala d’ús social i per a 

fer tallers, una oficina i una sala d’estudis. Així mateix, en el marc dels pressupostos 

participatius del 2021, alguns joves de Gualba van presentar la proposta de dotar 

l’equipament de material fungible, així com altres materials necessaris. La proposta, que va 

ser guanyadora, ha permès dotar l’espai del material necessari. 

 

PROJECTE 2: AULA D’ESTUDI 

Actuació: Habilitar un espai destinat a ús de biblioteca. 

Objectiu estratègic: Consolidar i difondre el Servei de Joventut entre la població jove. 

Objectiu operatiu: Habilitar equipaments juvenils que esdevinguin un punt de referència 

per a les persones joves del municipi. 

Població destinatària: Joves de 12 a 35 anys. 

Justificació: Aquesta actuació respon a la necessitat manifestada per la població jove 

estudiant del municipi de gaudir d’una aula d’estudi/biblioteca amb connexió a internet i 

horari ampli, on poder concentrar-se i estudiar al llarg del curs, però especialment, en època 

d’exàmens.  

Descripció: Posar a disposició de la població jove un espai d’estudi amb horari d’obertura 

els dies laborables. Aquest espai ofereix la possibilitat a les persones joves majors d’edat 

d’obrir l’Espai Jove en horari de cap de setmana en èpoques d’exàmens, assumint la 

responsabilitat i acceptant unes normes específiques. 
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PROJECTE 3: ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE JOVENTUT 

Actuació: Disposar de la figura de la persona tècnica de joventut compartida amb el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Objectiu estratègic: Vetllar pel compliment de les polítiques de joventut a Gualba 

Objectiu operatiu: Dotar al municipi de Gualba de la figura del o la tècnica de joventut  

Població destinatària: Joves de 12 a 35 anys. 

Justificació: Donades les característiques pròpies del municipi de Gualba (social, 

demogràfiques, territorials i econòmiques), la figura de la tècnica de joventut compartida amb 

el Consell Comarcal permet que el municipi pugui disposar d’una persona encarregada de 

desenvolupar a nivell tècnic, totes aquelles qüestions referents a joventut.  

Les funcions específiques de la persona tècnica de joventut són: 

 Promoure actuacions per detectar i analitzar les necessitats de les persones joves 
del municipi 

 Dissenyar, dirigir, coordinar, executar i avaluar polítiques locals de joventut 

 Participar en el disseny, l’organització i la programació de projectes i activitats de 
joventut de l’àmbit del municipi i de la comarca  

 Dur a terme actuacions, activitats, programes i projectes que dinamitzin a les 
persones joves i impulsin l’emancipació i la autonomia juvenils, tot potenciant la 
capil·larització al territori dels serveis de l’Oficina Jove del Vallès Oriental i els 
projectes liderats des del Servei Comarcal de Joventut  

 Convocar i assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei amb els 
referents tècnics i polítics del l’Ajuntament 

Descripció: Disposar de la figura de la persona tècnica de joventut a través del conveni de 

d’assistència tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Estat actual de l’actuació: Actualment Gualba ja disposa de la figura de la tècnica de 

joventut compartida amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 

5.2.1.2 COMUNICACIÓ 

PROJECTE 1: COMUNICACIÓ ONLINE 

Actuació 1: Creació i manteniment d’una secció de Joventut al web de l’Ajuntament. 

Objectiu estratègic: Consolidar i difondre el Servei de Joventut entre la població jove. 

Objectiu operatiu: Ampliar el nombre de joves que coneixen el Servei de Joventut. 

Població destinatària: Joves de 12 a 35 anys. 

Justificació: Donat que segons els resultats de l’enquesta realitzada durant la Diagnosi del 

Pla, el 75,9% (22 persones) afirmaven no conèixer el Servei de Joventut de l’Ajuntament de 

Gualba, és necessari reforçar la difusió de l’existència d’aquest Servie i les actuacions que 

duu a terme. A més, el web de l’Ajuntament és un canal d’informació consolidat amb la 

població del municipi, fet que permetrà ampliar el radi de difusió dels esforços del Servei de 

Joventut i que no només siguin coneguts per la població jove, sinó també per totes les 

persones residents a Gualba.  

Descripció: Habilitar un canal de comunicació per la població general del municipi, que 

permeti identificar el Servei de Joventut dintre l’estructura de l’Ajuntament de Gualba i reculli, 

d’una banda, els serveis i recursos que ofereix al jovent, i d’altra banda, les activitats i 

iniciatives impulsades tant des del Servei de Joventut, com pel mateix jovent.  



34 
  

 

Actuació 2: Manteniment i actualització del compte d’Instagram @gualbajove. 

Objectiu estratègic: Consolidar i difondre el Servei de Joventut entre la població jove. 

Objectiu operatiu: Ampliar el nombre de joves que coneixen el Servei de Joventut. 

Població destinatària: Joves de 12 a 35 anys. 

Justificació: La creació d’un compte d’Instagram exclusiu del Servei de Joventut de 

l’Ajuntament va respondre a la voluntat de millorar els canals de comunicació amb la joventut 

i adaptar les estratègies comunicatives del servei als nous canals de comunicació utilitzats 

pel jovent. Aquesta eina de comunicació ha permès arribar de forma directa a la població 

jove, apropant el servei als seus destinataris i donant-lo a conèixer a un major nombre de 

joves. D’aquesta manera, s’ha establert com el principal mitjà de comunicació entre el 

col·lectiu jove i la tècnica de joventut. És per això que és necessari mantenir i actualitzar de 

manera continuada el contingut d’aquesta xarxa social per garantir un flux d’informació 

efectiva que sigui d’interès per al jovent. Aquesta actuació també es correspon amb una de 

les propostes rebudes durant la diagnosi d’aquest PLJ: creació d’eines específiques per 

comunicar-se amb els joves, preferentment l’Instagram, el Whatsapp i el correu electrònic. 

Descripció: Continuar amb la tasca informativa i de difusió que ja duu a terme la tècnica de 

joventut a través de canals de comunicació específics per les persones joves del municipi, 

concretament, el compte d’Instagram @gualbajove. Aquest compte d’Instagram es concep 

com un espai de difusió tant de l’activitat pròpia del Servei de Joventut, com d’activitats 

d’interès juvenil programades per altres àrees de l’Ajuntament, entitats sense ànim de lucre 

del municipi i voltants. 

S’oferirà als col·lectius de joves la possibilitat de co-gestionar el perfil d’Instagram tot 

proposant materials de difusió, sempre que les accions comunicatives siguin d’interès per a 

les persones joves del municipi i respectin la missió, visió i valors del Servei de Joventut.  

 

PROJECTE 2: COMUNICACIÓ OFFLINE 

Actuació 1: Elaboració de díptics/tríptics informatius sobre el Servei de Joventut. 

Objectiu estratègic: Consolidar i difondre el Servei de Joventut entre la població jove. 

Objectiu operatiu: Ampliar el nombre de joves que coneixen el Servei de Joventut. 

Població destinatària: Joves de 12 a 35 anys. 

Justificació: Seguint amb la necessitat d’ampliar l’impacte comunicatiu del Servei de 

Joventut, no podem oblidar l’existència d’una bretxa digital intergeneracional, però també 

entre nivells socioeconòmics. És per això que volem elaborar un conjunt de díptics i/o tríptics 

on es detallin els serveis que ofereix el Servei de Joventut de forma atractiva i entenedora, 

tant per a les famílies del municipi, com per al jovent. Creiem que la combinació entre 

comunicació online i offline ens permetrà arribar a un públic més ampli i divers. Així mateix, 

tenir aquest material informatiu físic permet que el Punt d’Informació de l’Espai Jove estigui 

nodrit amb recursos d’interès per al col·lectiu jove, facilitant-los l’accés al coneixement sobre 

les possibilitats d’emancipació, habitatge, formació, ocupació, salut, etc que tenen al seu 

abast.  

Descripció: Disseny d’un díptic/tríptic o cartell general del Servei de Joventut de 

l’Ajuntament de Gualba on hi aparegui una explicació de l’objectiu del servei, així com quines 

són les seves funcions i els recursos que posa a disposició del jovents del municipi. D’altra 

banda, també s’elaborarà un dossier on aparegui la programació d’activitats que està previst 
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que es realitzin a l’Espai Jove. Finalment, també es proporcionaran en paper els butlletins 

dels serveis laborals i de mobilitat internacional de l’Oficina Jove del Vallès Oriental. 

Excepte els butlletins de l’Oficina Jove, la resta de materials es distribuiran pels comerços 

del municipi, així com llocs d’especial afluència del jovent. També es portaran a l’escola 

primària de Gualba (Aqua Alba) per tal que els nens i nenes de sisè comencin a conèixer el 

servei i com adreçar-s’hi en cas de necessitat.  

 

5.2.1.3 FORMACIÓ 

PROJECTE 1: SERVEI DE QUALITAT 

Actuació: Programació d’una formació a l’any per al personal tècnic vinculat a les 

activitats de Joventut. 

Objectiu estratègic: Consolidar i difondre el Servei de Joventut entre la població jove. 

Objectiu operatiu: Programar formacions continuades per al personal tècnic encarregat de 

desenvolupar les accions vinculades a Joventut, per tal de garantir la qualitat del servei 

prestat. 

Població destinatària: Professionals de joventut i/o que estiguin en contacte amb joves del 

municipi. 

Justificació: Tant la realitat juvenil com els serveis i recursos existents per donar resposta 

a les seves necessitats estan en constant canvi. Aquesta actuació té la finalitat de garantir 

la qualitat i l’actualització del Servei de Joventut en tots els seus àmbits. 

Descripció: Promoure la formació constant del personal tècnic de joventut per tal que pugui 

oferir un servei de qualitat, a través de la programació d’una formació anual vinculada a 

algun tema d’especial rellevància per al desenvolupament de les seves funcions. 

 

5.2.2. EIX 2: ACOMPANYAMENT 

5.2.2.1 TRANSVERSAL 

PROJECTE 1: TAULA DE TREBALL EN XARXA PER L’AUTONOMIA JUVENIL 

Actuació: Crear una Taula de Joventut amb tot el personal tècnic encarregat de 

desenvolupar accions vinculades a Joventut. 

Objectiu estratègic: Facilitar els processos de transició cap a la vida adulta de les persones 

joves.  

Objectiu operatiu: Potenciar el treball en xarxa entre els agents i serveis que intervenen en 

els diferents àmbits vinculats amb els processos de transició juvenil. 

Població destinatària: Agents i serveis que intervenen en els diferents àmbits vinculats 

amb els processos de transició juvenil. 

Justificació: Aquesta actuació neix amb la voluntat de treballar la integralitat, la 

transversalitat i la territorialitat, els principis rectors de les polítiques de joventut, a nivell 

municipal. També respon a les següents orientacions:   

● Articular i organitzar els programes de treball de la salut amb joves, de manera que 
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l’oferta municipal sigui coordinada amb la del departament de serveis socials, la del 
centre d’atenció primària i/o altres serveis externs.  

● Potenciar el treball interdepartamental en l’organització d’activitats dirigides a la 
població jove. 

Descripció:  

Creació i dinamització d’una taula de treball tècnic formada per tots els agents municipals 

que, en la seva activitat professional, desenvolupin tasques vinculades amb l’emancipació 

juvenil: Tècnica de Joventut, Dinamitzadora Cívica, Educadora Social, Professionals de salut 

del municipi, Coordinadora del Tritó, Pla de Prevenció de Drogues del Baix Montseny, 

Referents d’Ocupació Juvenil del Vallès Oriental, altres. La proposta inicial és que la taula 

es reuneixi, com a mínim dues vegades a l’any: una primera trobada per plantejar les 

actuacions al llarg de l’any, i una darrera al darrer trimestre per fer-ne l’avaluació. 

 

PROJECTE 2: PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL  

Actuació 1: Atenció i informació individualitzada en tots els àmbits que incideixen en 

el procés d’emancipació juvenil i desenvolupament del propi projecte de vida, com: 

l’àmbit acadèmic, laboral, de mobilitat internacional, habitatge, salut i benestar. 

Objectiu estratègic: Facilitar els processos de transició cap a la vida adulta de les persones 

joves.  

Objectiu operatiu: Iniciar actuacions relacionades amb els processos de transició i 

emancipació juvenil i oferir espais i eines d’autoconeixement, de cura i de foment del 

benestar individual i col·lectiu. 

Població destinatària: Joves de 15 a 29 anys. 

Justificació: Aquesta actuació sorgeix per donar resposta a la necessitat de comptar amb 

un servei municipal d’informació i orientació en diferents àmbits essencials per tal que els i 

les joves puguin definir el seu projecte de vida i emancipar-se de la llar familiar. Aquells 

àmbits en els quals s’ha detectat una major necessitat d’informació sobre els recursos a 

l'abast del jovent del municipi són:  

● Àmbit acadèmic, posant especial èmfasi en l’establiment de coordinacions i 
derivacions amb altres serveis com Sax Sala o l’Oficina Jove del Vallès Oriental, 
sobretot en els casos de joves amb majors dificultats de mobilitat. 

● Àmbit laboral, especialment, donant suport al jovent en la recerca de feina i en la 
millora de la seva ocupabilitat.  

● Àmbit de la mobilitat internacional. 
● Àmbit de l’habitatge, per tal de contrarestar el desconeixement detectat entre el 

jovent de Gualba durant la Diagnosi pel que fa a recursos d’informació i 
assessorament en aquest àmbit, així com dels models alternatius d’accés i tinença 
d’habitatge. 

● Àmbit de la salut i el benestar, potenciant les relacions respectuoses, posant en valor 
la diversitat i adreçant els repunts en el consum de cànnabis i d’exposició a les 
pantalles, entre altres conductes de risc, que es van detectar a la Diagnosi.  

 

Així, aquest servei vol oferir un espai individualitzat d’acompanyament i suport en el qual els 

i les joves puguin conèixer els seus drets, opcions i oportunitats en els diferents àmbits 

anteriorment esmentats. 

Descripció: Oferir a la població jove la possibilitat de demanar hora i rebre una atenció 

personalitzada en els àmbits anteriorment esmentats, on la tècnica pugui escoltar les seves 
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inquietuds i/o demandes i fer la recerca o les derivacions corresponents. Concretament, es 

contempla que el servei ofereixi les següents prestacions, entre altres:   

● Informació sobre estudis reglats i no reglats, convalidacions, sortides professionals, 
etc.   

● Orientació sobre itineraris acadèmics.   
● Reorientació acadèmica.   
● Difusió de recursos que ofereixen altres administracions.   
● Orientació i reorientació laboral.   
● Assessorament sobre recerca de feina.   
● Informació sobre mercat de treball.   
● Informació sobre emprenedoria i autoocupació.   
● Informació sobre Economia Social i Solidària. 
● Difusió de recursos que ofereixen altres administracions.  

Per poder oferir aquest servei amb la màxima qualitat possible, caldrà que la tècnica de 

joventut rebi la formació necessària.  

Un cop iniciï la seva activitat, caldrà donar d’alta aquest servei a la Xarxa Nacional 

d’Emancipació Juvenil.  

Actuació 2: Tallers i xerrades d’interès pel jovent. 

Objectiu estratègic: Facilitar els processos de transició cap a la vida adulta de les persones 

joves.  

Objectiu operatiu: Iniciar actuacions relacionades amb els processos de transició i 

emancipació juvenil, i oferir espais i eines d’autoconeixement, de cura i de foment del 

benestar individual i col·lectiu. 

Població destinatària: Joves de 15 a 29 anys. 

Justificació: Aquesta actuació té l'objectiu de complementar l’atenció i la informació 

individualitzada descrita a l’actuació anterior. S’orienta a adreçar de forma grupal inquietuds 

compartides entre els i les joves del municipi. 

Descripció: Programació d’activitats (xerrades, tallers i altres dinàmiques) vinculades als 

àmbits acadèmic, laboral, de mobilitat internacional, habitatge i salut i benestar. 

 

5.2.2.2 EDUCACIÓ 

PROJECTE 1: FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Actuació 1: Oferta de cursos amb certificat. 

Objectiu estratègic: Facilitar els processos de transició cap a la vida adulta de les persones 

joves.  

Objectiu operatiu: Iniciar actuacions relacionades amb els processos de transició i 

emancipació juvenil. 

Població destinatària: Joves d’entre 16 i 29 anys. 

Justificació: Aquesta actuació pretén ampliar l’oferta d’activitats formatives a disposició dels 

i les joves al mateix municipi de Gualba. Poder accedir a aquest tipus de recursos al municipi 

i no haver de desplaçar-se a Sant Celoni, va ser una de les demandes expressades pels i 

les joves durant la Diagnosi.  
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Descripció: Aquesta actuació té dues vessants:  

● D’una banda, l’oferta de cursos amb certificat presencials i subvencionats des de 
l’Ajuntament de Gualba per a joves i adolescents, com per exemple, un curs de pre-
monitor/a en el lleure, cursos de primers auxilis, l’ACTIC, etc. 

● D’altra banda, l’arribada de la covid-19 ha donat un gran impuls a la formació online, 
fent més visibles les seves potencialitats. Es proposa, doncs, mantenir un directori 
de cursos amb certificat online a través de l’Instagram @gualbajove, per tal que les 
persones joves interessades, hi puguin accedir i cercar cursos online del seu interès. 

 

5.2.2.3 OCUPACIÓ 

PROJECTE 1: TAULELL DE TREBALL JOVE 

Actuació: Habilitar un espai físic i per xarxes socials on els i les joves puguin penjar 

demandes de feina i, alhora, persones que necessitin contractar algú puguin penjar 

allà la seva oferta. 

Objectiu estratègic: Facilitar els processos de transició cap a la vida adulta de les persones 

joves.  

Objectiu operatiu: Iniciar actuacions relacionades amb els processos de transició i 

emancipació juvenil tenint en compte les necessitats canviants de les persones joves del 

municipi. 

Població destinatària: Joves d’entre 18 i 25 anys. 

Justificació: Amb aquesta actuació es pretén pal·liar la sensació del jovent que al municipi 

no hi ha oportunitats laborals per a ells i elles. La voluntat és donar a conèixer, d’una banda, 

a persones joves que disposen de temps lliure i tenen habilitats que podrien posar en 

pràctica al municipi; i, d’altra banda, ofertes laborals que puguin sorgir al municipi, com per 

exemple, professorat d’extraescolars o de repàs, places a la Brigada municipal, canguratges, 

cambrer/a, etc. 

Descripció: Elaboració d’un espai a la secció de joventut del web de l’Ajuntament, on 

apareguin tant els perfils de les persones joves que s’ofereixen per treballar, com les ofertes 

de feina.  

Es proposa que quan l’espai estigui llest, es faci una reunió amb els agents contractants que 

hi podrien participar perquè ho coneguin, l’entenguin i el puguin utilitzar. Seguidament, es 

proposa fer una reunió de presentació al jovent de Gualba. 

 

5.2.3. EIX 3: DINAMITZACIÓ 

5.2.3.1 PARTICIPACIÓ 

PROJECTE 1: PARTICIPACIÓ JOVE 

Actuació: Assemblea jove. 

Objectiu estratègic: Fomentar l’empoderament del col·lectiu jove. 

Objectiu operatiu: Crear espais de participació juvenil, tant per a persones joves com a 

entitats. 
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Població destinatària: Joves d’entre 12 i 35 anys. 

Justificació: Aquesta actuació neix amb la voluntat d’adreçar dues qüestions posades de 

manifest a la diagnosi: 

● D’una banda, pretén crear un espai de participació i cohesió per la gent jove del 
municipi. On puguin intercanviar impressions sobre les polítiques de joventut al 
municipi i propostes per millorar-les. 

● D’altra banda, també es vol establir una via formal de col·laboració entre les 
persones joves i l’administració, per donar resposta a la percepció que l’Ajuntament 
escolta poc i demana poc sovint l’opinió de les persones joves. Per tant, l’assemblea 
es configura com una eina que faciliti la comunicació entre el jovent i l’administració, 
tot esdevenint el canal preferent per l’intercanvi d’impressions sobre el 
desenvolupament del PLJ. 

Descripció: Creació d’una assemblea de joves que es reuneixi amb una periodicitat 

acordada amb el jovent, i articuli i traslladi a l’administració les demandes, les inquietuds i 

les necessitats de la població jove. Aquest espai de trobada també ha de ser un canal per 

avaluar les polítiques de joventut que es duen a terme al municipi i proposar noves 

actuacions i projectes que s’adeqüin més a la realitat juvenil del territori.  

 

PROJECTE 2: PROJECTES JOVES 

Actuació: Assessorament i acompanyament en el desenvolupament de projectes. 

Objectiu estratègic: Fomentar l’empoderament del col·lectiu jove. 

Objectius operatius: Crear espais de participació juvenil, tant per a persones joves com a 

entitats, i incrementar el nombre d’activitats juvenils organitzades al municipi. 

Població destinatària: Joves d’entre 12 i 29 anys. 

Justificació: Aquesta actuació té la finalitat de potenciar la participació i l’organització 

juvenil. Es presenta com a resposta a tres necessitats detectades a la Diagnosi:  

● Manca de foment de la participació juvenil.   
● Manca de programació adreçada especialment a joves. 
● Necessitat d’informació, acompanyament i suport per desenvolupar iniciatives 

sorgides del jovent. 

Facilitar que els i les joves del municipi puguin organitzar activitats juvenils es considera una 

acció clau perquè són qui millor coneix els interessos i les inquietuds de la població jove del 

territori, i poden fer propostes de programació que s’hi adeqüin. A més, aquesta actuació 

fomenta valors com el compromís, la responsabilitat, el treball en equip i l’autonomia. 

Descripció: Els i les joves que vulguin desenvolupar un projecte propi al municipi, podran 

demanar assessories específiques per a comentar conjuntament el disseny del projecte i 

valorar quins són els recursos necessaris per poder dur-lo a terme. A partir d’aquesta sessió 

inicial, es donarà suport als i les joves per traçar un pla d’actuació. Es podran realitzar tantes 

assessories de seguiment amb la tècnica com siguin necessàries.  

 

5.2.3.2 LLEURE I CULTURA 

PROJECTE 1: PROGRAMACIÓ D’OCI ALTERNATIU  

Actuació: Programar activitats culturals i esportives adreçades a joves. 

Objectiu estratègic: Fomentar l’empoderament del col·lectiu jove. 
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Objectius operatius: Incrementar el nombre d’activitats juvenils organitzades al municipi. 

Població destinatària: Joves d’entre 12 i 29 anys. 

Justificació: Aquesta actuació té la finalitat de donar resposta a la percepció que al municipi 

hi ha una manca de programació adreçada especialment a joves, recollida a la Diagnosi. 

També té la voluntat de ser un projecte cohesionador i que les activitats programades siguin 

un espai de trobada, d’intercanvi i de coneixença entre diferents col·lectius de joves del 

municipi. També incorpora les següents orientacions:   

● Establir una programació estable d’activitats dirigides específicament als joves. 
● Proposar, de forma directa, la col·laboració de les persones joves en activitats 

concretes organitzades des dels diferents serveis municipals, així com en el disseny 
i implementació d’activitats proposades per elles mateixes. Aquesta pot ser una 
forma d’empoderar als i les joves per a potenciar una participació més activa.   

● Potenciar activitats que propiciïn la interacció entre joves de cultura catalana i joves 
nascuts a l’estranger.  

Descripció: Programació d’activitats puntuals d’oci alternatiu i saludable adreçades a joves, 

en funció dels interessos detectats entre la població juvenil: cinefòrums, tornejos de jocs de 

taula, activitats a l’espai públic, etc. Caldrà fomentar la participació juvenil en totes les fases 

de la programació d’activitats: plantejament, organització i desenvolupament. 

 

PROJECTE 2: FESTA MAJOR INCLUSIVA  

Actuació: Incloure activitats dirigides als joves a la programació de la Festa Major 

d’hivern i d’estiu. 

Objectiu estratègic: Fomentar l’empoderament del col·lectiu jove. 

Objectius operatius: Incrementar el nombre d’activitats juvenils organitzades al municipi. 

Població destinatària: Joves d’entre 12 i 29 anys. 

Justificació: Aquesta actuació dóna resposta a la demanda juvenil de programar més 

activitats adreçades a joves durant la Festa Major d’hivern i d’estiu, i també recull la proposta 

de recuperar activitats de competició per equips que es feien anteriorment a la Festa Major 

de Gualba, com per exemple l’humor groc. 

Així mateix, inclou les següents orientacions:   

● Proposar, de forma directa, la col·laboració de les persones joves en activitats 
concretes organitzades des dels diferents serveis municipals. Pot ser una forma 
d’empoderar als i les joves per a potenciar una participació més activa.   

● Millorar l’oferta d’oci diürn i nocturn per a joves al poble. 

Descripció: Programació d’activitats adreçades a joves durant la Festa Major d’hivern i 

d’estiu, fomentant la participació juvenil en totes les fases: plantejament, organització i 

desenvolupament. 
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6.  La sistematització 

En aquest capítol es mostrarà una síntesi dels projectes que s’han presentat atenent a les 

persones a les quals es destinen en funció de l’edat, la temporalització de cada projecte, els 

recursos humans que se’n preveuen, el pressupost i el pla de finançament, la metodologia 

que es seguirà en dur a terme els diferents projectes, la participació, l’avaluació dels 

projectes i, finalment, la comunicació d’aquests. 

 

6.1. DESTINATARIS 

La joventut, tot i que moltes vegades es dirigeix a aquesta de forma global, té necessitats 

diferents en funció de diferents variables com podrien ser la classe social, el gènere, 

l’origen,... però també des de l’edat. 

En aquest sentit, hem volgut establir les edats a les que va destinades cada projecte que es 

vol dur a terme en el marc del Pla Local de Joventut. A continuació, es mostra una taula que 

recull les edats a les que es dirigeix llur projecte.  

Cal destacar que, tot i que en la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut es 

consideren les edats compreses entre els 16 i 29 anys, s’ha decidit ampliar les franges, tot 

entenent el context de Gualba. Per això, les franges són:  

 De 12 a 14 anys 

 De 15 a 18 anys 

 De 19 a 24 anys 

 De 25 a 29 anys 

Eix Projecte 
Edats a les que va destinat el projecte 

12 a 14 15 a 18 19 a 24 25 a 29 

Infraestructura 

Obrir un espai jove         

Aula d'estudi        >35 

Assistència tècnica en matèria de 

joventut    >35 

Comunicació  

Comunicació online: Creació i 

manteniment d’una secció de Joventut 

al web de l’Ajuntament        >35 

Comunicació online: Manteniment i 

actualització del compte d’Instagram 

@gualbajove        >35 

Comunicació offline: Elaboració de 

díptics/tríptics informatius sobre el 

Servei de Joventut        >35 

Formació 

Programació d’una formació a l’any per 

al personal tècnic vinculat a les activitats 

de Joventut         

Transversal 
Taula de treball en xarxa per 

l’autonomia juvenil         



42 
  

Atenció i informació individualitzada en 

tots els àmbits que incideixen en el 

procés d’emancipació juvenil i 

desenvolupament del propi projecte de 

vida, com: l’àmbit acadèmic, laboral, de 

mobilitat internacional, habitatge, salut i 

benestar         

Tallers i xerrades d’interès pel jovent         

Educació Oferta de cursos amb certificat    <16     

Ocupació 

Habilitar un espai online on els i les 

joves puguin penjar demandes de feina 

i, alhora, persones que necessitin 

contractar algú puguin penjar allà la 

seva oferta         

Participació 

Assemblea jove        >35 

Assessorament i acompanyament en el 

desenvolupament de projectes         

Lleure i cultura 

Programar activitats culturals i 

esportives adreçades a joves         

Incloure activitats dirigides als joves a la 

programació de la Festa Major d’hivern i 

d’estiu         

 

6.2. TEMPORITZACIÓ 

 

En aquest apartat, s’inclouen diferents taules de contingut on es mostra la temporització de 

cada acció; és a dir, la planificació temporal que es preveu de cada acció. Aquesta, s’indicarà 

de forma anual i quadrimestral. Amb tot, obtenim un croquis d’execució dels projectes i 

accions que queden definits en el present Pla Local de Joventut. 

Tanmateix, algunes de les accions ja s’han dut a terme, però igualment s’han temporalitzat 

per tenir-ne constància. La temporització s’ha fet agafant com a any d’inici el 2023, doncs el 

pla s’aprova a finals del 2022. 

EIX 1. REFERÈNCIA JUVENIL 

Infraestructura 

Projecte 1. Espai Jove 

Actuació: Obrir un espai Jove 2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                  

Projecte 2. Aula d’estudi 

Actuació: Habilitar un espai 

destinat a ús de biblioteca 
2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

Projecte 3. Assistència tècnica en matèria de joventut 

Disposar de la figura de la 

persona tècnica de joventut 

compartida amb el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental 

2023 2024 2025 2026 

Trimestre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny    
             

Implementació 
                

Avaluació 
                

 

Comunicació 

Projecte 1. Comunicació online 

Actuació 1: Creació i manteniment 

d’una secció de Joventut al web 

de l’Ajuntament 

2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

Actuació 2: Manteniment i 

actualització del compte 

d’instagram @gualbajove 

2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

Projecte 2: Comunicació offline 

Actuació: Elaboració de 

díptics/tríptics informatius sobre el 

Servei de Joventut 

2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

Formació 

Projecte: Servei de qualitat 

Actuació: Programació d’una 

formació a l’any per al personal 

tècnic vinculat a les activitats de 

Jovetut 

2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 
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Avaluació                 

EIX 2. ACOMPANYAMENT 

Transversal 

Projecte 1: Taula de treball en xarxa per l’autonomia juvenil 

Actuació: Crear una Taula de 

Joventut amb tot el personal 

tècnic encarregat de 

desenvolupar accions vinculades 

a Joventut.  

2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

Projecte 2: Punt d’informació Juvenil 

Actuació 1: Atenció i informació 

individualitzada en tots els àmbits 

que incideixen en el procés 

d’emancipació juvenil i 

desenvolupament del propi 

projecte de vida, com: l’àmbit 

acadèmic, laboral, de mobilitat 

internacional, habitatge, salut i 

benestar. 

2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

Actuació 2: Tallers i xerrades 

d’interès pel jovent 
2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 



46 
  

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

Educació 

Projecte: Formació complementària 

Actuació 1: Oferir cursos amb 

certificat 
2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

Ocupació 

Projecte: Taulell de treball jove 

Actuació: Habilitar un espai online 

on els i les joves puguin penjar 

demandes de feina i, alhora, 

persones que necessitin 

contractar algú puguin penjar allà 

la seva oferta. 

2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

EIX 3. DINAMITZACIÓ 

Participació 
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Projecte 1: Participació Jove 

Actuació: Assemblea jove 2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

Projecte 2: Projectes Joves 

Actuació: Assessorament i 

acompanyament en el 

desenvolupament de projectes 

2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

Lleure i cultura 

Projecte 1: Programació d’oci alternatiu 

Actuació: Programar activitats 

culturals i esportives adreçades a 

joves 

2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

Projecte 2: Festa major inclusiva 
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Actuació: Incloure activitats 

dirigides als joves a la 

programació de la Festa Major 

d’hivern i d’estiu  

2023 2024 2025 2026 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 
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6.3. RECURSOS 

A continuació, es ressalten els recursos necessaris de cada projecte i les actuacions que se 

n’esdevenen atenent als recursos: 

 Humans 

 Equipaments 

 Materials 

 Econòmics 

Abans, però, val a dir que l’Ajuntament de Gualba no disposa d’un pressupost propi en 

joventut. D’aquesta manera, no es pot establir una comparativa de la inversió anual 

destinada pròpiament en l’àrea de joventut, així com tampoc es pot fer una previsió a llarg 

termini.  No obstant això, s’ha fet un pressupost orientatiu de la inversió econòmica que cada 

projecte o activitat necessita. Aquest, però, no és exacte i anirà en funció d’aspectes micro 

de cada projecte o activitat. Tanmateix, servirà per orientar la despesa anual que caldrà fer. 

 

EIX 1. REFERÈNCIA JUVENIL 

Infraestructura 

Projecte 1. Espai Jove 

Actuació: Obrir un equipament juvenil 

Humans Tècnica de Joventut. 

Equipaments Masia de Can Figueres. 

Materials Adquisició d’ordinadors (serveis de consulta i autoconsulta), impressora (veure 

si funciona la que hi ha), dispensador d’aigua, microones, equip de so, televisor, 

materials fungibles per fer activitats, jocs de taula, bústia de propostes, etc. 

A més, també caldrà una normativa per a l’ús de l’espai, responsabilitats a 

assumir, etc. 

Econòmics 1.000 €. 

Projecte 2. Aula d’estudi 

Actuació: Habilitar un espai destinat a ús de biblioteca 

Humans Tècnica de Joventut. 

Equipaments Espai Jove. 
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Materials Taules i cadires, connexió a internet i endolls i/o lladres. 

Còpia de les claus i bústia (per fer el retorn). 

Normativa per a l’ús de l’espai, responsabilitats a assumir, etc. 

Econòmics ∅ 

Projecte 3. Assistència tècnica en matèria de joventut  

Disposar de la figura de la persona tècnica de joventut compartida amb el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental 

Humans Tècnica de joventut. 

Equipaments Espai jove. 

Materials Portàtil, telèfon mòbil, material fungible. 

Econòmics Segons fixa’t per conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Comunicació 

Actuació 1: Creació i manteniment d’una secció de Joventut al web de l’Ajuntament 

Humans Tècnica de Joventut. 

Equipaments - 

Materials Ordinador. 

Econòmics ∅ 

Actuació 2: Manteniment i actualització del compte d’instagram @gualbajove 

Humans Tècnica de Joventut. 

Equipaments  - 

Materials Telèfon mòbil. 

Econòmics ∅ 

Projecte 2: Comunicació offline 
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Actuació: Elaboració de díptics/tríptics informatius sobre el Servei de Joventut 

Humans Tècnica de Joventut. 

Equipaments  - 

Materials Ordinador, paper i impressora. 

Econòmics 100€. 

Formació 

Projecte: Servei de qualitat 

Actuació: Programació d’una formació a l’any per al personal tècnic vinculat a les activitats de Jovetut. 

Humans Formador/a. 

Equipaments Online o presencial, segons el format. 

Materials Ordinador. 

Econòmics ∅ 

EIX 2. ACOMPANYAMENT 

Transversal 

Projecte 1: Taula de treball en xarxa per l’autonomia juvenil 

Actuació: Crear una Taula de Joventut amb tot el personal tècnic encarregat de desenvolupar accions 

vinculades a Joventut.  

Humans Tècnica de Joventut, Dinamitzadora Cívica, Educadora Social, Professionals de 

salut del municipi, Coordinadora del Tritó, Pla de Prevenció de Drogues del Baix 

Montseny, Referents d’Ocupació Juvenil del Vallès Oriental, altres. 

Equipaments Espai Jove. 

Materials Taula i cadires, material de projecció. 

Econòmics ∅ 
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Projecte 2: Punt d’informació Juvenil 

Actuació 1: Atenció i informació individualitzada en tots els àmbits que incideixen en el procés 

d’emancipació juvenil i desenvolupament del propi projecte de vida, com: l’àmbit acadèmic, laboral, de 

mobilitat internacional, habitatge, salut i benestar. 

Humans Tècnica de Joventut 

Equipaments Sala d’assessories de l’Espai Jove: espai separat on poder fer atencions 

personalitzades de forma confidencial. 

Materials Connexió Wi-Fi, taulell, cadires, ordinadors (tècnica i autoconsulta), fulletons i 

altres elements informatius. 

Econòmics Impressió de materials de comunicació: 350 € / anuals. 

Actuació 2: Tallers i xerrades d’interès pel jovent 

Humans Tècnica de Joventut, Orientadors/es laborals juvenils del Servei de Treball de 

l’Oficina Jove del Vallès Oriental, Tècniques del Programa Referents d’Ocupació 

Juvenil i altres equips de formació especialitzats en els àmbits a abordar. 

Equipaments Espai Jove. 

Materials Variables en funció de les necessitats de cada activitat. 

Econòmics 320 € anuals en relació amb els honoraris del personal formador (80 € per 

formació). 80 € anuals per material fungible (20 € per formació). 

Educació 

Projecte: Formació complementària 

Actuació 1: Oferir cursos amb certificat 

Humans Tècnica de joventut i formadors/es especialistes segons el curs. 

Equipaments Espai Jove. 

Materials Variables en funció de les necessitats del curs programat. 

Econòmics Segons curs i forma de finançament (empresa externalitzada o recurs públic). 

Ocupació 
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Projecte: Taulell de treball jove 

Actuació: Habilitar un espai online on els i les joves puguin penjar demandes de feina i, alhora, 

persones que necessitin contractar algú puguin penjar allà la seva oferta. 

Humans Tècnica de joventut. 

Equipaments ∅ 

Materials Ordinador. 

Econòmics ∅ 

EIX 3. DINAMITZACIÓ 

Participació 

Projecte 1: Participació Jove 

Actuació: Assemblea jove 

Humans Tècnica de joventut i dinamitzadora cívica. 

Equipaments Espai Jove. 

Materials - 

Econòmics - 

Projecte 2: Projectes Joves 

Actuació: Assessorament i acompanyament en el desenvolupament de projectes 

Humans Tècnica de joventut. 

Equipaments Espai Jove i altres, segons les necessitats dels projectes proposats. 

Materials Material variable en funció de les necessitats de les propostes que es rebin. 

Econòmics ∅ 

Lleure i cultura 
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Projecte 1: Programació d’oci alternatiu 

Actuació: Programar activitats culturals i esportives adreçades a joves 

Humans Tècnica de joventut i dinamitzadora cívica. 

Equipaments Espai Jove i altres, segons les necessitats de l’activitat. 

Materials Variables en funció de la proposta d’activitats a programar. 

Econòmics 3.500€ anuals. 

Projecte 2: Festa major inclusiva 

Actuació: Incloure activitats dirigides als joves a la programació de la Festa Major d’hivern i d’estiu 

Humans Tècnica de joventut i dinamitzadora cívica. 

Equipaments Espai Jove i altres, segons les necessitats de l’activitat. 

Materials Variables en funció de la proposta d’activitats a programar. 

Econòmics 3.000 € anuals per gastar en activitats juvenils durant la Festa Major d’estiu i 

500€ anuals per gastar en activitats juvenils durant la Festa Major d’hivern. 

 

 

6.4. METODOLOGIA: TRANSVERSALITAT I TREBALL EN 

XARXA 

 

En aquest apartat, s’estableix quina serà la metodologia d’acció per tal de fomentar la 

transversalitat i el treball en xarxa, dos elements cabdals en el disseny i execució de les 

polítiques de joventut. Així doncs, s’indiquen els agents que hauran de participar en cada 

una de les accions descrites i els mecanismes que s’utilitzaran per tal d’assegurar aquest 

treball. 

EIX 1. REFERÈNCIA JUVENIL 

Infraestructura 

Projecte 1. Espai Jove 
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Actuació: Obrir un equipament juvenil 

Agents implicats Agents municipals relacionats amb l’adquisició d’infraestructura i 

material, altres equipaments juvenils de proximitat. 

Mecanismes de coordinació Reunions específiques. 

Projecte 2. Aula d’estudi 

Actuació: Habilitar un espai destinat a ús de biblioteca 

Agents implicats Tècnica de joventut. 

Mecanismes de coordinació - 

Projecte 3. Assistència tècnica en matèria de joventut 

Actuació: Disposar de la figura de la persona tècnica de joventut compartida amb el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental 

Agents implicats Agents municipals relacionats amb la contractació pública i amb la 

gestió de documentació administrativa. 

Mecanismes de coordinació - 

Actuació 1: Creació i manteniment d’una secció de Joventut al web de l’Ajuntament 

Agents implicats Responsable de comunicació i xarxes socials de l’Ajuntament. 

Mecanismes de coordinació Reunions específiques. 

Actuació 2: Manteniment i actualització del compte d’instagram @gualbajove 

Agents implicats Responsable de comunicació i xarxes socials de l’Ajuntament, joves i 

entitats del municipi. 

Mecanismes de coordinació Reunions específiques amb el responsable de comunicació i xarxes 

socials de l’Ajuntament. 

D’altra banda, cada cop que es contacti amb algun col·lectiu de joves 

o entitat, se li recordarà la possibilitat de publicar des dels canals de 

comunicació del Servei de Joventut o bé sol·licitar que la tècnica faci 

difusió. 

Projecte 2: Comunicació offline 
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Actuació: Elaboració de díptics/tríptics informatius sobre el Servei de Joventut 

Agents implicats Oficina Jove del Vallès Oriental, responsable de comunicació i xarxes 

socials de l’Ajuntament de Gualba, responsables dels comerços, 

l’escola Aqua Alba i altres espais on es vulguin distribuir els materials 

informatius. 

Mecanismes de coordinació Reunions específiques amb el responsable de comunicació i xarxes 

socials de l’Ajuntament. 

Formació 

Projecte: Servei de qualitat 

Actuació: Programació d’una formació a l’any per al personal tècnic vinculat a les activitats de Jovetut 

Agents implicats Servei Comarcal de Joventut del Vallès Oriental, Xarxa Nacional 

d’Emancipació Juvenil, Diputació de Barcelona, Generalitat de 

Catalunya i altres agents que ofereixin formació en àmbit de joventut 

(com el Tritó del Baix Montseny). 

Mecanismes de coordinació - 

EIX 2. ACOMPANYAMENT 

Transversal 

Projecte 1: Taula de treball en xarxa per l’autonomia juvenil 

Actuació: Crear una Taula de Joventut amb tot el personal tècnic encarregat de desenvolupar accions 

vinculades a Joventut.  

Agents implicats Oficina Jove del Vallès Oriental, Serveis Socials, Centre d’Atenció 

Primària, El Tritó del Baix Montseny, Pla Integral de Prevenció de 

Drogues, altres. 

Mecanismes de coordinació Dos plenaris anuals i coordinació constant de forma telemàtica. 

Projecte 2: Punt d’informació Juvenil 

Actuació 1: Atenció i informació individualitzada en tots els àmbits que incideixen en el procés 

d’emancipació juvenil i desenvolupament del propi projecte de vida, com: l’àmbit acadèmic, laboral, de 

mobilitat internacional, habitatge, salut i benestar. 

Agents implicats Educadora social i llevadora del municipi. 
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El Tritó del Baix Montseny. Pla Integral de Prevenció d’Addiccions. 

INS Baix Montseny. 

Sax Sala, Sant Celoni. 

Servei Local d’Ocupació de Sant Celoni. 

Servei d’Assessorament per a joves del Baix Montseny sobre Mobilitat 

Internacional. 

Servei d’Informació i Assessorament sobre habitatge del Baix 

Montseny. 

Servei d’Habitatge del Vallès Oriental. 

Oficina Jove del Vallès Oriental i Servei Comarcal de Joventut del 

Vallès Oriental. 

Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. 

Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 

Mecanismes de coordinació Reunió de presentació del servei a l’INS Baix Montseny i contacte per 

correu electrònic.  

Presentació del servei al Servei Local d’Ocupació de Sant Celoni i 

contacte per correu electrònic. 

Taula de treball en xarxa per l’autonomia juvenil.  

Consells tècnics del Tritó del Baix Montseny. 

Plenaris tècnics de professionals de joventut del Vallès Oriental. 

Actuació 2: Tallers i xerrades d’interès pel jovent 

Agents implicats El Tritó del Baix Montseny, Pla Integral de Prevenció d’Addiccions. 

Oficina Jove del Vallès Oriental i Servei Comarcal de Joventut del 

Vallès Oriental. 

Altres entitats especialitzades en els àmbits a abordar. 

Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. 

Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 

Mecanismes de coordinació Reunions específiques amb les professionals de l’Oficina Jove del 

Vallès Oriental. 

Taula de treball en xarxa per l’autonomia juvenil.  

Consells Tècnics del Tritó del Baix Montseny.  

Plenaris tècnics de professionals de joventut del Vallès Oriental. 

Comunicació amb equipaments juvenils pròxims per tal d’unir forces i 

evitar duplicacions. 

Educació 
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Projecte: Formació complementària 

Actuació 1: Oferir cursos amb certificat 

Agents implicats Servei Comarcal de Joventut del Vallès Oriental. 

Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. 

Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.  

Altres entitats expertes en funció del curs programat. 

Mecanismes de coordinació Reunions específiques. 

Plenaris tècnics de professionals de joventut del Vallès Oriental. 

Ocupació 

Projecte: Taulell de treball jove 

Actuació: Habilitar un espai online on els i les joves puguin penjar demandes de feina i, alhora, 

persones que necessitin contractar algú puguin penjar allà la seva oferta. 

Agents implicats Agents contractants del poble com l’AMPA, el club de futbol, els 

establiments de restauració, etc. 

Mecanismes de coordinació Taula de treball en xarxa per l’autonomia juvenil.  

Reunions específiques. 

EIX 3. DINAMITZACIÓ 

Participació 

Projecte 1: Participació Jove 

Actuació: Assemblea jove 

Agents implicats Col·lectiu de joves de Gualba 

Mecanismes de coordinació Reunions amb periodicitat acordada amb el jovent. 

Projecte 2: Projectes Joves 

Actuació: Assessorament i acompanyament en el desenvolupament de projectes 
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Agents implicats Joves del municipi. 

Mecanismes de coordinació Assessories específiques. 

Lleure i cultura 

Projecte 1: Programació d’oci alternatiu 

Actuació: Programar activitats culturals i esportives adreçades a joves 

Agents implicats Servei Comarcal de Joventut i Oficina Jove, Xarxa Nacional 

d’Emancipació Juvenil, Diputació de Barcelona, Generalitat de 

Catalunya, entitats i persones privades que ofereixen serveis vinculats 

a aquesta actuació i col·lectiu de joves de Gualba. 

Mecanismes de coordinació Sol·licitud de recepció de tots els butlletins informatius de cadascun 

dels serveis implicats. Coordinació amb equipaments i serveis juvenils 

amb proximitat geogràfica per treballar en xarxa. Reunions 

específiques. 

Projecte 2: Festa major inclusiva 

Actuació: Incloure activitats dirigides als joves a la programació de la Festa Major d’hivern i d’estiu 

Agents implicats Assemblea Jove, altres regidories de l’Ajuntament, brigada municipal, 

Diputació de Barcelona, Xarxa Nacional per l’Emancipació Juvenil, 

Servei de Joventut del Consell Comarcal del Vallès Oriental, entitats 

sense ànim de lucre del municipi i entitats i persones privades que 

ofereixin les activitats que es decideixin programar. 

Mecanismes de coordinació Sol·licitud de recepció de tots els butlletins informatius de cadascun 

dels serveis implicats. Reunions participatives específiques de disseny 

i organització de les activitats per la Festa Major. 

 

6.5. AVALUACIÓ 

 

Per tal de poder avaluar el Pla Local de Joventut de Gualba, cal establir una sèrie 

d’indicadors que ens permetran obtenir els resultats de cada actuació. Així mateix, s’indica 

la metodologia que es farà servir per tal de recollir la informació pertinent a cada indicador 

així com el tractament dels mateixos. Amb tot, obtindrem una radiografia del 

desenvolupament del Pla que guiarà el proper Pla Local de Joventut. 

Donat el context tècnic i polític de Gualba, els òrgans de seguiment seran la figura de la 

tècnica de joventut, la regidora de joventut, l’alcalde i altres figures que es considerin 

oportunes en funció de la tasca. 

Finalment, cal destacar que no es descriurà l’avaluació del tercer projecte del primer eix; << 
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Projecte 3. Assistència tècnica en matèria de joventut>>, ja que l’avaluació constarà en 

criteris polítics. 

 

EIX 1. REFERÈNCIA JUVENIL 

Infraestructura 

Projecte 1. Espai Jove 

Actuació: Obrir un equipament juvenil 

Indicadors  Nombre de persones participants en els processos participatius. 

 Nombre de persones usuàries de l’equipament un cop s’iniciï la seva 

activitat. 

 Aportacions a la bústia de propostes. 

 Grau de satisfacció de les persones usuàries. 

Metodologia Durant el procés de disseny es farà un seguiment de les persones implicades, 

tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. 

Posteriorment, des de l’inici de la seva activitat, es col·locarà una bústia de 

propostes per millorar l’Espai Jove i es comptabilitzaran les visites rebudes. 

Aquesta informació s’avaluarà de forma anual i se’n farà un informe de 

seguiment que contempli propostes de millora. 

Projecte 2. Aula d’estudi 

Actuació: Habilitar un espai destinat a ús de biblioteca 

Indicadors  Nombre de vegades que l’aula d’estudi s’ha utilitzat. 

 Nombre d’usuàries de l’aula d’estudi. 

 Nombre d’incidències i naturalesa de les mateixes. 

 Grau de satisfacció de les persones usuàries. 

Metodologia De forma anual, es farà una valoració de com funciona i com millorar el 

servei a partir dels indicadors establerts. 

Actuació 1: Creació i manteniment d’una secció de Joventut al web de l’Ajuntament 

Indicadors  Nombre de continguts publicats. 

 Nombre de visites al web. 

 Grau d’actualització de la informació publicada. 

Metodologia Anualment es farà un informe de valoració de l’impacte comunicatiu de la 

secció de Joventut al web de l’Ajuntament, analitzant els indicadors 

anteriors. 

Actuació 2: Manteniment i actualització del compte d’instagram @gualbajove 
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Indicadors  Nombre de continguts d’informació emesos (publicacions, stories, 

missatges, etc.). 

 Nombre de seguidor@s. 

 Impacte comunicatiu: nombre de likes, respostes, etc. 

Metodologia Es realitzarà un informe anual d’avaluació de l’actuació a partir dels 

indicadors esmentats a l’apartat anterior i s’hi inclouran estratègies de 

millora de la difusió de la informació. 

Projecte 2: Comunicació offline 

Actuació: Elaboració de díptics/tríptics informatius sobre el Servei de Joventut 

Indicadors  Nombre de materials elaborats. 

 Grau d’actualització dels materials. 

 Nombre d’establiments on s’han distribuït els materials. 

 Grau de la renovació dels materials als establiments. 

 Nombre de persones que han conegut el servei a través dels materials. 

Metodologia Anualment s’elaborarà un estudi descriptiu on es revisi l’adequació 

d’aquesta actuació a les necessitats del municipi. 

Formació 

Projecte: Servei de qualitat 

Actuació: Programació d’una formació a l’any per al personal tècnic vinculat a les activitats de Jovetut 

Indicadors  Nombre d’actuacions formatives realitzades. 

 Valoració del personal tècnic que ha rebut la formació. 

Metodologia Anualment, es durà a terme un estudi descriptiu i es faran propostes de 

millora pel que fa a l'organització i la selecció de la temàtica de la formació.  

A partir d’aquestes avaluacions anuals, l’any 2024 es realitzarà una 

memòria on apareguin: totes les formacions cursades durant la vigència del 

Pla Jove, les competències adquirides, l’aplicació i la incidència dels 

coneixements adquirits al dia a dia del Servei de Joventut. 

EIX 2. ACOMPANYAMENT 

Transversal 

Projecte 1: Taula de treball en xarxa per l’autonomia juvenil 

Actuació: Crear una Taula de Joventut amb tot el personal tècnic encarregat de desenvolupar accions 

vinculades a Joventut.  

Indicadors  Nombre d’assistents a les taules.   

 Nombre d’iniciatives proposades per la taula que s’executen.   
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 Valoració anual dels membres de la taula. 

Metodologia A banda de la valoració anual, l’any 2024 es programarà una sessió 

monogràfica de la taula per avaluar com ha funcionat i valorar mantenir-la, 

adaptar-la o suprimir-la. 

Projecte 2: Punt d’informació Juvenil 

Actuació 1: Atenció i informació individualitzada en tots els àmbits que incideixen en el procés 

d’emancipació juvenil i desenvolupament del propi projecte de vida, com: l’àmbit acadèmic, laboral, de 

mobilitat internacional, habitatge, salut i benestar. 

Indicadors  Nombre d’atencions realitzades.   

 Resultats enquestes de satisfacció a les usuàries. 

 Valoració tècnica. 

 Impacte comunicatiu (Instagram i WhatsApp: nombre de likes, 

respostes, etc.). 

Metodologia Des de l’inici del servei es recollirà el nombre d’atencions realitzades i es 

farà omplir una enquesta de satisfacció a les persones beneficiàries del 

servei. Anualment, es farà una valoració de la informació recollida tenint en 

compte els diferents indicadors, tant quantitatius com qualitatius, i es 

replantejarà l’actuació amb objectius de millora. 

Actuació 2: Tallers i xerrades d’interès pel jovent 

Indicadors  Nombre d’activitats realitzades.   

 Nombre d’assistents a les activitats.   

 Resultats enquestes de satisfacció assistents. 

 Valoració qualitativa ponents i talleristes. 

 Impacte comunicatiu (Instagram i WhatsApp: nombre de likes, 

respostes, etc.). 

Metodologia La proposta metodològica d’avaluació es divideix en dos blocs:  

1. Avaluació de cada activitat: al final de cada activitat tant les 
persones participants com l’equip de formació faran una valoració 
qualitativa de la mateixa.  

2. Avaluació anual: retrospectiva de totes les activitats 
desenvolupades durant l’any, tenint en compte els diferents 
indicadors tant quantitatius com qualitatius, i replantejament de 
l’actuació amb objectius de millora. 

Educació 

Projecte: Formació complementària 

Actuació 1: Oferir cursos amb certificat 

Indicadors Cursos presencials:  

 Nombre de cursos programats. 

 Nombre d’assistents. 

 Valoració de les persones assistents. 
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 Valoració tècnica i de les formadores. 

 Impacte comunicatiu (Instagram i WhatsApp: nombre de likes, 
respostes, etc.). 

Directori de cursos: 

 Nombre cursos i plataformes per trobar cursos publicats. 

 Nombre de consultes sobre els cursos publicats.  

 Impacte comunicatiu (Instagram i WhatsApp: nombre de likes, 
respostes, etc.). 

Metodologia La proposta metodològica d’avaluació es divideix en dos blocs:  

1. Avaluació de cada curs: al final de cada curs, tant les persones 
participants com l’equip de formació faran una valoració qualitativa 
del mateix.  

2. Avaluació anual: retrospectiva de tots els cursos desenvolupats 
durant l’any, tenint en compte els diferents indicadors tant 
quantitatius com qualitatius, i replantejament de l’actuació amb 
objectius de millora. 

Pel que fa al directori de cursos online, es recolliran els indicadors 

quantitatius i es valorarà, anualment, la continuïtat de l’actuació. 

Ocupació 

Projecte: Taulell de treball jove 

Actuació: Habilitar un espai online on els i les joves puguin penjar demandes de feina i, alhora, 

persones que necessitin contractar algú puguin penjar allà la seva oferta. 

Indicadors  Nombre de perfils de joves publicats. 

 Nombre d’ofertes laborals publicades. 

 Nombre de contractes laborals aconseguits a través del web. 

 Impacte comunicatiu (Instagram i WhatsApp: nombre de likes, 
respostes, etc.). 

Metodologia Anualment s’elaborarà un informe en el que es recolliran els anteriors 

indicadors quantitatius i s’establiran objectius i estratègies de millora. 

EIX 3. DINAMITZACIÓ 

Participació 

Projecte 1: Participació Jove 

Actuació: Assemblea jove 

Indicadors  Nombre d’assemblees realitzades. 

 Nombre de participants. 

 Grau de satisfacció dels i les joves. 

 Valoració de les professionals. 

Metodologia Es dedicarà una sessió de l’assemblea a avaluar el grau de satisfacció dels i 

les participants amb la dinàmica de les assemblees, els seus resultats i la 
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seva utilitat. A partir de les conclusions d’aquesta sessió, junt amb la resta 

d’informació quantitativa, anualment, les professionals faran un acta de 

l’estat d’aquesta actuació i valoraran la introducció de modificacions en la 

periodicitat i dinàmiques de l’assemblea. 

Projecte 2: Projectes Joves 

Actuació: Assessorament i acompanyament en el desenvolupament de projectes 

Indicadors  Nombre de sol·licituds de suport rebudes.   

 Nombre de projectes finalment realitzats. 

 Valoració de les persones que han rebut el suport.   

 Impacte comunicatiu (Instagram i Whats App: nombre de likes, 
respostes, etc.) 

Metodologia Anualment, es farà un informe descriptiu sobre l’actuació a partir dels 

indicadors anteriorment esmentats i, si escau, s’hi detallaran acción de 

millora. 

Lleure i cultura 

Projecte 1: Programació d’oci alternatiu 

Actuació: Programar activitats culturals i esportives adreçades a joves 

Indicadors  Nombre d’activitats d’oci alternatiu realitzades.   

 Nombre d’activitats realitzades a proposta del jovent. 

 Nombre de participants a les activitats. 

 Grau de satisfacció de les participants.   

 Valoració tècnica.   

 Impacte comunicatiu (Instagram i WhatsApp: nombre de likes, 
respostes, etc.). 

Metodologia Al final de cada activitat, s’obrirà un breu espai de debat on les persones 

participants podran avaluar l’activitat i fer propostes de millora. Aquesta 

informació es recollirà en una acta. Cada any, la tècnica de joventut 

recuperarà totes les actes i farà un informe d’avaluació conjunt de l’actuació 

incloent els altres indicadors esmentats a l’apartat anterior. A partir d’aquest 

document, es farà el disseny de la programació del pròxim any tenint en 

compte les possibilitats de millora detectades. 

Alternativament, la valoració de les activitats per part dels i les participants 

es podrà fer a través d’un formulari online. 

Projecte 2: Festa major inclusiva 

Actuació: Incloure activitats dirigides als joves a la programació de la Festa Major d’hivern i d’estiu 

Indicadors  Nombre d’activitats per a joves programades.   

 Grau de participació de les persones joves en el disseny i 
implementació de les activitats programades. 

 Nombre de participants.   
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 Grau de satisfacció de les persones participants.   

 Valoració tècnica i política.   

 Impacte comunicatiu (Instagram i Whats App: nombre de likes, 
respostes, etc.)   

Metodologia Després de cada Festa Major es farà una avaluació tècnica i es difondrà 

una enquesta en línia on les persones joves també puguin fer una valoració 

i aportar idees i propostes de millora de cara a futures edicions. Així mateix, 

es programarà una Assemblea Jove per compartir les impressions sobre 

l’organització i els resultats de la Festa Major. Combinant tota aquesta 

informació amb els indicadors esmentats a l’apartat anterior, la tècnica farà 

un informe anual. 

 

6.6. COMUNICACIÓ 

 

Per a cada actuació, a continuació es dissenyarà el canal o bé l’estratègia de comunicació 

que li sigui pertanyent6. Aquesta comunicació perseguirà l’objectiu d’arribar al màxim de 

joves possibles, així com al conjunt de la ciutadania; des de la perspectiva de donar a 

conèixer els serveis i activitats, com per a afavorir a la desestigmatització de la joventut com 

a col·lectiu, sovint pensat com a sedentari, que ocasiona malestars, etc. 

Per tant, en les següents taules de continguts, es veuran les diferents línies i canals 

estratègics de comunicació: 

EIX 1. REFERÈNCIA JUVENIL 

Infraestructura 

Projecte 1. Espai Jove 

Actuació: Obrir un equipament juvenil 

Canals / Estratègia Informació i seguiment del procés de disseny i obertura de l’Espai Jove a 

través del perfil d’Instagram @gualbajove. 

La convocatòria dels processos participatius es farà via WhatsApp, xarxes 

socials i pels canals de comunicació habituals de l’Ajuntament. 

També es farà difusió del procés a través dels mitjans de comunicació 

propis de l’Ajuntament: pàgina web, butlletí trimestral i twitter. 

Projecte 2. Aula d’estudi 

Actuació: Habilitar un espai destinat a ús de biblioteca 

                                                           
6 El projecte número 3 del primer eix; << Projecte 3. Assistència tècnica en matèria de joventut>> no 
consta a la taula, ja que no necessita que es comuniqui públicament, doncs és una actuació interna del 
mateix Ajuntament. 
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Canals / Estratègia Els i les joves podran demanar el servei d’obertura de l’Espai Jove en horari 

extraordinari de forma presencial, assumint-ne les responsabilitats 

derivades. 

Es descriurà el servei als cartells i díptics informatius sobre el Servei de 

Joventut distribuïts a: l’Espai Jove, l’OAC, l’Ajuntament i altres establiments 

d’interès per a les persones joves. 

També es descriurà el Servei a la pàgina web institucional de 

l’Ajuntament, concretament, a l’apartat de Joventut i al Butlletí trimestral 

del municipi. 

Actuació 1: Creació i manteniment d’una secció de Joventut al web de l’Ajuntament 

Canals / Estratègia Un cop creada la secció de Joventut al web de l’Ajuntament se’n farà 

difusió a través de l’Instagram @gualbajove, dels díptics informatius sobre 

el Servei de Joventut, del Butlletí trimestral del municipi, així com del web 

general de l’Ajuntament i el seu twitter. 

Actuació 2: Manteniment i actualització del compte d’instagram @gualbajove 

Canals / Estratègia Quan la tècnica faci una atenció personalitzada, convidarà a la persona a 

seguir el compte d’Instagram de joventut per estar informada del que passa 

al municipi. 

El compte d’Instagram @gualbajove apareixerà a totes les publicacions en 

paper que es dissenyin des del Servei de Joventut. 

També apareixerà enllaçat a la descripció del grup de Whatsapp de joventut 

i com a part de la firma dels correus electrònics enviats des del correu de 

joventut gualbajove@gmail.com 

A més, es farà difusió del compte d’Instagram a través dels mitjans de 

comunicació propis de l’Ajuntament i del web del Servei Comarcal de 

Joventut www.vallesjove.cat. 

Projecte 2: Comunicació offline 

Actuació: Elaboració de díptics/tríptics informatius sobre el Servei de Joventut 

Canals / Estratègia Quan la tècnica faci la primera acollida a algun nou usuari o usuària del 

Servei de Joventut o de l’Espai Jove, li ensenyarà l’espai físic on s’ubiqui el 

punt d’informació i li explicarà els materials que hi pot trobar.  

Així mateix, quan els materials estiguin distribuïts als establiments, es farà 

una publicació a l’instagram @gualbajove i al twitter de l’Ajuntament de 

Gualba. 

Finalment, les darreres setmanes de l’any escolar, la tècnica anirà a 

l’escola primària Aqua Alba per explicar als i les alumnes de sisè què els 

pot oferir el Servei de Joventut i ensenyar-los els materials informatius que 

tenen al seu abast. 

Formació 
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Projecte: Servei de qualitat 

Actuació: Programació d’una formació a l’any per al personal tècnic vinculat a les activitats de Jovetut 

Canals / Estratègia Cada cop que el personal tècnic estigui rebent una formació, es farà una 

publicació al perfil d’Instagram @gualbajove. 

EIX 2. ACOMPANYAMENT 

Transversal 

Projecte 1: Taula de treball en xarxa per l’autonomia juvenil 

Actuació: Crear una Taula de Joventut amb tot el personal tècnic encarregat de desenvolupar accions 

vinculades a Joventut.  

Canals / Estratègia Les convocatòries es faran per correu electrònic. Els i les tècniques podran 

comunicar-se amb la tècnica de joventut per proposar sessions 

extraordinàries, punts de l’ordre del dia, etc. Després de cada sessió es 

farà una publicació al perfil d’Instagram @gualbajove i es redactarà una 

notícia per publicar als mitjans de comunicació institucionals de 

l’Ajuntament. 

Projecte 2: Punt d’informació Juvenil 

Actuació 1: Atenció i informació individualitzada en tots els àmbits que incideixen en el procés 

d’emancipació juvenil i desenvolupament del propi projecte de vida, com: l’àmbit acadèmic, laboral, de 

mobilitat internacional, habitatge, salut i benestar. 

Canals / Estratègia Els i les joves podran comunicar-se amb la tècnica i sol·licitar informació i 

atenció de forma telemàtica i/o presencial. 

Publicació d’informació rellevant al perfil d’Instagram de joventut 

@gualbajove i a través del grup de WhatsApp de joventut.  

Descripció del servei als cartells i díptics informatius sobre l’activitat del 

Servei de Joventut distribuïts a: l’Espai Jove, l’Ajuntament, els punts 

d’informació dels diversos nuclis urbans de Gualba i altres establiments 

d’interès per a les persones joves.  

Difusió del servei a través dels canals de comunicació propis de 

l’Ajuntament.  

Descripció del servei a la pàgina web del Servei Comarcal de Joventut 

(www.vallesjove.cat). 

Actuació 2: Tallers i xerrades d’interès pel jovent 

Canals / Estratègia Impressió de cartells específics sobre cada formació, que es penjaran a: 

l’Espai Jove, l’Ajuntament, punts d’informació dels diferents nuclis urbans 
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de Gualba i, altres establiments d’interès per a les persones joves.  

Publicació dels cartells de les activitats programades al perfil d’Instagram de 

joventut @gualbajove, a través del grup de WhatsApp de joventut i per 

correu electrònic a les adreces de la base de dades de joventut.  

Difusió de les activitats a través dels canals de comunicació propis de 

l’Ajuntament. 

Difusió de les activitats a través dels canals del Servei Comarcal de 

Joventut: www.vallesjove.cat i @ojvallesoriental. 

Educació 

Projecte: Formació complementària 

Actuació 1: Oferir cursos amb certificat 

Canals / Estratègia Impressió de cartells específics sobre cada curs programat al municipi, que 

es penjaran a: l’Espai Jove, l’Ajuntament, punts d’informació dels diferents 

nuclis urbans de Gualba i, altres establiments d’interès per a les persones 

joves.  

Publicació dels cartells dels cursos programats al perfil d’Instagram de 

joventut @gualbajove, a través del grup de WhatsApp de joventut i per 

correu electrònic a les adreces de la base de dades de joventut.  

Difusió dels cursos a través dels canals de comunicació propis de 

l’Ajuntament. 

Difusió a través dels canals del Servei Comarcal de Joventut: 

www.vallesjove.cat i @ojvallesoriental. 

Ocupació 

Projecte: Taulell de treball jove 

Actuació: Habilitar un espai online on els i les joves puguin penjar demandes de feina i, alhora, 

persones que necessitin contractar algú puguin penjar allà la seva oferta. 

Canals / Estratègia DiIfusió de la iniciativa a través de cartells, que es penjaran a: l’Espai Jove, 

l’Ajuntament, punts d’informació dels diferents nuclis urbans de Gualba i, 

altres establiments d’interès per a les persones joves.  

Publicitat de la iniciativa a través de l’Instagram de joventut @gualbajove, 

del grup de WhatsApp de joventut i per correu electrònic a les adreces de la 

base de dades de joventut.  

Difusió a través dels canals de comunicació propis de l’Ajuntament: butlletí 

trimestral, pàgina web, etc. 

Difusió a través dels canals del Servei Comarcal de Joventut: 

www.vallesjove.cat i @ojvallesoriental. 

http://www.vallesjove.cat/
http://www.vallesjove.cat/
http://www.vallesjove.cat/
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EIX 3. DINAMITZACIÓ 

Participació 

Projecte 1: Participació Jove 

Actuació: Assemblea jove 

Canals / Estratègia Els i les membres de l’assemblea podran comunicar-se amb la tècnica de 

forma presencial i/o telemàtica. 

El compte d’Instagram @gualbajove i el Whats App de joventut serviran com 

a via de comunicació per a convocar les assemblees i difondre informació 

rellevant.  

Quan es faci alguna nova acollida a l’Espai Jove, s’informarà de 

l’existència d’aquesta assemblea i es convidarà a totes les persones joves 

del municipi a formar-ne part a través de les xarxes socials. 

Projecte 2: Projectes Joves 

Actuació: Assessorament i acompanyament en el desenvolupament de projectes 

Canals / Estratègia Els i les joves podran comunicar-se amb la tècnica i sol·licitar una 

assessoria pel seu projecte de forma telemàtica i/o presencial. Pel que fa a 

la via telemàtica, s’habilitarà un espai específic a través d’Instagram i Gmail 

per fer aquesta sol·licitud.  

Així mateix, a través del compte d’Instagram @gualbajove i el grup de 

WhatsApp de joventut, es farà difusió dels projectes que s’estiguin 

desenvolupant i, si fos necessari, es donarà suport en la gestió de les 

inscripcions, etc.  

Finalment, també es farà difusió dels projectes a nivell comarcal a través 

del web www.vallesjove.cat, i per correu electrònic amb altres serveis i 

equipaments juvenils del territori, per si poden ser d’interès per les 

persones que en són usuàries. 

Lleure i cultura 

Projecte 1: Programació d’oci alternatiu 

Actuació: Programar activitats culturals i esportives adreçades a joves 

Canals / Estratègia Els i les joves podran fer propostes d’activitats a la tècnica personalment o 

a través de les xarxes socials. 

La difusió de les activitats programades es farà a través del perfil 

d’Instagram @gualbajove i a través del grup de WhatsApp de joventut. Així 

mateix, s’elaboraran cartells sobre les activitats programades i es 

publicitaran a: l’Espai Jove, l’Ajuntament i altres serveis i equipaments d’ús 

http://www.vallesjove.cat/
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habitual per part del jovent del municipi. D’altra banda, també es farà difusió 

de les activitats a través dels canals de comunicació habituals de 

l’Ajuntament. 

Finalment, s’establirà comunicació per correu electrònic amb altres serveis 

i equipaments juvenils propers territorialment, per si les activitats 

programades poden interessar a les persones que en són usuàries. 

Projecte 2: Festa major inclusiva 

Actuació: Incloure activitats dirigides als joves a la programació de la Festa Major d’hivern i d’estiu 

Canals / Estratègia Els i les joves tindran la possibilitat de fer propostes a la tècnica de forma 

física i/o telemàtica. 

Es farà difusió del procés de recollida de propostes i de les activitats 

programades via Instagram i a través del grup de WhatsApp de joventut.  

Es convidarà a participar a les persones joves per correu electrònic.  

Finalment, es farà difusió tant del procés de recollida de propostes com de 

les activitats programades a través dels canals de comunicació propis de 

l’Ajuntament. 
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ANNEX 
 

Annex 1. Presentació diagnosi 
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1. Presentació  
 
 
L’Ajuntament de Gualba, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha impulsat 

l’elaboració de la diagnosi de la realitat juvenil del municipi com a pas previ a l’elaboració 

del Pla Local de Joventut (PLJ) del municipi. 

 

El procés d’elaboració de la diagnosi parteix de la necessitat d’una anàlisi (tant 

quantitativa com qualitativa) de la situació dels i de les joves del Gualba, una identificació 

dels recursos existents al municipi destinats al jovent, i un procés de reflexió col·lectiva 

on intervenen els diferents agents implicats: persones representants de l’àmbit polític, 

personal tècnic, agents socials i joves. En aquest sentit, ha contemplat elements 

estratègics com, per exemple, implicar a l’organització municipal, als agents socials del 

territori i al propi jovent per intentar adequar les actuacions a les seves voluntats i 

possibilitats, però també per vetllar per la coresponsabilització i la implicació de tots els 

agents vinculats a la seva execució.  

 

L’anàlisi de la realitat juvenil de Gualba es centra principalment en la franja d’edat dels 

15 als 29 anys, d’acord amb el que preveu  la Llei 33/2010 de polítiques de joventut. Així 

mateix, en alguns aspectes s’ha ampliat la franja fins els 12 anys, atès que bona part 

dels serveis que presta joventut s’adrecen també a atendre les necessitats de la població 

adolescent.  
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2. Metodologia 
 

La metodologia utilitzada per elaborar el PLJ aborda la realitat dels i les joves i les 

polítiques adreçades a aquest col·lectiu des d’una perspectiva quantitativa, qualitativa i 

participativa dels agents que hi intervenen. El procés d’elaboració consta de tres grans 

fases: Fase de diagnosi de la realitat juvenil; Fase de definició i disseny del Pla i Fase 

d’implementació i avaluació. Aquest document fa referència a la primera fase.  

 

 

Fase de diagnosi de la realitat juvenil 

Per a fer l’anàlisi de  la realitat juvenil i les polítiques de joventut al municipi s’han dut a 

terme diverses actuacions.  D’una banda, l’anàlisi documental i de dades quantitatives, 

a partir de fonts de dades secundàries.  

 

D’altra banda, s’han emprat eines per a l’anàlisi qualitativa, a partir de sessions amb els 

referents de joventut del municipi, representants dels grups polítics municipals, 

professionals que treballen directa o indirectament amb el jovent del poble, així com amb 

joves de diverses edats. Les diverses visions i informacions recollides s’han 

complementat amb els resultats d’una enquesta adreçada al jovent del municipi.  

 

En aquest plantejament, s’ha tingut en compte diferents aspectes: 

 

 Un primera mirada a les característiques de la població jove de 12 a 29 anys, 

que  representa el 14,6% del total de la població del municipi. 

 

 L’anàlisi de les principals necessitats detectades per parts de representants de 

l’àmbit polític i personal tècnic del municipi. 

 

Fase de diagnòstic 
de la realitat juvenil

Fase de definició i 
disseny del Pla

Fase 
d'implementació i 

avaluació
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 Les directrius que estableix el Pla d’actuació de la Polítiques de Joventut 2017-

2020 

A partir de tot aquest treball, i conjuntament amb les persones referents de l’àmbit  tècnic 

i polític de joventut del municipi, es va donar una orientació estratègica a la diagnosi en 

la qual es plantegen tres eixos de treball principals: 

 
 Centrar la mirada i  els esforços de les polítiques de joventut al poble en les persones 

joves de 12 a 18 anys com a públic diana prioritari. Es vol posar el focus en el 

jovent menor d’edat ja que té menys autonomia i, d'altra banda, és el  que més 

participa quan des de l'ajuntament s'organitza quelcom. A partir dels 18 anys tenen 

dinàmiques diferents, acostumen a tenir el carnet de cotxe i funcionen més com a 

adults. Amb tot, l’anàlisi té en compte al jovent de 12 a 29 anys. 

 

 La diagnosi para especial atenció als usos del temps de lleure de les persones 

joves de Gualba, i mira de conèixer quines són les seves inquietuds i necessitats.  

Tot i que el poble els ofereix possibilitats de lleure, es queixen de que no hi tenen 

res a fer. Conèixer les seves necessitats pot ajudar a organitzar activitats que 

s’adeqüin més als seus interessos i engrescar-los més a participar-hi. A més, és un 

element estratègic que pot ajudar a què, un cop motivats i engrescats, s’obri 

l’oportunitat de donar a conèixer les possibilitats que els ofereix el poble i vincular-

los més amb Gualba. En aquest sentit, es recalca la importància que coneguin i es 

posin en valor les oportunitats tant formatives, com de lleure etc. que tenen al poble. 

 

 Finalment es valora necessari detectar estratègies per fomentar més la seva 

participació, oferint-los la informació i l’acompanyament que necessitin, així com 

els canals i els espais per a què puguin fer arribar les seves necessitats, propostes, 

etc. Comptar amb tècnica de joventut ofereix moltes oportunitats en aquest sentit. 
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El procés pas a pas  

En el procés de diagnosi, s’ha desenvolupat el següent pla de treball: 

 

 

En aquest marc, s’han dut a terme les accions que es descriuen a continuació: 

 Anàlisi i explotació de dades secundàries: aproximació a la realitat juvenil des 

de la perspectiva de les dades sociodemogràfiques. En aquesta anàlisi s’ha tingut 

com a referència dades provinents de: 

- Padró continu d’habitants. 

- Dades sectorials facilitades per l’Ajuntament de Gualba 

- IDESCAT. 

- Programa Hermes. Diputació de Barcelona 

- Documentació de l’Observatori del Vallès Oriental 

 

 Treball de camp  

 

o Sessió de treball amb l’equip de joventut 

 La sessió de treball amb les persones referents de l’àmbit polític i tècnic de joventut 

al municipi es va centrar en fer una aproximació a la realitat juvenil del territori  i en 

focalitzar en els temes en els que es volia aprofundir en l’anàlisi, als quals es vol 

donar resposta en el futur Pla local de joventut.  
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Hi varen participar l’Alcalde de Gualba, la 

tècnica de joventut i la tècnica responsable de 

Joventut del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental.  

 

 

o Sessió de presentació a l’equip de govern i oposició 

A la sessió amb l’equip de govern i l’oposició, a la qual hi van participar l’Alcalde de 

Gualba, la Regidora d’Ensenyament i Serveis Socials, el Regidor de Governació, 

obres, urbanisme, activitats i serveis i 1r tinent alcalde, la regidora d’ERC; i la tècnica 

de joventut de Gualba, es va presentar el procés d’elaboració de la diagnosi de la 

realitat juvenil del municipi així com les orientacions de la diagnosi elaborades a la 

sessió amb l’equip de joventut.  

 

o Entrevistes a personal tècnic i altres professionals que treballen directa o 

indirectament amb gent jove del poble 

- S’han realitzat les següents entrevistes: 

o Responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, de l’Ajuntament de Gualba 

o Guàrdia Municipal de Gualba 

o Educadora Social. Serveis Socials Bàsics 

o Tècnica referent del Programa El Tritó. 

 

o Sessió de treball amb joves 

L’objectiu de la sessió era recollir la percepció del jovent del poble amb relació a les 

principals necessitats que tenen i la manera que consideren que caldria tenir en 

compte per donar-hi resposta.  A la sessió hi van participar 14 joves (4 noies i 10 

nois) d’edats compreses entre els 12 i els 19 anys. 

 
Imatges de la sessió de treball amb joves 
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o Enquesta jove 

Paral·lelament a les sessions presencials, es va dissenyar una enquesta adreçada 

al jovent del poble. En va distribuir al transport escolar de l’alumnat que estudia a 

l’Institut Baix Montseny, de Sant Celoni, així com a la parada de l’autobús que 

acostumen a utilitzar els i les joves que cursen estudis post obligatoris fora del 

municipi. Així mateix, es va a posar a disposició online. Ha respòs l’enquesta un total 

de 30 joves, d’edats diverses, majoritàriament menors d’edat (el 40% són 

adolescents de 12 a 14 anys i un 20% joves d’edats compreses entre els 15 i els 17 

anys). El 60% (18 persones) són noies. 

Gràfic 1. Participants a  l’enquesta per franges d’edat

-       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font de les dades: Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba.  

 

Gràfic 2. Participants a l’enquesta, per gènere 

 

Font de les dades: Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de 
Gualba.   

60%

36,70%

3,30%

Femení

Masculí

Altres

40%

20%

16,70%

0%

3%

20%

Entre 12 i 14 anys

Entre 15 i 17 anys

Entre 18 i 21 anys

Entre 22 i 24 anys

Entre 25 i 29 anys

30 o més de 30 anys

0% 20% 40% 60% 80% 100%



81 
  

Amb relació al nucli on viuen,  26 dels 30 joves participants a l’enquesta, és a dir, més 

del 85%, viuen a Gualba de Dalt; 2  joves viuen a Gualba de Baix, 1 a Can Pla i 1 a La 

Llobregosa. 

 

Gràfic 3. Participants a l’enquesta segons el nucli de Gualba on viuen.  

 

Font de les dades: Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba.  

 

A continuació, es recullen els resultats de l’anàlisi realitzada en el marc del procés 

d’elaboració de la diagnosi del PLJ de Gualba. Pel que fa a l’estructura de la informació, 

el present informe s’articula en diversos apartats.  

 

En primer lloc, es presenta una aproximació al context sociodemogràfic i territorial del 

municipi. Seguidament, es fa referència al Servei de joventut del municipi i, a 

continuació, s’analitzen diversos àmbits: els processos de formació i d’ocupabilitat del 

jovent; aspectes relacionats amb els processos d’emancipació residencial del jovent; el 

temps de lleure i oci; la salut juvenil; la informació i la comunicació amb el jovent; i la 

participació juvenil al municipi. Finalment, s’apunten les conclusions de la diagnosi així 

com possibles orientacions per al disseny del futur PLJ de Gualba. 

  

86,70%

6,70% 3,30% 3,30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



82 
  

3. El context social i territorial 
 
A l’hora d’aproximar-nos a la realitat juvenil de Gualba cal tenir present quin és l’entorn 

i el context social del municipi. Per aquest motiu, en el següent apartat recollim algunes 

de les principals dades sociodemogràfiques i elements d’aquest context.  

 

3.1  L’estructura territorial del municipi 

El municipi de Gualba, situat al nord-est de la comarca del Vallès Oriental, en la zona 

d’influència del Baix Montseny, fa frontera al NE amb el terme municipal de Riells i 

Viabrea amb qui marca el límit comarcal, pel SE amb la Batllòria i la Tordera, pel NO 

amb Fogars de Montclús i Campins i pel SO amb Sant Celoni. 

                                                                     

Té una superfície de 23,4Km.  

Presenta un nivell de dispersió 

territorial important i és força 

allargassat, amb la riera de 

Gualba com a eix hidrogràfic 

que separa el municipi en dos 

nuclis, Gualba de Baix i Gualba 

de Dalt.  

 

 

                                                                  Font: Ajuntament de Gualba 

 

3.2 La població 

La població de Gualba és de 1.423 persones, segons dades del padró municipal de 

2017. La població està distribuïda de forma equilibrada per sexes, ja que el pes relatiu 

d’homes i dones no difereix gaire. Els homes representen el 50,46% i les dones el 

49,54%. 

Taula 1. Població per sexe i edat quinquennal. Gualba 2017 

 Homes Dones Total 

De 0 a 4 anys 49 39 88 

De 5 a 9 anys 62 59 121 

De 10 a 14 anys 50 51 101 

De 15 a 19 anys 38 31 69 

De 20 a 24 anys 17 21 38 

De 25 a 29 anys 13 26 39 

De 30 a 34 anys 33 44 77  
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De 35 a 39 anys 80 69 149 

De 40 a 44 anys 82 79 161 

De 45 a 49 anys 75 57 132 

De 50 a 54 anys 52 39 91 

De 55 a 59 anys 41 42 83 

De 60 a 64 anys 42 30 72 

De 65 a 69 anys 29 40 69 

de 70 a 74 anys 23 29 52 

De 75 a 79 anys 14 14 28 

De 80 a 84 anys 12 12 24 

De 85 a 89 anys 4 14 18 

De 90 a 94 anys 1 7 8 

De 95 a 99 anys 1 1 2 

De 100 anys i més 0 1 1 

Total 718 705 1423 
 

Font: Idescat 

 

Durant el període de 2008 a 2017, la 

població de Gualba ha augmentat un 

26,4%. Ho ha fet de manera sostinguda 

i des de 2014 ha disminuït 

lleugerament, com es pot observar a la 

taula i gràfic següents. 

 

 

 

 

 

Taula 2. Evolució de la població segons 
sexe. Gualba 2008-2017 
  

Any Homes Dones Total 

2017 718 705 1.423 

2016 718 708 1.426 
2015 722 692 1.414 

2014 7229 700 1.429 

2013 707 687 1394 

2012 689 670 1359 

2011 671 641 1312 

2010 627 608 1235 

2009 603 589 1192 

2008 574 552 1126 

Font: Observatori Consell Comarcal VO a partir 
de dades d’Idescat 

Gràfic 4. Evolució de la població, per sexes. Gualba. 2008-2017 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat 
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Amb relació a l’estructura d’edats, als gràfics següents es pot observar que el nombre 

de joves de 20 a 29 anys s’estreta de manera significativa en el cas de Gualba.  

Representen un pes relatiu del 5,41%, per sota del comarcal (9,81%) i el del conjunt de 

Catalunya (10,34%).  

D’altra banda, la base de la piràmide d’edats de Gualba  indica que la població infantil 

de 0 a 14 anys s’eixampla i representa un pes relatiu del 21,78% amb relació al conjunt 

de la població del municipi, una població més rejovenida que la comarcal (en què el 

percentatge de població de 0 a 14 anys és de 17,12%) i que la de Catalunya (on 

representa el 15,61%). Aquestes dades indiquen que en els propers anys el nombre 

d’adolescents i joves anirà en augment. 

 

Gràfic 5. Distribució de la població per grups d’edat i sexe.  Gualba 2017 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat. 

 
Gràfic 6. Distribució de la població per grups d’edat i sexe.  Vallès Oriental 2017 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat 
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Gràfic 7. Distribució de la població per grups d’edat i sexe.  Catalunya 2017 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat 

 

3.3 La població jove 

A Gualba hi viuen empadronades 208 persones joves d’edats compreses entre els 12 i 

els 29 anys7, fet que representa el 14,6% de la població total, un percentatge de joves 

que es situa per sota del comarcal (18,61%) i de Catalunya (18,22%). 

 

Gràfic 8. %  Població Jove. Gualba, Vallès Oriental, Catalunya. Any 2017 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat Padró municipal d’habitants 

 

                                                           
7 Segons dades del padró municipal de 2017 
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A Gualba el pes relatiu de les noies (52,88%) és més elevat que el dels nois (47,12%). 

Per franges d’edat, les noies superen als nois en totes les franges a excepció de la de 

15 a 19 anys. 

 

Taula 3. Població Jove de 12 a 29 anys, per franges d’edat.  Gualba 2017  

 Nois %Nois Noies %Noies Total 

De 12 a 14 anys 30 14,42% 32 15,38% 62 

De 15 a 19 anys 38 18,27% 31 14,90% 69 

De 20 a 24 anys 17 8,17% 21 10,10% 38 

De 25 a 29 anys 13 6,25% 26 12,50% 39 

Total població jove de 12 a 
29 anys 98 47,12% 110 52,88% 208 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat Padró municipal d’habitants 

 

Pel que fa a l’evolució de la població jove del municipi, les dades indiquen que, en 

nombres absoluts, en els darrers 10 anys s’ha reduït en un 5%, passant dels 219 joves 

l’any 2007 als 208 de 2017. Si comparem l’evolució de la població jove de Gualba, de la 

comarca del Vallès Oriental i del conjunt de Catalunya ens adonem que el pes relatiu de 

joves de Gualba s’ha situat per sota del de la comarca i del conjunt de Catalunya al llarg 

de tot el període 2008- 2017.  

 

Gràfic 9. Evolució del pes relatiu de la població jove. Gualba. Vallès Oriental i 

Catalunya 2007-2017  

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat Padró municipal d’habitants  

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

20072008200920102011201220132014201520162017

 % Població
Jove Gualba

 % Població
Jove Vallès
Oriental

 % Població
jove
Catalunya



87 
  

Amb tot, el nombre de joves de 12 a 29 anys l’any 2017 és més elevat que el dels darrers 

nou anys i el percentatge de joves amb relació al nombre total d’habitants del municipi 

ha anat augmentant des de 2011. 

 

Taula 4. Població jove. Gualba 2007-  2017 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

De 12 a 14 
anys 

19 19 30 35 44 45 53 55 48 52 62 

De 15 a 19 
anys 

36 37 30 34 37 47 51 62 61 69 69 

De 20 a 24 
anys 

53 44 39 33 35 35 35 28 30 34 38 

De 25 a 29 
anys 

111 99 91 68 69 64 56 45 46 39 39 

Total 
població 
jove  

219 199 190 170 185 191 195 190 185 194 208 

Total 
població 

1065 1126 1192 1235 1312 1359 1394 1429 1414 1426 1423 

 % Població 
Jove  

20,56% 17,67% 15,94% 13,77% 14,10% 14,05% 13,99% 13,30% 13,08% 13,60% 14,62% 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat Padró municipal d’habitants  

 

Tal i com mostra el gràfic següent, la població jove de Gualba es reparteix de forma 

equilibrada entre les quatre franges d’edat: de 12 a 14 anys;  15 a 19 anys; de 20 a 24 i 

de 25 a 29 anys. Si bé, hi ha més nombre de joves d’edats compreses entre els 15 i els 

19 anys amb relació a la resta de franges joves i tenen un pes relatiu del 33,2% amb 

relació al total de població jove del municipi. Seguidament, la població jove de 12 a 14 

anys representa el 29,8% del jovent. El 18,7% són joves de 25 a 29 anys i  el 18,3% 

restant són joves de 20 a 24 anys.  

 

Gràfic 10. Nombre de joves per franges d’edat. Gualba 2017 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat Padró municipal d’habitants 
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Al gràfic següent es pot observar que mentre la població jove d’edats compreses entre 

els 25 i 29 ha anat minvant, el nombre de joves adolescents de 12 a 14 anys i el de joves 

de 15 a 19 anys al llarg d’aquests anys ha acumulat un creixement, si bé ha anat 

oscil·lant al llarg del període. El nombre de joves de 20 a 24 anys, després de dos 

períodes de davallada (2007 a 2010 i de 2013 a 2014) ha anat augmentant al llarg dels 

darrers quatre anys del període.  

 

Gràfic 11. Evolució de la població jove de 15 a 29 anys, per franges d’edat. Gualba 

2007-2017 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat. Padró municipal d'habitants 

 

3.4 L’origen de la població 

Més del 90% de la població de Gualba 

ha nascut a l’Estat Espanyol, de la qual 

el 81,31%  és nascuda a Catalunya i 

entre aquesta el 18,90% ha nascut a 

Gualba. El 7,45% de la població del 

municipi és nascuda a l’estranger, un 

percentatge que se situa per sota del 

conjunt de la comarca (12,39%). 

 

Taula. 5. Lloc de naixement de la 
població. % amb relació al total de 
població. Gualba i Vallès Oriental. 2017 

Lloc de naixement 
Vallès 

Oriental 
Gualba 

Mateix municipi. 
 Província Barcelona 

25,23% 18,90% 

 Total Província  
Barcelona 

66,72% 75,90% 

 Total Catalunya 68,63% 81,31% 

 Total nascuts a  
Espanya 

87,61% 92,55% 

 Total nascuts a  
l'estranger 

12,39% 7,45% 

Font de les dades: INE, Padró continu 
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El 3,94% de la població resident a Gualba l’any 2017 té la nacionalitat estrangera (56 

persones), per sota del percentatge de la comarca (8,2%) i per sota del conjunt de 

Catalunya (12,8%). 

 
Taula 6. Població estrangera (%). Gualba, Vallès Oriental i Catalunya. 2017 

 Total població (1) 
Població 

estrangera 

%Població 
estrangera (sobre 

1) 

Gualba 1423 56 3,94 

Vallès Oriental 403259 32984 8,18 

Catalunya 7555830 1041362 13,8 

Elaboració pròpia. Font: Idescat. Padró municipal d'habitants 

 

La principal nacionalitat entre la població estrangera a Gualba és el Marroc, que 

representa el 26,8% (15 persones) de la població estrangera del municipi. En segon 

lloc és Itàlia (el 12,5%, 7 persones) i en tercer lloc trobem Xina (el 10,7%, 6 persones). 

El 7,1% (4 persones)  té la nacionalitat de Portugal  i el 42,8% té altres nacionalitats. 

 

Al llarg dels darrers deu anys el pes relatiu de la població estrangera resident al municipi 

ha anat minvant, tal i com ha succeït en el conjunt de la comarca,  i s’ha reduït en un 

3,67%, mentre que en el conjunt de Catalunya  ha augmentat en un 0,29% amb relació 

a les xifres de 2007. 

 

Gràfic 12. Evolució de la població estrangera. Pes relatiu amb relació al total de població. 
Gualba, Vallès Oriental i Catalunya. 2007-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat 
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De les 56 persones estrangeres residents a Gualba l’any 2017, 8 tenen entre 15 i 29 

anys, és a dir, el 14,28% de la població estrangera total del municipi, un pes relatiu 

inferior al del conjunt de la comarca, que se situa en el 22,2%. 

 

Taula 7. Total població jove estrangera de 15 a 29 anys, segons lloc de naixement. 

Gualba 2017 

  
Població 
estrangera 

% sobre (1) % sobre (2) 

Joves de 15 a 19 
anys 

2 25% 3,57% 

Joves de 20 a 24 
anys 

3 37,5% 5,36% 

Joves de 25 a 29 
anys 

3 37,5% 5,36% 

Total joves de 15 a 
29 anys (1) 

8 100% 14,28% 

Total població 
estrangera (2) 

56   

Font: Idescat 

 

3.5 Els moviments migratoris 

El saldo migratori total de Gualba, el qual fa referència a les  persones que marxen i les 

que arriben a viure al municipi, segueix tendències diverses durant els darrers 10 anys 

(2006-2016). Majoritàriament ha sigut positiu, és a dir, han arribat més persones de les 

que han marxat a viure a un altre municipi (excepte l’any 2014 o 2015), si bé ha anat 

augmentant i disminuint al llarg del període. A partir de 2014 el volum de les migracions 

ha disminuït de manera accentuada.  

 

Gràfic 13. Evolució dels moviments migratoris. Gualba 2006-2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat  
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Si observem els moviments migratoris més al detall contemplant la procedència 

d’aquestes migracions, dintre de Catalunya, amb la resta de l’Estat, i fora de l’Estat, 

podem comprovar que les que han tingut més pes al llarg del període són amb la resta 

de Catalunya i han sigut de caire positiu (més persones de la resta de Catalunya han 

arribat a Gualba que les que han marxat), si bé l’any 2014 va ser negatiu i els anys 2015 

i 20169 es van aturar. 

 

Pel que fa als moviments migratoris amb la resta de l’Estat, observem que 

majoritàriament al llarg del període han marxat més persones a viure a altres municipis 

de l’Estat que les que hi han arribat,  tret dels anys 2009, 2012 i 2013, en què el saldo 

va ser positiu.  

 

El saldo migratori extern l’any 2016 se situava en xifres positives i representava un 

augment amb relació als cinc anys anteriors.   

 

Si observem el saldo migratori de la població jove (de 15 a 29 anys) a Gualba podem 

comprovar, tal i com mostra el gràfic següent, que de 2006 a 2016 l’emigració jove ha 

anat minvant si bé durant el període s’han anat produint diverses oscil·lacions i l’any 

2009 es va produir el principal augment arribant a 28 joves que van marxar (10 menys 

que l’any 2006).  

 

D’altra banda, les immigracions de jovent s’han situat per sobre de les emigracions 

durant els anys 2006, 2007, 2008 i de manera més accentuada l’any 2010, així com el 

2012,  mentre que la resta d’anys del període el saldo migratori va ser negatiu.  
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Gràfic 14. Evolució dels moviments migratoris de la població jove de 15 a 29 anys. 
Gualba 2006-2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat  

 
Visions amb relació al context general del municipi 

Tots els agents consultats coincideixen en destacar com a quelcom positiu el fet que 

Gualba és un poble tranquil, amb un entorn natural que ofereix moltes possibilitats en el 

temps de lleure.  

 

Tanmateix, es percep que un dels elements que condiciona les dinàmiques del 

poble és la dispersió territorial del municipi. Per millorar la connectivitat dels diversos 

punts del poble i afavorir les dinàmiques entre ells, l’Ajuntament de Gualba, amb el 

suport de la Diputació de Barcelona, està treballant en un projecte de futura via verda al 

poble. 

  

Centrant-nos en els nois i noies, entre els agents consultats es valora com una fortalesa 

i oportunitat el fet que es coneixen entre ells i hi ha molta interacció entre jovent  de 

diverses edats, sobretot dels 12 als 17 anys. 

Entre Gualba de Dalt i Gualba de Baix es produeixen connexions i relacions 

principalment a través de cursar l’educació primària a l’escola del poble. També 

estableixen coneixença a través de la llar d’infants, així com en les entitats del poble en 

què hi hagin participat i a través de l’ús d’equipaments com la piscina municipal.  
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D'altra banda, des de l’àmbit tècnic es destaca la importància de treballar conjuntament 

amb municipis veïns, com Campins, com una oportunitat  per cercar estratègies 

conjuntes per arribar al jovent. El motiu és que a les colles de joves, principalment de 12 

a 16 anys, hi trobem joves de diferents pobles ja que coincideixen i estableixen relació 

a través de l’institut.   

Un altre element a tenir en compte és que les possibilitats d'ocupació, formació i 

lleure a Gualba són limitades, com succeeix a altres municipis de la comarca de menys 

de 2.000 habitants, i Sant Celoni esdevé el pol d’atracció de l’oferta.  

 

En aquest context, la mobilitat del jovent és elevada, tant entre setmana com els caps 

de setmana, però les opcions que els ofereix el transport públic els són insuficients 

i les dificultats de mobilitat s’agreugen en els casos de la gent que viu fora del nucli de 

Gualba de Dalt. L’estació de tren està lluny i l’autobús té una freqüència molt baixa que 

no s’adequa a les  necessitats del jovent. Per aquest motiu, la mobilitat del jovent menor 

d'edat principalment està condicionada per la disponibilitat i disposició dels pares i 

mares.  Tanmateix, aquest fet obliga als majors d’edat a tenir cotxe o dependre d’altres 

per fer desplaçaments.  

 

Entre el jovent es troba a faltar tenir parada de l’autobús a l’estació de tren i que els 

horaris de l’autobús i tren estiguin sincronitzats. Tenint en compte que amb relació al 

transport públic hi ha competències que no són municipals, algunes persones joves 

consultades plantegen la necessitat de cercar estratègies per contemplar algun 

sistema per compartir cotxe.  
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4. El Servei de Joventut 
 
 

El Servei de Joventut de Gualba es situa 

a la Regidoria de Joventut dins de 

l’organigrama municipal. Compta amb la 

figura de la tècnica de joventut 

compartida del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, amb una dedicació que 

actualment és de nou hores setmanals a 

Gualba, els dijous. 

 

 

Amb relació al context comarcal, el 20 de juliol de 2017, el Ple del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental va aprovar el Pla Comarcal de Joventut del Vallès Oriental per als anys 

2017-2020. Aquest Pla ha esdevingut una eina compartida entre els municipis de la 

comarca. La seva funció és recollir i procurar donar resposta a les diferents demandes 

del territori, incorporant-hi les línies principals de les polítiques de joventut que es volen 

dur a terme.  

El Servei de Joventut de Gualba està ubicat a la Masia de Can Figueres i s’adreça a 

totes les persones joves del municipi d’edats compreses entre els 12 i els 30 anys. És 

obert els dijous a la tarda i el jovent pot demanar cita prèvia amb la tècnica de joventut, 

a través del correu electrònic (gualbajove@gmail.com) i instagram (@gualbajove). 

Tanmateix, s’ha habilitat un grup de whatsapp per difondre informació d’interès per al 

jovent del municipi.  

Des que es disposa de servei de joventut, s'ha pressupostat 7.000€ per a despesa de 

la figura de la tècnica de joventut. El pressupost general anual de l’Ajuntament de 

Gualba és de 2.300.000 € i no hi ha un pressupost específic adreçat a joventut ni a altres 

àrees. Hi ha partides per conceptes: infraestructura, programació cultural i/o formació 

(en general, no només joventut), Festa Major, entre altres. 

 

El fet que Gualba compti amb la figura tècnica de joventut és viscut com una 

oportunitat per part de tots els agents consultats, tant pel que fa a informar i assessorar 

al jovent com per a afavorir i potenciar la seva vinculació amb el poble i les iniciatives 

juvenils així com la seva implicació i participació en l'organització d'activitats.  

 

mailto:gualbajove@gmail.com
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També ofereix oportunitats pel que fa a la coordinació i treball conjunt amb altres agents 

i serveis al municipi, ja que pot tenir una visió més global de la realitat juvenil. Es 

visualitza el servei com una antena de detecció de necessitats del jovent, fer derivacions, 

activar conjuntament activitats de prevenció, etc.  

 
Des de la posada en marxa del Servei de Joventut s'ha fet un esforç comunicatiu per 

donar-lo a conèixer i apropar-lo al jovent del poble. Si bé ja hi ha joves d'edats diverses 

que  han anat a conèixer el nou servei i s’han trobat amb la tècnica de joventut per 

plantejar dubtes, demanar informació i/o plantejar propostes, el 75,9% (22 persones) del 

jovent enquestat afirma no conèixer-lo encara.  

 

Gràfic 15. Coneixes el Servei de Joventut de Gualba?. Enquesta jove 

 
 
Font de les dades: Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba.  
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5. Àmbits d’anàlisi 
 

El present apartat fa referència a diversos eixos que conflueixen a la vida del jovent del 

municipi. S’hi analitzen els recursos i les necessitats del jovent amb relació als seus 

processos de formació i d’ocupació; els processos d’emancipació residencial; el seu 

temps de lleure; la salut juvenil; la informació i la comunicació amb el jovent i la seva 

participació al poble.  

 

5.1 La formació 
 

Gualba disposa de llar d’infants municipal, La Cuca de Llum,  i d’escola d’educació 

infantil i primària, l’Escola Aqua Alba.  No compta en canvi amb oferta d’educació 

secundària i l'institut de referència per als joves del poble és l'Institut Baix 

Montseny, ubicat a Sant Celoni. 

 

Enguany, hi ha 59 joves de Gualba matriculats a Educació Secundària Obligatòria a 

l’institut Baix Montseny, distribuïts per cursos tal i com detalla la taula següent: 

 

Taula 8. Nombre d’alumnes de Gualba matriculats a l’Institut Baix Montseny, de Sant 
Celoni. ESO. Curs 2018-2019 

 

 Nois Noies Total 

1r d'ESO 5 7 12 

2n d'ESO 11 11 22 

3r d'ESO 10 5 15 

4t d'ESO 3 7 10 

Total 29 30 59 
Font de les dades: Institut del Baix Montseny 

 

Per a desplaçar-se fins a l’Institut de Sant Celoni compten amb transport escolar durant 

l’etapa d’educació obligatòria.  

 

D’altra banda, 13 joves estan cursant batxillerat i 3 noies el Cicle de Grau Mig 

d’Administració. 
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Taula 9. Nombre d'alumnes de Gualba matriculats a Batxillerat. Institut Baix Montseny, 
Sant Celoni. Curs 2018-2019 

 
 Nois Noies Total 

1r Batxillerat 1 2 3 

2n  Batxillerat 3 7 10 

Total 4 9 13 

Font de les dades: Institut del Baix Montseny 

 

La manca d’oferta de recursos educatius al municipi més enllà de l’educació infantil i 

primària és un dels elements que obliga als estudiants adolescents i joves a desplaçar-

se, tal i com succeeix en altres municipis petits de la comarca. 

 

En l’àmbit comarcal,  el 78% dels desplaçaments que fan els i les alumnes són dins del 

Vallès Oriental8 i Sant Celoni és pol receptor d’alumnat de municipis propers. En el cas 

de Gualba, les dades de mobilitat obligada dels estudiants no universitaris indiquen que 

en total són 133 els alumnes que estudien en un altre municipi de la comarca i 17 en 

municipis de la resta de Catalunya, sent el 49,5% el pes relatiu de l’alumnat que estudia 

fora del municipi 9.  

 

Pel que fa als ensenyaments universitaris, hi ha registrats 13 alumnes residents a  

Gualba que estudien fora del municipi10. 

 

Necessitats vinculades a l’estudi  

Pel que fa al context més general de l’àmbit comarcal, les darreres dades publicades 

pel Departament d’Ensenyament, corresponents al curs 2015-2016, mostren que la 

mitjana d’èxit escolar a la comarca és superior al 60% en la majoria dels cursos11. Pel 

que fa a aquest aspecte, entre els i les professionals consultades s’apunta que Gualba 

no hi ha un nivell d'absentisme escolar que preocupi. 

                                                           
8 Segons dades disponibles, corresponents al curs 2016-2017. Estudis i notes informatives. 
Dades Estadístiques de Mobilitat Obligada per raó d’estudis 2016 L’Observatori. Centre d’Estudis 
del Vallès Oriental. 
9 Segons dades disponibles, corresponents al curs 2015-2016. Estudis i notes informatives. 
Dades Estadístiques de Mobilitat Obligada per raó d’estudis 2016 L’Observatori. Centre d’Estudis 
del Vallès Oriental.  
10 Segons dades disponibles, corresponents al curs 2015-2016. Estudis i notes informatives. 
Dades Estadístiques de Mobilitat Obligada per raó d’estudis 2016 L’Observatori. Centre 
d’Estudis del Vallès Oriental 
11 Segons dades disponibles, corresponents al curs 2015-2016. Estudis i notes informatives. 
Estadística d’Ensenyament, escolarització i èxit escolar, curs 2016-217. L’Observatori. Centre 
d’Estudis del Vallès Oriental. 
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Amb relació a les seves necessitats d'estudi fora de l'horari lectiu, els i les adolescents 

consultades troben a faltar un lloc on poder anar a fer deures. Els agradaria que 

Gualba disposés d'un espai de biblioteca o espai d’estudi on poder concentrar-se, fer 

treballs en grup, consultar informació, etc., ubicat, per exemple,  en un futur espai jove 

del municipi.  

Davant d’aquesta mancança, acostumen a estudiar i fer deures a casa seva o a casa 

d’algun amic o amiga, o opten per anar a estudiar i fer treballs a casa de companys/es 

de Sant Celoni, per aprofitar que estan allà per, quan acaben, poder accedir a l’oferta de 

lleure. 

 
 
Informació, orientació i acompanyament 
La majoria del jovent consultat té previst continuar amb els estudis els propers anys. 

Entre els enquestats, prop d’un 43,3% vol estudiar batxillerat, d’altres seguiran cursant 

l’ESO (un 28.6%) i un 21,4% té previst cursar cicles formatius. 

 

Quant a la informació i orientació de les possibilitats de formació,  l’Oficina Jove del 

Vallès Oriental ofereix xerrades informatives als Punts d’Informació Juvenil i instituts del 

Baix Montseny.  

Amb tot,  tant entre els i les adolescents com entre joves majors de 16 anys consultats, 

es percep la necessitat de reforçar més la informació i el suport que es dona al jovent 

més enllà de les accions que es realitzen a l’institut, les quals valoren molt positivament 

però consideren insuficients. Per exemple, els agradaria que es fessin xerrades i tallers 

al poble que ajudessin a arribar a més i a altres perfils de joves que no estan als 

circuits formatius formals.  

 

En els casos  atesos per serveis socials, l'orientació i l'acompanyament que es porta a 

terme va més enllà de la vessant acadèmica, explorant altres necessitats que hi poden 

haver-hi darrera i oferint l’acompanyament i el suport necessari de manera integral. En 

els casos de necessitat d'informació estrictament acadèmica generalment es fa 

derivació a Sax Sala de Sant Celoni, que centralitza tota la informació. El fet que Gualba 

compti amb figura tècnica de joventut és una oportunitat per començar a establir-hi 

coordinacions i derivacions, sobretot en els casos de joves amb majors dificultats de 

mobilitat (pel cost econòmic que els suposa, no disposar de vehicle, etc.). 
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L'oferta formativa no reglada 

L’oferta formativa no reglada a Gualba de moment només inclou els cursos d’anglès i hi 

ha nois i noies que troben a faltar que s’ofereixin més nivells. Els i les joves poden 

apuntar-s’hi a partir de 2n d’ESO. Alguns troben a faltar que incloguin més nivells i la si 

la majoria de persones que s’hi inscriuen són adultes.  

 

Al jovent consultat li agradaria poder tenir la possibilitat de fer activitats formatives 

al poble, com per exemple cursos de monitor/a o pre monitor/a de lleure. De l’enquesta 

jove també es desprenen altres cursos d'interès. Com per exemple, cursos relacionats 

amb la informàtica (Office, google drive, ...); primers auxilis; tallers i cursos de 

manualitats; socorrisme; de fotografia; de cuina; manipuladors d'aliments, algun curs 

relacionat amb la pràctica esportiva. Així com tallers vinculats a la música (timbalers; 

percussió, ball; ) i a la cultura popular com castellers i correfocs. 

Amb tot, entre el propi  jovent consultat es percep la dificultat que els nois i noies s’hi 

apuntin  ja que no estan acostumats a poder fer activitats al poble i la dinàmica 

habitual és haver de marxar fora. 

 

5.2 Treball 
 
Població activa 

La població activa registrada12 de Gualba durant el primer trimestre de 2018 era de 537 

persones, una xifra més elevada que la del mateix període de l’any anterior (521). A 

continuació, observem com ha anat evolucionant la població activa al municipi i quina 

evolució ha experimentat la població activa jove: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12Font de les dades: Hermes-Diputació de Barcelona 

La població activa està formada per tota persona en edat laboral que o bé treballa en una ocupació 
remunerada (població ocupada) o bé es troba en plena cerca d’ocupació (població aturada).  
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Gràfic 16. Evolució de la població activa registrada. Gualba. I trimestre 2018 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Programa Hermes de la Diputació de Barcelona, en 

col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local, i a partir de la 

Taxa d'atur registral del Departament d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la 

Seguretat Social. 

 

La població activa registrada de Gualba s’ha anat incrementant al llarg dels darrers cinc 

anys. En canvi, si ens fixem en les franges de població jove observem que en joves de 

25 a 34 anys es manté en valors lleugerament inferiors o iguals als de 2013, mentre que 

en la franja de 16 a 24 anys ha anat augmentant passant de 23 persones l’any 2013 a 

30 l’any 2018.  

 

Tipologia de contractació 

Al llarg del primer trimestre de 2018 la contractació registrada a Gualba (109 contractes) 

va incrementar un 10,10% amb relació al mateix trimestre de 2017, un percentatge més 

elevat que l’augment al conjunt del Baix Montseny, que va ser del 0,23% i lleugerament 

per sota de l’augment del Vallès Oriental, que se situava en l’11,07% . El 68% eren 

contractes a homes i el 32% restant a dones. Seguint amb una dinàmica similar a 

trimestres anteriors i al que succeeix en l’àmbit de la comarca i del Baix Montseny, la 

major part dels nous contractes registrats es van generar al sector serveis (el 86,24%), 

seguit per la indústria (9,17%) i en tercer lloc per la construcció (4,58%). 
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Taula 10. Contractació registrada. Gualba Primer trimestre 2018 

Contractes 

1T 2018 

Variació 17-18 Sexe Grans sectors econòmics 

Absoluta % Homes Dones Agricultura Indústria Construcció Serveis 

109 10 10,10% 74 35 0 10 5 94 

Font de les dades: Butlletí de contractació registrada. Mercat de treball. L’Observatori Centre 
d’estudis Vallès Oriental. Consell Comarcal del Vallès Oriental. 1 Trimestre 2018 
 

La contractació registrada al municipi es caracteritza per ser principalment de caràcter 

temporal. El maig de 2018 el 90,7% dels contractes registrats van ser temporals, més 

elevada que la comarcal (87,04%).  

 

Taula 11. Contractació registrada segons la modalitat de contracte. Maig 2018. Gualba 

Tipus de contracte 
< 20 
anys 

>=20 a >=25 a >=30 a 
> 45 
anys 

Total Total (%)  

Indefinits 

Ordinari temps indefinit 0 0 0 2 1 3 6,98% 

Foment de la 
contractació indefinida 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Indefinit minusvàlids 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Convertits en indefinits 0 1 0 0 0 1 2,33% 

Total Indefinits 0 1 0 2 1 4 9,31% 

Temporals        

Obra o servei 1 6 1 6 3 17 39,53% 

Eventuals 
circumstàncies 
producció 2 7 3 6 3 21 48,84% 

Interinitat 0 0 0 1 0 1 2,33% 

Temporals bonificats 
minusvàlids 0 0 0 0 0 0 0,00% 

 Inserció 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Relleu 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Jubilació parcial 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Substitució jubilació 64 
anys 0 0 0 0 0 0 0,00% 
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Pràctiques 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Formació 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Altres 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Total Temporals 3 13 4 13 6 39 90,7% 

 
TOTAL 3 14 4 15 7 43 100,00% 

Font de les dades: Departament d'Empresa i Ocupació. 

 

A Gualba la taxa de temporalitat juvenil es situa en el 94,12%, per sobre del 91,90% 

comarcal. 

 

El 46,70% del jovent enquestat treballa i d’aquests un 26,7% ho compagina amb els 

estudis. Entre el jovent major d’edat, un 24,4% té contracte temporal i un 7,10% 

contracte a temps parcial. Les persones enquestades que afirmen tenir contracte 

indefinit (un 35,70%) són majoritàriament majors de 30 anys.  

 

Gràfic 17. En cas que treballis, quin tipus de contracte tens?. Enquesta jove 

 

Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 

 

Atur 

El novembre de 2018 la taxa d’atur registral de Gualba era de l’11,60%, més elevada 

que l’11,03% comarcal. Entre les dones era del 15,59%, per sobre del 7,86% dels 

homes.  

 

Amb relació al mateix període de l’any anterior, tal i com recull la taula següent, la taxa 

ha minvat, tant la municipal com la del conjunt del Vallès Oriental. 
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Taula 12. Taxa d’atur registral. Gualba i Vallès Oriental- Novembre 2017-Novembre 
2018.   
 
 Novembre 2018 Novembre 2017 

Gualba Vallès Oriental Gualba Vallès 
Oriental 

Homes 7,86% 8,58% 7,81% 9,56% 

Dones 15,59% 13,77% 17,31% 14,88% 

Total 11,60% 11,03% 12,48% 12,08% 

Font de les dades: Atur registrat. Servei d’informació d’estadística municipal del Vallès Oriental-
SIEM. Novembre 2018 

 

El total de persones de Gualba registrades a l’atur era de 63, entre les quals una jove 

menor de 20 anys; 2 nois de 20 a 24 anys;  i 6 joves d’edats compreses entre els 25 i 

els 29 anys (el 83,3% dels quals noies i el 16,7% nois. . Les persones aturades entre el 

jovent menor de 30 anys es situava en el 14,3%, un pes relatiu per sota del de la resta 

de grups d’edat. La variació anual relativa amb relació al novembre de 2017 és de -

4,55%. Pel que fa a la variació mensual, el nombre d’aturats registrats el novembre de 

2018 suposa un augment del 8,62% amb relació a les xifres d’octubre.  

 

Gràfic 18. Aturats per grups d’edat. Gualba. Novembre 2018. 

 

Font de les dades: Atur registrat. Servei d’informació d’estadística municipal del Vallès Oriental-
SIEM. Novembre 2018 

 

Segons nivell formatiu, més del 60% (39 persones) del total de persones registrades a 

l’atur tenia educació general o estudis secundaris. 
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Taula 13. Atur registrat per nivell formatiu. Gualba. Novembre 2018. 

Nivell formatiu Total registrat 

Sense estudis 0 

Estudis primaris incomplets 0 

Estudis primaris complets 4 

Programes de formació professional-estudis 
secundaris 

6 

Educació general-estudis secundaris 39 

Tècnics-professionals superiors-estudis post-
secundaris 

8 

Universitaris primer cicle-estudis post-
secundaris 

3 

Universitaris segon i tercer cicle-estudis post-
secundaris 

2 

Altres estudis post-secundaris 1 

 
Font de les dades: Atur registrat. Servei d’informació d’estadística municipal del Vallès Oriental-
SIEM. Novembre 2018 

 

El 73% de l’atur registrat es correspon al sector serveis; seguit de la indústria (17,5%); 

la construcció (6,3%); i el 3,2% restant es correspon a persones sense ocupació anterior.  

 

Entre el jovent consultat  es destaca que al poble hi ha poques ofertes laborals. I 

afegeixen que els i les joves que busquen una feina a Gualba per compaginar-la amb 

els estudis només tenen la possibilitat de treballar de cambrer/a a un dels dos bars del 

poble. Es troba a faltar poder tenir més oportunitats de feina al municipi, més enllà 

del sector serveis. 

Pel que fa a qüestions relacionades amb el món laboral, el servei d’orientació laboral de 

l’Oficina Jove del Vallès Oriental ofereix xerrades als instituts. Amb tot,  cap dels i de les 

joves enquestades afirma conèixer l’oficina. En cas que es detectessin joves interessats, 

es podrien fer xerrades al municipi.  

 

Tanmateix, des de l'àmbit tècnic es valora que poder tornar a disposar de la figura 

Tècnica Impulsora, del Programa Garantia Juvenil, seria una bona oportunitat per 

reforçar l’acompanyament al jovent i oferir-los informació i orientació, etc. I es podrien 

establir coordinacions amb el Servei de joventut en cas que es detectessin necessitats 

en aquest àmbit. 

 

 

 



105 
  

5.3 L’habitatge 
 
A  més dels processos formatius i d’ocupabilitat del jovent, un altre element clau per 

aproximar-nos a la seva situació és conèixer com es donen els seus processos 

d’emancipació residencial i les opcions que tenen per a emancipar-se al municipi. 

 

Entre els agents consultats es valora que les dificultats en l'accés a l'habitatge per part 

de la gent jove és una problemàtica d’habitatge generalitzada a diversos municipis, que 

afecta també a la població en general. Des de serveis socials es percep que les 

problemàtiques vinculades a habitatge a Gualba afecten principalment a persones 

adultes, segons els casos atesos. 

 

En el trànsit de l’autonomia residencial hi conflueixen diverses variables com són la 

situació en el mercat laboral, l’accés a l’habitatge i la durada del temps formatiu o el 

nivell educatiu. Tanmateix, cal tenir present que hi ha competències en l’àmbit de les 

polítiques d’habitatge que no són municipals.  

 

Les dades d’emancipació de la població jove en el conjunt de Catalunya indiquen que, 

a finals del 2017, només una de cada quatre persones joves entre els 16 i els 29 anys 

( 23,8%) aconsegueix emancipar-se residencialment, una dada que va en retrocés al 

llarg dels darrers anys (no es disposa de dades desagregades per a Gualba). Les xifres 

recollides a l’Observatori d’Emancipació situen Catalunya com una de les dues úniques 

comunitats amb taxes d’emancipació superiors al 22%. 13 

 

Pel que fa a les dificultats del jovent de Gualba en l’accés a l’habitatge, els i les joves 

destaquen la manca d’oferta de pisos o cases de lloguer i  les condicions per 

accedir a un habitatge com a factors que els limiten els opcions per emancipar-se al 

poble.  

 

Amb relació a les dades disponibles relacionades amb la situació residencial del jovent 

del poble, més del 80% dels nois i noies enquestades afirmen viure a la llar familiar (25 

joves). El 13,3% que afirma que s'ha independitzat residencialment i viu amb la parella 

són joves majors de 25 anys (4 joves). 

 

 

                                                           
13 Font de les dades: Indicadors socioeconòmics i laborals. CTESC. Abril 2018. 
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Gràfic 19. Quina és la teva situació residencial actual?. Enquesta jove 

 

Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 

 

En relació amb a les seves preferències a l’hora d’emancipar-se, al 44,8% li agradaria 

seguir vivint a Gualba (13 joves). A la resta de joves enquestats els agradaria marxar a 

viure fora del municipi, si bé un 13,8% (4 joves) d'aquests voldrien marxar amb la idea 

de, més endavant, tornar a viure al poble. 

 

Gràfic 20. Preferències del lloc on viure en un futur. Enquesta jove 

 

Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 

 

Informació i orientació en habitatge 

L'Oficina d'habitatge del Baix Montseny està ubicada a Sant Celoni. Dona servei a 16 

municipis del Baix Montseny, entre ells Gualba. Des de l'Oficina s'ofereixen serveis 

d'informació i assessorament general amb relació a habitatge i es gestiona la borsa de 
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lloguer social, així com la borsa jove i la tramitació d'ajuts al pagament del lloguer, la 

rehabilitació d'habitatges i d'edificis i el control d'habitabilitat. Aquest servei, però és 

desconegut per tots els i les joves enquestades i prop del 40% d'aquests afirma que 

li agradaria rebre informació amb relació a l'habitatge. 
 

5.4 El temps de lleure i d’oci 
 
Els agents consultats descriuen Gualba com un poble petit i, en general, percebut com 

a avorrit per al jovent, tant adolescent com major d’edat. Es destaca que això afecta 

principalment el col·lectiu menor d'edat ja que, tal i com s’ha apuntat en apartats 

anteriors, és el que té més dificultats de mobilitat per accedir a l’oferta de Sant Celoni.  

 

Es coincideix també en descriure Gualba com un poble dormitori, que no ha estat 

enfocat al jovent. No compta amb cap equipament de trobada i de referència juvenil 

i on la tendència és fer vida fora del poble. 

En aquest sentit, els i les joves consultades perceben que la vida al poble (pel que fa a 

possibilitats formatives, de lleure, etc.) està pensada sobretot per a infants fins a 12 

anys, famílies amb fills i gent gran. Lamenten que no hi hagi oportunitats de lleure al 

poble per a ells, més enllà d’aprofitar l’entorn natural per fer excursions,  voltar pels 

carrers o estar a la pista o a algun altre espai lliure del poble.  

 

Ús dels espais a l'aire lliure i dels equipaments 

L’espai lliure i l’entorn natural són aprofitats pel jovent del poble durant el seu temps 

lliure. Els permet voltar sols i hi van a córrer, van a la riera, a la pista esportiva on els 

usos van en funció de l'època (skate, futbol,...), etc. Disposen de moltes zones verdes 

on es troben i passen l’estona.  

 

L'entorn de Can Figueres és utilitzat pel jovent com a espai de trobada en el seu 

temps de lleure i troben a faltar que s’hi col·loquin bancs per poder estar-hi en millors 

condicions. 

 

D'altra banda, el municipi compta amb diversos equipaments, cap d'ells 

específicament adreçat al jovent: 

 Sala Gorg negre, un equipament polivalent. 
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 Can Sanmartí, destinat a ús sociocultural (reunions d’entitats, activitats per a 

gent gran; entre altres). 

 Casal de Gualba de Baix . 

 Can Figueres, on hi ha ubicat el Punt d’Informació Turístic de Gualba i del Parc 

Natural del Montseny, així com el Punt TIC. També hi trobem les oficines de 

l'Ajuntament així com l'Oficina d’Atenció al Ciutadà. Compta amb una sala 

habilitada com a buc d'assaig si bé el jovent fins a 29 anys no l'està utilitzant. 

Quan s'hagi acabat la rehabilitació de l'ajuntament, la part de dalt de Can 

Figueres podria quedar alliberada això obra un element d’oportunitat en cas que 

es vulguin fer activitats o oferir un espai per als joves. 

 

Pel que fa a equipaments esportius, el municipi disposa de piscina municipal i amb pista 

poliesportiva de lliure accés a Gualba de Dalt així com una pista a la zona esportiva 

de Gualba de Baix.  

 

La pista poliesportiva oberta de Gualba de Dalt és molt utilitzada pel jovent de diverses 

edats. Consideren que caldria millorar l’horari d’il·luminació per tenir-hi llum fins més 

tard, així com treure el pany de les cistelles de bàsquet per tal que les puguin pujar i 

baixar quan les necessitin, sinó l’activitat es queda limitada a fer futbol. 

 

L'oferta d'activitats 

L’oferta d’activitats extraescolar a Gualba, organitzada principalment per l’AMPA de 

l’escola, s’adreça majoritàriament a infants d’educació infantil i primària. 

 

Pel que fa a les activitats organitzades per l’Ajuntament, fins al moment s’ha optat per 

organitzar activitats generalistes adreçades al conjunt de la ciutadania. Així doncs, no 

se n’han organitzat d’ específicament per a joves, tret d’algun cas puntual, degut a la 

dificultat per assolir el quòrum mínim necessari per a què les activitats siguin viables i 

es puguin portar a terme. 

Amb relació a la  participació del sector joventut (dels 14 a 29 anys) als diferents actes, 

activitats, sortides culturals, etc. realitzats a Gualba durant l’any 2018, hi trobem la 

Gualba Trail; els cursos d’anglès; la festa major d’hivern i estiu; la jornada de reciclatge 

Let’s clean Europe; el túnel del terror de la Castanyada; a les festes de nadal i reis (com 

a patges i a la cavalcada); i la Fira de Bruixes. 
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Tanmateix, s’estan fomentant les activitats intergeneracionals, obrint les activitats 

per a gent gran a la resta de la ciutadania. Des de l’àmbit tècnic es percep que aquestes 

activitats estan tenint bona acollida per part del jovent, com per exemple la visita que es 

va fer a la maternitat d’Elna, a la qual hi van participar 10 joves. Són valorades tant per 

l’àmbit tècnic del municipi com pel jovent consultat com una oportunitat per fomentar 

més la coneixença i la cohesió. 

Pel que fa a la valoració general de l'oferta d'activitats tots els agents consultats 

consideren que manca oferta per a joves a partir de 12 anys. En aquesta línia, el 

71,4% (20 persones) del jovent enquestat és del parer que l'oferta és pobre i el jovent 

no sap què fer al poble quan té temps lliure. 

Gràfic 21. Com valores l’oferta d’activitats que hi ha a Gualba?. Enquesta Jove. 

 

Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 

 

Entre els interessos del jovent consultat s'apunten diversos exemples d'activitats que els 

agradaria poder fer al poble, com són: activitats culturals vinculades a la música (ball, 

concerts, de cinema, teatre); organitzar activitats esportives col·lectives com tornejos o 

competicions, tant de futbol com ampliant  les opcions més enllà d'aquest esport, amb 

bàsquet per exemple; i aprofitar l'entorn natural per organitzar excursions o altres 

activitats. 

Els i les joves consultades apunten que, tot i la dificultat que el jovent s’hi apunti, és 

necessari anar oferint possibilitats de lleure al poble per poder disposar 

d’alternatives al municipi. 
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L’enquesta jove realitzada conclou que els principals motius pels quals no participen en 

les activitats que s’organitzen són que no estan prou informats i que les activitats no 

responen als seus interessos i gustos. En concret, així ho afirma un 45,5% dels 

enquestats, respectivament. D’altra banda, hi ha qui considera que és degut als horaris 

(18,2%). 

 

Gràfic 22. Quin  creus que és el factor que més influeix en què no participeu més en les 

activitats per a joves que s’organitzen al poble?. Enquesta jove 

 

Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 

 

L’oferta esportiva 

L’oferta del poble amb la que compta el jovent és principalment esportiva i es centra 

sobretot en el futbol. La pràctica de l'esport entre el jovent està molt estesa i més del 

70% dels enquestats afirmen fer esport, principalment futbol, ja sigui sovint o 

esporàdicament.  
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Gràfic 23. Practiques algun esport?. Enquesta Jove. 

 

Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 

 

Majoritàriament fan esport no federat (prop del 80% dels enquestats que fan esport). 

Apunten que al poble manca oferta esportiva variada que es pugui realitzar a través 

d'un club federat i, excepte el futbol i patinatge, la resta de l'oferta es concentra fora de 

Gualba.  

En aquest context, es troba a faltar que s’organitzin més activitats d’esport 

col·lectiu, sobretot tenint present que les que s’han dut a terme han tingut bona acollida 

per part del jovent del poble. Com per exemple, el  torneig de futbol que es va organitzar 

en el que van participar les persones joves acollides a la casa El Pinatar i altres joves 

del poble.  

 

L’oci 

Entre els agents consultats es percep que les activitats vinculades al calendari festiu i 

festes populars en general tenen bona acceptació entre el jovent del poble. I així ho 

corrobora el fet que la majoria del jovent enquestat les destaca entre les activitats 

culturals que més els interessen, entre els quals també hi trobem els concerts de música 

i les activitats relacionades amb el cinema. 
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Gràfic 24. Quines activitats culturals t’interessen més?. Enquesta jove 

 

Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 

 

Valoren necessari poder participar en el disseny de la programació de la festa major 

per tal que s’adeqüi més als seus gustos i interessos, ja que hi troben a faltar activitats 

per a ells. 

 

Equipament de referència juvenil 

Gualba no disposa de cap espai jove i entre els diferents agents consultats es valora 

necessari habilitar-ne un, adreçat a totes les franges d’edat joves i els oferís un espai de 

trobada informal, on estar-s’hi, sobretot a l’hivern i quan plou. El visualitzen com un espai 

amb elements que ajudin a sentir-se’l seu. Els agradaria disposar de billar, futbolí i/o 

altres elements de joc.  També el conceben com un espai on organitzar tallers i activitats 

per a ells i que sigui un espai de trobada i relació per a la població jove del municipi, 

programar activitats que donin resposta a les necessitats del jovent oferint una 

alternativa de lleure educatiu i saludable. 

 

Es proposa també que tingui espai d’estudi i accés a internet. I es valora necessari poder 

comptar amb la figura d’un adult, principalment de conserge i/o dinamitzador.  

 

Entre tots els agents consultats es coincideix en assenyalar la importància de treballar 

la coresponsabilitat del jovent en un possible futur Espai Jove, mitjançant unes 

normes clares i compartides per tots/es, que tinguin en compte les diferents franges 

d’edat, així com la seva participació en l’organització i desenvolupament del mateix. 

 

10,30%

48,30%

58,60%

39,90%

69%

20,70%

89,70%

62,10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Altres

Biblioteques / lectura

Cinema

Teatre

Concerts de música

Exposicions

Festa Major

Activitats del cicle festiu i popular



113 
  

Usos del temps de lleure 

Davant la manca d’oferta d’activitats i d’equipaments juvenils, la gent jove consultada 

afirma majoritàriament que quan té temps lliure acostuma a estar amb les amistats   (el 

75% de les persones joves enquestades)  i voltar pels carrers del poble; estar a casa o 

amb la família. 

 

Gràfic 25. Què fas el  teu temps lliure? (multiresposta) Enquesta jove 

 
Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 

 

Els agents consultats coincideixen en afirmar que en general costa veure joves majors 

de 19-20 anys pel poble. De fet, el 70% de joves enquestats afirma que acostuma a fer 

més activitats fora de Gualba que al poble.  

Gràfic 26. On fas activitats durant el teu temps lliure?. Enquesta Jove. 

 

Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 
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Entre setmana la major part dels i les joves de Gualba van a Sant Celoni per fer 

activitats extraescolars o quedar amb amistats. I quan no hi van es queden a casa seva 

o d’alguna amistat o surten a voltar pels carrers del poble. 

Els caps de setmana, hi ha joves que marxen del poble per anar a visitar a familiars 

que viuen en un altre municipi; anar a dinar o a sopar fora del poble amb amics i 

amigues; i, si volen sortir de festa,van a Sant Celoni. També hi ha joves que no viuen a 

Gualba i que hi van els caps de setmana o en èpoques de vacances i es relacionen amb 

jovent del poble.  

Si es queden a Gualba, o bé estan a casa o queden a casa d’algun amic per jugar a la 

play per exemple. En ocasions queden amb amistats per fer alguna excursió; anar amb 

bici; o sortir a voltar amb les seves amistats pel carrer.  

Els divendres a la nit i els dissabtes hi ha joves que normalment es troben a Can 

Figueres, o a la pista.  

Entre els i les professionals del municipi entrevistades, hi ha a qui li crida l’atenció que 

hi hagi famílies que permetin estar fins tard (les dues o tres de la matinada) als seus 

fills/es adolescents voltant pel poble, o a la pista, etc. Això succeeix entre setmana i ens 

caps de setmana principalment quan ja fa bon temps.  

D'altra banda, el jovent del CRAE de vegades visita el poble acompanyat pel seu equip 

d'educadors, fet que des de l'àmbit tècnic és viscut com una oportunitat de cara a 

organitzar activitats adreçades al jovent del poble en què també se'ls tingui en compte.  

 

Convivència 

En alguns casos, l'ús de l'espai públic per part del jovent és viscut de manera negativa 

per part  de la població adulta i gent gran del poble i sorgeix algun conflicte de 

convivència (el veïnat es queixa de que posen música a un volum massa elevat, que 

criden, embruten, ...). 

Els i les joves tant adolescents com majors d’edat,  senten que molesten allà on van, 

que el veïnat no té en compte les seves necessitats com a joves i el fet que no tenen 

cap equipament del poble on anar ni gaire res a fer i que a la mínima es queixa.  

Entre els agents consultats es coincideix en apuntar que els casos de conflictes, 

relacionats amb consums a l’espai públic, sorolls o incivisme per part del jovent són 

puntuals i en general els i les joves del poble intenten buscar llocs per estar on no 

molestin i tenir la música a un volum suau.  
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5.5 La salut 
 

La salut juvenil és un tema molt treballat  al municipi a nivell de prevenció, 

principalment a través de El Tritó, el Pla de prevenció de les addiccions del Baix 

Montseny. 

 
L'objectiu general del Tritó és oferir a la població del Baix Montseny14 una estructura de 

recursos preventius, de tractament i d’inserció sobre drogues i altres comportaments de 

risc, que respongui a les seves necessitats. El Pla té els següents objectius específics: 

 

 

En matèria de prevenció 

 

En matèria de tractament 

 

En matèria d’inserció 

 

 Oferir cada any recursos 
preventius a l’ús 
problemàtic de drogues i 
altres comportaments de 
risc, segons les directrius 
del Pla marc El Tritó del 
Baix Montseny i les 
avaluacions posteriors 
fetes. 

 

 

 Vetllar perquè les 
persones amb 
drogodependències i els 
seus familiars disposin 
d’un  centre de tractament 
i seguiment (CAS) situat a 
la zona del Baix 
Montseny. 

 

 Afavorir la creació de 
places hospitalàries de 
desintoxicació en alguns 
dels dispositius sanitaris 
de la nostra zona. 

 

 Manteniment del grup de 
suport per a persones 
amb addiccions del Baix 
Montseny. 

 

 Vetllar per al mantenir 
l’oferta de 8 Places de 
formació i d’inserció 
laboral des de 
l’Administració pública a 
través d’un  taller  
d’ocupació en explotació 
forestal per a 
drogodependents. 

 

 

En el marc del Tritó, cada any, s’organitzen diverses activitats dins l’àmbit de prevenció 

(escolar, familiar, etc.), entre els quals hi podem trobar les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 El Pla convergeix, mitjançant un conveni de col·laboració per cinc anys, els interessos de 16 

municipis del Baix Montseny, entre ells Gualba. 
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 Activitats de difusió del Tritó 
del Baix Montseny  
 

 Concurs de dibuix/”collage” 
sobre el tabac als centres 
educatius el dia 31 de maig. 

 

 Exposicions sobre 
substàncies psicoactives 
(tabac, fulla de la coca i 
cànnabis). 

 
 

 Obres de teatre sobre 
diferents temàtiques 
(violència dins i fora de l’aula 
i drogues) 

 

 Tallers de drogues legals i 
no legals 

 

 Tallers emocionals per a la 
prevenció (tallers de gestió 
emocional) 

 

 Tallers sobre usos abusius 
de les pantalles. 

 

 Activitats d'oci alternatiu 
nocturn en festes majors i 
campanyes de prevenció en 
dates assenyalades com 
festes majors, cap d’any, 
carnestoltes. 

 

 Dispensació d’etilòmetres, 
preservatius, còctels 
saludables i tríptics 
informatius en estands a 
festes a l’aire lliure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Implementació dels 
protocols d’usos de drogues 
als centres educatius (3 
centres educatius i en 
procés el Centre de 
Formació d'Adults). 

 

 Servei d'assessorament 
familiar sobre drogues del B. 
Montseny 

 

 Edició i difusió de materials 
 

 Campanya comarcal  
prevenció de drogues i 
conducció 

 

 Campanya comarcal 
prevenció en festes majors. 

 

 Dinamització del  grup de 
suport per a persones amb 
addiccions del Baix 
Montseny (5a edició). 

 

 Dinamització del grup de 
suport per a joves 
consumidors de marihuana 
(1a edició). 
 

 Difusió del pla integral i de 
les accions del pla a través 
dels mitjans de comunicació 
local i comarcal. 

 

 Disseny d'un web propi sobre 
prevenció de 
drogodependències i 
promoció de la salut 
(eltrito.cat) 
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Pel que fa al perfil de persones ateses, més d’ un 50% de les persones que van al servei  

del Tritó són adultes (majors de 18 anys). Es realitzen una mitjana aproximada de 100 

assessoraments anuals, dels quals el darrer any 8 casos eren de Gualba. 

Pel que fa a la valoració de la implementació del Pla, des del punt de vista tècnic es 

destaquen com a fortaleses la seva proximitat en el territori i la coordinació entre tots els 

agents socials ( educadors, treballadors socials, CAP, policia de proximitat, CAS, escola 

d’adults, PTT, instituts, Servei d’Orientació laboral, etc). 

Conductes i hàbits de risc per a la salut en la població jove 

Amb relació a conductes i hàbits de risc per a la salut, des del punt de vista tècnic 

s'apunta que en els últims anys , en general s’ha vist un increment del temps 

d’exposició de les persones joves davant de les pantalles (sobretot de l’ordinador i 

el mòbil), una mica preocupant, però sense poder afirmar rotundament que ens trobem 

davant d’una addicció a les pantalles. 

 

El consum de cànnabis entre el jovent també ha augmentat, encara que molt 

lleugerament. La substància més consumida entre joves i adults segueix sent l’alcohol, 

degut a la facilitat d’accés a l’hora de comprar-lo (tot i la normativa vigent que prohibeix 

la venda a menors).  

 

Des de l’àmbit tècnic s’apunta que al poble hi ha pocs casos de conductes de risc i 

que els problemes de salut juvenil són molt concrets i els casos de joves que, per 

exemple, consumeixen alcohol o fumen cànnabis al carrer són pocs.  

 

Els casos que arriben a serveis socials són aquells vinculats principalment a incidències 

(exemple: consum via pública que arriba a través de la guàrdia municipal, etc...). De fet, 

a serveis socials el nombre de casos atesos de joves és molt baix, arriben pocs casos 

de jovent de 12 a 29 anys però s’atenen casos de manera indirecta a través de l’institut.. 

Des de l’àmbit tècnic s’apunta que no tenen serveis socials com a servei de referència. 

Possiblement el fet de comptar amb la figura de tècnica de joventut pot ajudar a establir 

aquest pont.  

 

Normalment si la família va a serveis socials  és per plantejar algun dubte o neguit 

acadèmic o amb relació a alguna qüestió d'addicció del seu fill/a (de vegades es tracta 

d'un tema de consum i desencadena en addicció; o per addicció a les pantalles, etc.) 
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En les necessitats o dinàmiques del jovent de Gualba pel que fa a les addiccions amb 

relació als altres municipis del Baix Montseny, els 16 municipis que configuren el Tritó 

tenen la seva idiosincràsia i disposar o no d’espais i recursos juvenils és un factor 

que influeix en la prevenció. Amb relació a aquest fet, entre el jovent consultat de 

Gualba s’apunta que poder disposar d’un espai jove i de més oferta al jove podria ajudar 

a prevenir hàbits no saludables o conductes de risc per a la salut.  

 

El paper de les famílies pel que fa a la prevenció de les addiccions 

Des de l’àmbit tècnic s’apunta que tots els estudis rigorosos indiquen que la prevenció 

familiar és la que té més impacte en el jovent; molt per sobre de la prevenció escolar. 

Per tant, es considera necessari renovar i buscar estratègies per a captar l’atenció dels 

pares i mares en aquest sentit, crear consciència de la importància, capacitat d’influència 

i responsabilitat que tenen pel que fa als seus fills i filles. Es posa l’accent en la 

necessitat d’encaminar esforços i recursos a acompanyar a pares, mares i adults 

en general, no només al jovent.  

 

Altres qüestions a tenir en compte amb relació a accions i serveis de 

prevenció de la salut 

Els i les joves enquestades en general es consideren suficientment informats/des amb 

relació a temes vinculats a salut. 
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Gràfic 27. Consideres que estàs suficientment informat/da amb relació als següents 
temes de salut?. Enquesta Jove. 

 

Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 
 

Pel que fa a l’àmbit de la sexualitat, el 70% se sent molt o suficientment informat/da, i 

amb relació al bullying aquest percentatge arriba a més del 70% del jovent que ha 

respost la pregunta de l’enquesta.  

Més del 60% es considera suficientment o molt informat/da amb relació a drogues i 

violències masclistes. Pel que fa a l’àmbit de violències masclistes, l’educadora social 

de referència al municipi té formació especialitzada en temes de violència de gènere i, 

el fet de comptar amb tècnica de joventut pot ajudar a que, en cas que detecti quelcom, 

a més de derivar-la poder plantejar alguna activitat conjuntament per treballar-ho (per 

exemple: temes de llenguatge sexista, etc.) 

 

D’altra banda, un 56,7% es considera suficientment o molt informat/da amb relació a 

trastorns alimentaris i a l’addicció a les pantalles 

El percentatge de jovent que es considera prou informat amb  relació a LGTBI+ no arriba 

al 45%. 

Els resultats de l’enquesta conclouen que més de la meitat del jovent enquestat troba 

a faltar més informació  amb relació a  qüestions relacionades amb LGTBI+ (el 

55,2%), i un 43,3%  no està prou informat/da amb relació a addicció a les pantalles i 

a trastorns alimentaris . 
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Algun jove també apunta que caldria treballar més l'àmbit relacionat amb la salut 

emocional del jovent (autoestima, etc) i amb el seu desenvolupament personal; el treball 

sobre malalties mentals; o l'esport i la importància dels hàbits per a una vida saludable, 

per exemple. 

Com a elements de millora de les accions i serveis de prevenció de la salut juvenil, des 

de l'àmbit tècnic es valora necessària l’aposta política i tècnica i comptar amb un bon 

finançament. En aquest sentit, es destaca que Gualba disposi de tècnica de joventut 

com una oportunitat per reforçar la difusió de les activitats que ja es realitzen, des del 

Tritó o altres iniciatives com la de Energy control que es porta a terme en el marc de les 

festes locals,  per tal que el jovent  n’estigui assabentat i sàpiga  on recórrer en cas de 

necessitar-ho. 

 

També s'apunta que un element clau a l’hora de planificar serveis i recursos és comptar 

amb la veu i  preferències i inquietuds de les persones joves, per adequar-los a les seves 

necessitats i voluntats. Una  manera, alhora, de fomentar la responsabilitat de la creació 

d’un projecte, espai o recurs,  al jove. 

 

5.6 Informació i comunicació 
 
L'Ajuntament de Gualba compta amb diversos canals d'informació i comunicació 

generalistes tals com el butlletí municipal  twitter, el web de l’ajuntament i facebook. Des 

de l'ajuntament es fa difusió dels recursos comarcals i cada vegada més està reforçant 

la via xarxes socials. Des que disposa de tècnica de joventut s'ha habilitat un compte 

d'instagram jove que fins al moment té 87 seguidors15 . Així com un grup de watts app 

jove, on hi ha joves d’edats diverses, tant adolescents com majors d’edat. 

 

La visió d’alguns agents consultats és que els canals d’informació generalistes de 

l’ajuntament funcionen entre el jovent i que, en tot cas, aquests cerquen la informació 

quan tenen interès i que quan no se n’assabenten és perquè no els interessa. 

 

Aquesta percepció contrasta amb la visió del jovent consultat, el qual en general té la 

percepció que rep poca informació amb relació al que s’organitza al poble i que els 

canals generalistes (web, cartells, etc.) no s’adeqüen al jovent, pel que fa al format i 

                                                           
15 Segons dades disponibles a gener de 2019. 
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disseny principalment. Per exemple, hi ha joves que tenen la sensació que  el butlletí 

mensual de Gualba no és un canal gaire popular entre el jovent, com tampoc ho són els 

flyers i cartells. Si bé alguns joves sí que es fixen en els cartells, en general no és un 

canal que utilitzin per informar-se,  ja que el disseny (colors, presentació de la 

informació, etc.) no els crida l’atenció, no són vistosos.  

 

La meitat de les persones joves enquestades afirmen que el canal que més utilitzen i  

més eficaç per informar-se del que s'organitza al poble és a través de les amistats. Prop 

d'un 30% també afirma utilitzar les xarxes socials de l'ajuntament. 

 

Gràfic 28. Quin mitjà d’informació o canal utilitzes més per assabentar-te de les activitats 
que es fan a Gualba? Enquesta jove. 
 

 

Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 

 

Entre el jovent es valora necessari que l’Ajuntament utilitzi eines específiques de 

difusió i comunicació amb el jovent. Principalment, prefereixen  l’instagram, el watts 

app i el correu electrònic. 
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Gràfic 29. Quins canals o mitjans prefereixes per fer-te arribar informació amb relació a 

les activitats que es fan a Gualba. Enquesta Jove 

 

Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 

 

Com a millores, el jovent consultat en general coincideix també en apuntar la importància 

que, com a reforç en la difusió, els cartells es distribueixin per tots els nuclis del 

municipi, ja que en general veuen que es centralitzen a Gualba de Dalt.  

 

5.7 Participació 
 
Associacionisme i participació 
 
Al poble no hi ha cap associació juvenil i majoritàriament les persones que 

participen en associacions del poble són població adulta.   

 

Entre el jovent consultat es percep que antigament hi havia més participació per part del 

jovent. Hi havia un grup de joves que ara tenen entre 30 i 35 anys que eren una colla i 

organitzaven activitats per a ells. A mesura que es van anar fent grans la colla es va 

dissoldre i ara no hi ha res semblant.  

 

Més del 60% dels nois i noies enquestades afirma no participar en cap associació o 

col·lectiu, si bé a prop del 31% li agradaria fer-ho.   
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Gràfic 30. Participes en alguna entitat, associació o col·lectiu?. Enquesta jove 

 

Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 

 

Entre les associacions del poble, en algunes com el grup de teatre, l’Esbart jove i els 

Geganters i Grallers hi podem trobar joves que hi participen habitualment o 

esporàdicament. Al club de futbol i la Penya blaugrana els i les joves hi participen com 

a consumidors de l'activitat esportiva.  

 

La meitat del jovent que ha respòs l’enquesta i que no participa a associació o col·lectiu 

del poble afirma que és degut a què, si bé els agradaria, no les coneixen.  

 
Gràfic 31. En cas que no participis en cap entitat, associació o col·lectiu, per què no en 
formes part?. Enquesta jove 

 

Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 
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El 27,8% no ho fa degut a que no té temps per fer-ho mentre que un 16,7% afirma que 

no hi ha cap de Gualba que li agradi. Només un afirma que no hi participa perquè no li 

interessa. 

 

D’altra banda, el jovent enquestat en la seva majoria (més del 70%) tampoc participa en 

activitats de voluntariat, principalment per desconeixement de les opcions que té per fer-

ho, si bé al  32,1% li agradaria fer-ho. 

Gràfic 32. Participes en alguna activitat de voluntariat?Enquesta jove. 

 

Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 

Canals i/o espais estables de participació juvenil 

En general es té la percepció que els nois i noies que participen al poble són 

minoritaris. Han acostumat a fer-ho posant-se en contacte directament amb l’alcalde o 

bé traslladant dubtes i propostes a través de l’OAC. Els i les joves consultades lamenten 

no haver disposat fins al moment de cap espai o canal per participar i destaquen que en 

general no  se’ls ha motivat a propostes o organitzar activitats. De fet, en aquesta línia, 

26 dels 30 joves que han respòs l'enquesta opinen que a Gualba els i les joves no tenen 

possibilitats de participar en les decisions que els afecten. 

 

Des que Gualba disposa de  la figura de la tècnica de joventut s'ha habilitat un espai 

setmanal per a què puguin fer arribar les seves inquietuds i propostes presencialment, 

a més de la comunicació directa que hi estableixen a través del whats app i l’instagram.  

 

Els i les joves del poble troben a faltar que l’Ajuntament els pregunti la seva opinió 

amb relació a temes que els afecten i siguin del seu interès, els agradaria poder opinar, 

fer propostes i que se’ls tingués en compte. Però apunten que fins al moment no 
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se’ls ha preguntat i que, en general, només els ha tingut en compte en casos puntuals 

per ajudar a organitzar activitats que ja estaven dissenyades i decidides per altres (com 

per exemple el concert de Festa Major). Els agradaria que se'ls preguntés per donar 

idees i no només per organitzar coses que ja estan decidides.  

 

També valoren necessari que se’ls informi adequadament, se’ls faci acompanyament i 

se’ls doni suport quan tenen alguna iniciativa i posen l’accent en la importància se’ls faci 

retorn dels resultats dels processos i accions de participació (se’ls expliqui què es pot 

fer, què no, i per què).  

 
Pel que fa a la seva participació en espais estables  més del 70% del jovent enquestat 

(17 joves), li interessaria formar part d’algun grup de joves on poder dir la seva amb 

relació a polítiques de joventut del poble. 

 
 

Gràfic 33. T’agradaria formar part d’un grup de joves per poder dir la teva sobre 
polítiques de joventut del municipi? Enquesta Jove 

 
Font de les dades. Enquesta Jove 2018. Elaboració de la Diagnosi del PLJ de Gualba. 

 

Tanmateix, a un 20,6% li interessaria participar a través de consultes puntuals.  

 

Temes d’interès per al jovent a l’hora de participar 

Amb relació als temes que els motiva per participar, els i les joves consultades en 

general afirmen que els interessaria participar en qualsevol tema que els afecti, sempre 

i quan es compti amb la seva opinió, puguin donar idees i fer propostes i se’ls escolti i 

se’ls tinguin en compte. Per exemple, els agradaria poder participar en el disseny i 

l’organització d’activitats per a joves com: 

 activitats esportives més enllà del futbol (tornejos o partits de bàsquet, beisbol, 
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etc.) 

 activitats de música i ball 

 teatre 

 programació de la Festa major, tant d'estiu com d'hivern. Per exemple, 

organitzant una nit jove. 

 activitats vinculades a l'entorn natural, com excursions, gimcanes, circuits de 

natura. 

 cinefòrums 

 club de lectura 

Així mateix, hi ha joves als que els agradaria participar en millores del poble i en 

polítiques de joventut, d'urbanisme, socials, en el pressupostos municipals, i amb 

relació als equipaments. 

6. Conclusions i orientacions per al disseny 
del PLJ 

 
A partir de la descripció i anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut que 

s’implementen a Gualba, podem extreure algunes conclusions que haurien d’ajudar a 

orientar el futur Pla local de joventut del municipi. 

 

Amb relació al context general del municipi 

 Gualba és un poble petit, tranquil i on tothom es coneix. El jovent interacciona 

molt entre ell i a les colles d’amistats s’hi barregen joves de diverses edats. 

 

 La població jove de 12 a 29 anys representa el 14,6% del total de la població del 

municipi. La franja amb més joves és la de 15 a 19 anys, seguida de la de 12 a 

14. En tercer lloc la franja dels 25 als 29 anys i finalment la de joves de 25 a 29 

anys.  

 

 El jovent que estudia a l’institut Baix Montseny té vincles amb nois i noies de 

municipis veïns com són Sant Celoni, la Batllòria i Campins. Aquest fet planteja 

l’oportunitat de cercar estratègies conjuntes amb aquests municipis per arribar al 

jovent.  

 Els nois i noies del poble estan acostumats a buscar serveis i oferta ( formativa, 

de lleure, laboral, etc) fora del municipi donat que les possibilitats d'ocupació, 

formació i lleure a Gualba són limitades, tal i com succeeix en altres municipis 
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de menys de 2.000 habitants de la comarca. Sant Celoni és pol d’atracció de 

l’oferta. En aquest context, hi ha una elevada mobilitat del jovent per accedir a 

l’oferta que els manca al poble, tant entre setmana com els caps de setmana. 

 

 La insuficiència de freqüència del transport públic fa que tinguin poca autonomia 

per a desplaçar-se i hagin de dependre dels pares i mares o, en el cas dels 

majors d’edat, de disposar de vehicle propi.  

 

 Gualba compta amb un entorn natural que ofereix moltes possibilitats per ampliar 

l’oferta d’activitats col·lectives adreçades a joves (excursions, sortides, etc.)  

 

Amb relació als processos formatius, laborals i d’emancipació residencial 

 El municipi no disposa d’oferta d’educació secundària obligatòria i l’institut de 

Sant Celoni és el centre de referència. 

 

 L’oferta de formació no reglada és limitada i hi ha joves als que els agradaria 

poder fer cursos a Gualba, per exemple de pre-monitor/a o monitor/a de lleure, 

així com cursos relacionats amb la pràctica esportiva; de manualitats, 

informàtica, entre altres. 

 

 Es percep, doncs,  la necessitat de cercar estratègies per tal d’oferir més 

possibilitats formatives al jovent dins del propi municipi. També es valora 

necessari reforçar la informació, orientació i acompanyament del jovent pel que 

fa als seus processos i itineraris formatius.  

 

 Entre el jovent consultat es troba a faltar un espai d’estudi al poble, on poder fer 

deures i treballs en grup en un ambient de tranquil·litat. 

 
 Les dificultats en l'accés a l'habitatge per part de la gent jove és una problemàtica 

d’habitatge generalitzada a diversos municipis, que afecta també a la població 

en general. I hi ha competències en l’àmbit de les polítiques d’habitatge que no 

són municipals. Pel que fa a les dificultats d’accés a l’habitatge, el jovent destaca 

que la manca d’oferta de pisos o cases de lloguer al poble i les condicions per 

accedir als pocs que hi ha són factors que limiten molt les possibilitats 

d’emancipar-se al poble.  
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Amb relació al temps de lleure i oci del jovent 

 A Gualba no hi ha cap espai o equipament de referència juvenil i manca oferta 

d’activitats per a joves a partir dels 12 anys. 

 

 La majoria del jovent consultat opina que l’oferta en general és pobre, es centra 

principalment en l’esport, sobretot el futbol. Tenen la percepció que el poble està 

enfocat principalment a la franja d’edat més infantil, població adulta o gent gran. 

 Es percep la necessitat de cercar fórmules per equilibrar i ajustar el fet que 

Gualba és un poble tranquil i dormitori amb les necessitats que tenen els i les 

joves en el seu temps de lleure i oci. Mitjançant la generació de programació 

d’activitats juvenils per tal d’oferir-los alternatives de lleure educatiu i saludable 

al municipi.  

 

 En el seu temps lliure, la majoria del jovent acostuma a fer activitats fora del 

municipi. Quan es queden al poble, a banda d’estar a casa o estar amb la família, 

acostumen a voltar pels carrers i a trobar-se en parcs o places o espais com la 

pista poliesportiva de Gualba de Dalt o l’entorn de Can Figueres.  

 

 De vegades, l’ús de l’espai públic per part del jovent genera algun conflicte amb 

el veïnat, generalment per qüestions relacionades amb el soroll o l’incivisme. El 

jovent consultat sent que molesta i troba a faltar poder disposar d’un equipament 

o espai específic per a ells.  

 

 Els agradaria que l’Espai Jove s’adrecés a totes les franges d’edat. El conceben 

com un espai on passar l’estona, sobretot a l’hivern i quan plou. Que ofereixi 

diversitat d’usos i serveis que donin sentit a l’espai: com a punt de trobada 

informal i socialització; un espai on trobar informació i orientació així com suport 

a les iniciatives del jovent;  on poder estudiar i fer treballs en grup; amb 

programació d’activitats i tallers i elements de joc recreatiu.  

 

 Al jovent consultat li agradaria poder implicar-se en l’organització i funcionament 

d’un futur espai jove. Aquest aspecte ofereix una oportunitat per afavorir i 

fomentar la seva en projectes i iniciatives juvenils al poble.  

 

 Des de l’àmbit polític i tècnic del municipi es planteja la possibilitat de cercar 

estratègies per poder utilitzar una sala del pis de d’alt de Can Figueres com a 

possible emplaçament futur d’un espai jove. 
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Amb relació a la salut juvenil 

 En general, en els darrers anys ha incrementat el temps d’exposició del 

jovent davant de les pantalles, així com el consum de cànnabis, si bé molt 

lleugerament.  La substància més consumida entre joves i adults segueix 

sent l’alcohol, degut a la facilitat d’accés a l’hora de comprar-lo (tot i la 

normativa vigent que prohibeix la venda a menors). Les persones joves 

que a Gualba fumen o consumeixen alcohol al carrer són poques. Des 

de l’àmbit tècnic s’apunta que al poble hi ha pocs casos de consums al 

carrer (d’alcohol, cànnabis, etc.) i que els problemes de salut juvenil són 

molt concrets i puntuals.  

 

 S’apunta la necessitat d’encaminar esforços i recursos en l’orientació i 

l’acompanyament a pares, mares i adults en general, no només al jovent, 

pel que fa a reforçar el seu paper en la prevenció de conductes i hàbits 

de risc per a la salut del jovent. 

 

 Comptar amb la tècnica de joventut permet ampliar la xarxa de 

coordinació dels agents al territori i suposa una oportunitat per reforçar 

l’àmbit de la prevenció,  el qual es treballa molt al municipi principalment 

a través del Tritó, i millorar la  difusió entre el jovent dels serveis, recursos 

i activitats en l’àmbit de la salut juvenil. 

 

 En general, els i les joves enquestades es consideren suficientment 

informats/des amb relació a temes vinculats a salut. Si bé, on destaquen 

que els manca més informació és amb relació a LGTBI+, addicció a les 

pantalles i pel que fa a trastorns alimentaris.   

 

Amb relació a la informació i la comunicació amb el jovent 
 

 Entre el jovent consultat es valora necessari poder disposar de canals i eines 

d’informació i comunicació específicament adreçats a ells, principalment 

l’instagram. 

 

 Es valora positivament el fet que s’hagi creat un compte d’instagram jove. Així 

com poder comunicar-se directament amb la tècnica de joventut a través del grup 

de watts app jove que s’ha posat en marxa arran de la implementació del Servei 

de joventut al municipi. 
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Amb relació a la participació juvenil 
 

 Si bé la participació del jovent en associacions del municipi i en l’organització 

d’activitats és baixa, hi ha joves als que els agradaria poder participar més. 

Majoritàriament, però, afirmen que desconeixen les possibilitats que tenen per 

fer-ho.  

  

 En general, entre el jovent consultat es troba a faltar que l’Ajuntament compti 

amb ells en la detecció de necessitats dels i de les joves, en el disseny i 

l’organització d’activitats. També els agradaria rebre més acompanyament, 

suport i orientació en l’impuls d’iniciatives juvenils. 

 

 Els motivaria participar en les polítiques de joventut al municipi així com en 

qualsevol assumpte relacionat amb millores del poble, urbanisme i polítiques 

socials. També els agradaria participar en la programació i l’organització 

d’activitats del seu interès (per exemple: relacionades amb el cinema; amb 

l’aprofitament de l’entorn natural per a activitats diverses; activitats esportives 

com tornejos, etc.; així com en la creació, posada en marxa i desenvolupament 

d’un futur Espai Jove, entre d’altres.) 

 

 A la majoria del jovent consultat li agradaria  poder participar en algun espai 

estable de participació i en consultes puntuals, com una oportunitat per 

vehicular les seves necessitats, inquietuds i propostes. 

 

 El jovent consultat valora necessari poder disposar de la informació necessària 

per participar, ser tinguts en compte i rebre un retorn de totes les accions en les 

que participin, per conèixer l’impacte de la seva participació i saber què es 

decideix fer i què no rebent respostes motivades en ambdós sentits.  

Amb relació al Servei de Joventut 

 Per part de tots els agents consultats, es destaca l’oportunitat que suposa per al 

municipi i les polítiques de joventut disposar del Servei de Joventut i de la figura 

de tècnica en aquest àmbit.  

 

 D’una banda, pel que fa a la coordinació i treball conjunt amb els altres agents i 

serveis del poble i d’altra banda, per millorar els processos d’informació, 

orientació, suport i acompanyament al jovent en el desenvolupament de diversos 
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aspectes de la seva vida, com són els formatius, laborals, l’emancipació 

residencial i la salut.  

 

 Així com per a afavorir l’impuls d’iniciatives juvenils al poble, potenciar la seva 

vinculació amb Gualba i fomentar la seva coresponsabilització en les polítiques 

de joventut.  

 

 Es percep la necessitat de seguir treballant en la difusió del Servei per donar-

lo a conèixer més i apropar-lo al jovent de diverses franges d’edat i perfils. 
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ANNEXOS 
 
Annex 1.  Informe de la sessió de treball amb joves 

Annex 2.  Enquesta Jove 
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Annex 2. Informe de la sessió de treball amb joves 

 
Objectius de la sessió 

En el marc del procés d’elaboració de la Diagnosi del Pla local de joventut de Gualba, 

el 24 de novembre va tenir lloc la sessió de treball amb joves del municipi.  

L’objectiu de la trobada era recollir la percepció del jovent del poble amb relació a les 

principals necessitats que tenen i la manera que consideren que caldria tenir en compte 

per donar-hi resposta.   

 

A la sessió hi van participar 14 joves (4 noies i 10 nois) d’edats compreses entre els 12 

i els 19 anys: 

 Noa, 12 anys 

 Júlia, 12 anys 

 Adrià, 13 anys,  

 Aran, 14 anys 

 Àlex, 14 anys 

 Ruth, 15 anys 

 Edu, 16 anys 

 Manel, 17 anys 

 Roger, 17 anys 

 Alba, 17 anys,  

 Roger, 17 anys,  

 Xavi, 19 anys 

 Àlex, 19 anys 

 Arnau, 19 anys 

 

A continuació, recollim els resultats d’aquest treball. 

 

Síntesi d’aportacions 

Per iniciar la reflexió amb relació a la realitat juvenil a Gualba, els i les participants van 

triar una imatge que resumeix com és viure al poble segons el seu punt de vista. Aquest 

moment inicial va permetre copsar el seu imaginari amb relació a la situació actual del 

jovent del poble.  

 

 

Com és a Gualba, en una imatge? 
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Idees força: 

 És un poble avorrit 

 És un poble mort 

 On no hi ha res  

 O vas a la muntanya o no hi ha res a fer. 

 És difícil trobar sortides  

 És tranquil 

 Hi ha calma. No hi ha trànsit. 

 Hi ha qui està sol o se sent sol.  

 De tant tranquil, massa. 

 El temps passa lent perquè no hi ha res a fer.  

 Quan plou, plou fort 

 Entorn verd.  
 
Com és la vida del jovent a Gualba? Detecció de 

necessitats i oportunitats 

A continuació, els i les participants, organitzats en tres 

subgrups de treball, van reflexionar amb relació a tres eixos, distribuïts en tres taules de 

treball. Es van establir 3 rondes progressives per al treball en subgrups per a què 

cadascun d’ells pogués identificar aspectes positius, dificultats i elements a millorar pel 

que fa a: 

- Formació, feina, habitatge 

- Lleure, oci, salut 

- Participació 

Un cop tots els subgrups van passar pels tres racons de treball, es va realitzar una 

posada en comú per compartir els elements identificats en cada eix. 

Tot seguit, es presenten les aportacions recollides: 

 
CONTEXT GENERAL DEL POBLE 
 
- Gualba és un poble tranquil, on els infants i joves poden anar segurs pel carrer 

perquè no hi ha perill pel pas de cotxes.  

 

- Es coincideix també en descriure Gualba com un poble dormitori, que no està 

enfocat al jovent. En aquest sentit, es comenta que està pensat per a infants fins a 

12 anys, famílies amb fills i gent gran i no ofereix possibilitats per al jovent. S’apunta 

que no hi ha oportunitats de lleure, més enllà d’aprofitar l’entorn natural per fer 

excursions,  voltar pels carrers o estar a la pista o algun altre espai lliure del poble.  

 

- La població jove de Gualba es troba amb què a partir dels 12 anys s’ha de desplaçar 

a altres municipis, principalment a Sant Celoni, per accedir a l’oferta formativa, de 

lleure i oci, així com per trobar feina i buscar habitatge.  
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- La mobilitat els suposa una dificultat i es posa l’accent en què és una de les principals 

problemàtiques amb què es troba la gent jove del poble, degut a les mancances de 

transport públic.  El jovent menor d’edat ha de dependre dels pares i mares per poder 

moure’s i els més grans o tenen cotxe o moto o han de dependre també d’altra gent 

per moure’s. 

 

I és que l’oferta de transport públic és molt limitada. També es comenta que cal tenir 

en compte que les dificultats de mobilitat s’agreugen en els casos de la gent que viu 

fora del nucli.   

 

L’estació de tren està lluny i l’autobús té una freqüència molt baixa que no s’adequa 

a les  necessitats del jovent. A les dues del migdia hi ha un autobús però és quan 

els i les joves estan estudiant. És a la tarda quan necessiten agafar l’autobús però 

en aquesta franja només disposen d’un autobús Sant Celoni-Gualba (a quarts de 

sis) i només el poden agafar per anar o bé per tornar i això els limita. 

 

En aquest context, es troba a faltar tenir parada de l’autobús a l’estació de tren i que 

els horaris de l’autobús i tren estiguin sincronitzats. Sent conscients de la limitació 

de competències municipals amb temes de transport, s’apunta la necessitat que 

l’Ajuntament insti als organismes competents per a què es millori la freqüència 

d’autobusos al municipi i s’ampliïn les parades.  

 

Davant les dificultats de mobilitat amb transport públic amb les que es troben, alguns 

joves plantegen com a possibilitat contemplar algun sistema per compartir cotxe. En 

aquesta línia, es posa l’exemple de Campins, on un grup de pares i joves han creat 

un grup de watts app per compartir cotxe i itineraris, una eina que, comenten, també 

ajuda a posar en contacte al veïnat del poble. Tot i això hi ha qui apunta que caldria 

tenir en compte els riscos que pot suposar que gent que no es coneix contacti i 

comparteixi vehicles i trajectes, sobretot si són molt joves.  
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FORMACIÓ, FEINA, HABITATGE 
 
Feina 

- Al poble no hi ha ofertes laborals. S’apunta que els adolescents o joves que busquen 

una feina a Gualba per compaginar-la amb els estudis només tenen la possibilitat de 

treballar de cambrer a un dels dos bars del poble. Es troba a faltar poder tenir més 

oportunitats de feina al municipi, en altres tipus d’oficis que ells puguin exercir. 

Habitatge 

- Tenen dificultats per accedir a un habitatge al poble, ja que  no hi oferta de pisos o 

cases de lloguer i alguns joves s’han trobat amb què els propietaris acostumen a 

preferir llogar a majors de 25 anys o a parelles. 

Formació 
 
- L’oferta de cursos formatius a Gualba és limitada. Només inclou els cursos d’anglès 

i s’apunta que no hi ha gaire varietat de nivells. S’adrecen a tothom, no són 

específics per a joves i alguns nois i noies que s’hi apunten es troben amb què no 

s’adeqüen a les seves necessitats, ja que en alguns casos els continguts són similars 

als que ja han après a l’ institut, per exemple.  

 

- D’altra banda, com a oferta privada s’ofereixen classes de música particulars i hi ha 

joves que hi van.  

 

- Es troba a faltar poder tenir la possibilitat de fer activitats formatives al poble, més 

enllà d’anglès. Per exemple, hi ha interès en fer el curs de monitor i pre-monitor de 

lleure.  

 

- Tanmateix, es té la sensació que, en el cas que s’organitzin cursos per a joves, 

possiblement costarà que s’hi apuntin perquè, com fins ara mai se n’han fet, potser 

els falta iniciativa i no estan acostumats a poder fer coses al poble.  

Necessitats d’estudi 

- Els i les adolescents troben a faltar un lloc on poder anar a fer deures. Davant 

d’aquesta mancança, acostumen a estudiar i fer deures a casa seva o a casa  

d’algun amic o amiga. Moltes vegades opten per anar a estudiar i fer treballs a Sant 

Celoni a casa de companys/es de classe i així aprofitar que estan allà per, quan 

acaben, poder fer altres coses (anar a llocs; fer activitats, etc. ). 

 

- S’apunta la necessitat d’un espai de biblioteca o espai d’estudi a Gualba per poder 

disposar d’un espai tranquil, on concentrar-se i poder tenir accés a consultar llibres, 
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informació, etc. Es visualitza com un espai que no sigui només per a joves sinó que 

hi pugui anar tota la població del municipi.  

 

- També s’apunta que si hi hagués un espai jove, aquest podria incloure un espai 

d’estudi i per fer treballs en grup.  

Necessitats d’informació i orientació 
  
- L’alumnat de l’institut valora positivament el fet de rebre informació amb relació a les 

possibilitats d’estudi més enllà de l’ESO (com per exemple a través de les xerrades 

que es fan a 4t d’ESO).  

 

- Tot i això, tant entre els i les adolescents com entre joves més grans, es considera 

necessari reforçar la informació que es dona al jovent més enllà de les accions a 

l’institut. Es valora que caldria reforçar la informació i assessorar al jovent de 

diferents edats amb relació a les possibilitats formatives que existeixen. Es proposa 

que s’organitzin xerrades o tallers per informar al jovent amb relació a feina, 

formació, etc.  

 

- En aquests sentit, s’identifica com una oportunitat poder comptar amb el Servei de 

Joventut de Gualba per a què els informi, orienti i assessori pel que fa a temes 

formatius (possibilitats de l’oferta formativa; ..) ; feina (informació sobre sortides 

laborals; com fer CV;etc.); possibilitats d’accés a l’habitatge; etc. 

 

LLEURE, OCI, SALUT 
 
L’oferta de lleure i oci 
 
- L’oferta d’activitats extraescolar de lleure a Gualba es centra en els infants 

d’educació infantil i primària i es posa l’accent en què no n’hi ha per a joves. 

L’oferta s’organitza principalment a través de l’AMPA de l’escola. Aquesta oferta 

d’activitats per a infants és àmplia i inclou activitats com patinatge, karate, futbol, 

dansa, coral, música, etc. 

 

- Es lamenta que no s’organitzin activitats per al jovent a partir de 12 anys. 

 

- Sant Celoni és el pol d’atracció de l’oferta de lleure i oci per al jovent de Gualba. 
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- L’oferta esportiva al poble es centra principalment en el futbol i es troba a faltar que 

s’ampliï amb altres esports (bàsquet, beisbol, etc) que també són d’interès per al 

jovent.  

 

- Es considera necessari que s’organitzin activitats intergeneracionals, per a gent 

adulta i gent gran, infants i joves, de manera que es fomenti la relació i la coneixença 

entre les diferents generacions.  

 

Usos del temps de lleure 
 
- Entre setmana la major part dels i les joves de Gualba van a Sant Celoni per fer 

activitats extraescolars o quedar amb els amics.  

Quan no hi van es queden a casa o surten amb els amics per voltar pels carrers del 

poble o anar a casa d’algun amic.  

 

- Els caps de setmana, hi ha joves que marxen del poble per anar a visitar a familiars 

que viuen en un altre municipi; anar a dinar o a sopar fora del poble amb amics/gues; 

i, si volen sortir de festa,van a Sant Celoni.  

 

Si es queden a Gualba, o bé estan a casa o queden a casa d’algun amic per jugar a 

la play per exemple. En ocasions queden amb amistats per fer alguna excursió; anar 

amb bici; o sortir a voltar amb els amics/gues pel carrer.  

 

Els divendres a la nit hi ha joves que normalment es troben a Can Figueres, o a la 

pista. Els dissabtes per la tarda es mouen més pel poble (volten; van a jugar a futbol, 

...) i per la nit en general fan com el divendres: o estan a la pista o la zona de Can 

Figueres.   

 

Convivència 

- Es comenta que els i les joves de diverses edats senten que molesten allà on 

estiguin del poble. I que allà on van els veïns es queixen. Si bé apunten que alguns 

adolescents de 12 anys quan van pel carrer porten la música alta i això molesta; en 

general els i les joves del poble intenten buscar llocs per estar on no molestin, no 

cridar i tenir la música a un volum suau. Però s’apunta que el poble és tan tranquil i 

silenciós que se’ls sent facin el que facin i això molesta als veïns, els quals també 

es queixen que el jovent embruta.  
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Els i les joves comenten que es troben amb què a la mínima que facin quelcom el 

veïnat truca a la policia i que no es té en compte que són joves i com no tenen cap 

espai on anar i activitat per fer han de buscar-se racons per estar. Expliquen que fins 

i tot per festa major, en què la música dels concerts és elevada i hi ha més moviment, 

hi ha veïns/es que es queixen si veuen a un grup de joves reunit en algun racó 

escoltant la seva música, per exemple a Can Figueres. 

 

- Es planteja la necessitat de cercar fórmules per equilibrar i ajustar el fet que Gualba 

és un poble tranquil i dormitori amb les necessitats que tenen els i les joves en el 

seu temps de lleure. 

Equipaments  

- Es troba a faltar un espai per a joves de totes les edats, on poder anar quan tenen 

temps lliure i, sobretot, quan plou i fa fred. Un espai per a ells on no molestin a ningú.  

 

Els agradaria que hi hagués un Espai Jove, que oferís un espai de trobada, on estar-

s’hi i fer-hi activitats lúdiques. Els agradaria disposar de billar, futbolí i/o altres 

materials per a activitats.  També el conceben com un espai on s’organitzessin tallers 

i activitats per a ells. Es proposa també que tingui espai d’estudi i accés a internet. I 

es valora necessari poder comptar amb la figura d’un adult (conserge, dinamitzador; 

...) que obri i tanqui l’espai i que els ajudi a resoldre conflictes si en sorgeixen però 

que, alhora, els doni prou marge per sentir-se lliures, còmodes i no sentir-se vigilats.  

 

A més, es considera que si tinguessin un espai jove això també beneficiaria a la 

resta de veïns i veïnes i que aquests no es queixarien.  

 

També es considera necessari treballar la responsabilitat de les persones joves en 

l’Espai Jove. I es té la sensació que si fos un espai per a ells se’l sentirien seu i el 

cuidarien, en base a unes normes clares i compartides per tots/es, que tinguessin 

en compte les diferents franges d’edat joves.  

 

- La pista esportiva és oberta i moltes persones joves l’utilitzen. Consideren que 

caldria millorar l’horari d’il·luminació de la pista per tal de tenir-hi llum fins més tard. 

D’altra banda, es considera necessari treure el candau de les cistelles de bàsquet 

per tal que les puguin pujar i baixar quan les necessitin, sinó l’activitat es queda 

limitada a fer futbol.  
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- També es troba a faltar que es col·loquin bancs a Can Figueres atès que és punt de 

reunió del jovent.  

Salut 
- S’apunta que el fet de no disposar de llocs on anar al poble i no tenir res a fer degut 

a la manca d’oferta d’activitats no ajuda ja que alguns/es joves acaben optant per 

beure i/o fumar. Es comenta que entre el jovent es fuma força cànnabis i l’alcohol 

també és habitual.  

 
PARTICIPACIÓ 
 
Informació i comunicació 
- Es considera que els i les joves del poble reben poca informació amb relació al que 

s’organitza al poble. També hi ha joves a qui els costa trobar informació dels serveis 

i activitats que hi ha. Es comenta que són molt poques i puntuals les activitats que 

s’organitzen a Gualba per al jovent i en tot cas se n’assabenten per altres persones. 

 

- Es comenta que Gualba té una revista mensual on potser s'anuncien les activitats 

però no és un canal gaire popular entre el jovent, com tampoc ho són els flyers i 

cartells. Si bé algunes persones joves sí que es fixen en els cartells, en general no 

és un canal que utilitzin per informar-se,  ja que el disseny (colors, format, etc.) no 

els crida l’atenció, no són vistosos. Apunten que els altres canals d’informació 

municipals (el facebook de l’Ajuntament, el web municipal, ...) tampoc arriben al 

jovent.   

 

En aquest sentit, es valora que els mitjans que s’han utilitzat per informar-los no 

s’adeqüen al jovent. Opinen que són antiquats, que s’han quedat desfasats.  

 

- Es posa l’accent en la necessitat que l’Ajuntament utilitzi eines específiques de 

difusió i comunicació amb el jovent del poble 

 
- S’apunta que l’eina més efectiva per informar-los dels esdeveniments que 

s’organitzin és a través de les xarxes socials. Concretament, es suggereix que se’ls 

informi a través de l’instagram i/o whatts app, i valoren molt positivament que s’hagi 

creat un instagram jove i un grup de watts app amb la tècnica de joventut.  

 

El facebook en general ja no s’utilitza per part del jovent. 

 

- També es comenta que en cas que s’utilitzin cartells per reforçar la difusió, és 

necessari que es distribueixin per tots els nuclis del municipi per arribar a joves que 
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no viuen a Gualba de D’alt, ja que en general es centralitzen a Gualba de Dalt i 

també a la cartellera que hi ha a la Llobregosa i per tant als que viuen més lluny no 

els arriba aquesta informació. 

 

Participació 
 

- S’apunta que la participació del jovent al poble és escassa. Les activitats i iniciatives 

que es fan al poble no estan enfocades al jovent i no se'ls motiva a participar, fent 

propostes o organitzant activitats. 

 

Es comenta que antigament hi havia més participació per part del jovent. Hi havia 

un grup de joves que ara tenen entre 30 i 35 anys que eren una colla i organitzaven 

activitats per a ells. Eren activitats obertes a altres joves que volguessin participar. 

Per exemple, organitzaven festes alternatives en el marc de la festa major del poble. 

A mesura que es van anar fent grans la colla es va dissoldre i ara no hi ha res 

semblant.  

 

- Al poble no hi ha associacions de joves, i no són gaires els que participen en alguna 

de les poques associacions de Gualba.  Es té la percepció que els i les  joves de 

Gualba no estan acostumats a estar associats i implicar-se en l'organització i 

realització d'activitats per a ells. 

 

Fa uns tres anys, un grup de joves volia crear un espai per joves i el seu objectiu era 

primerament aconseguir un local. Van traslladar la seva demanda a l’Ajuntament, i 

consideren que no van rebre el suport i la informació adequada per part de 

l’Ajuntament ja que se’ls va donar unes indicacions (constituir-se com a entitat per 

poder demanar un local) que després, comenten, no els va servir per res. Es 

lamenten de no haver obtingut cap mena de resposta per part de l’Ajuntament.  

 

- En general, es té la sensació que l’Ajuntament no es preocupa per les necessitats 

del jovent i es considera que és important que se’ls tingui en compte, se’ls informi 

adequadament, se’ls faci acompanyament i se’ls doni suport quan tenen alguna 

iniciativa.  Es posa l’accent, també, en la necessitat que se’ls faci retorn de les 

accions (se’ls expliqui què es pot fer, què no, i per què).  

 

- Els i les joves del poble troben a faltar que l’Ajuntament els pregunti la seva opinió 

amb relació a temes que els afecten i siguin del seu interès, els agradaria poder 
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opinar, fer propostes i que se’ls tingués en compte. Però apunten que fins al moment 

no se’ls ha preguntat. Lamenten que, fins ara, l'Ajuntament només els ha tingut en 

compte en casos puntuals per ajudar a organitzar activitats que ja estaven 

dissenyades i decidides per altres (com per exemple el concert de Festa Major). 

Tenen la sensació que només es compta amb ells per “treure les castanyes del foc” 

i els agradaria que se'ls preguntés per donar idees i no només per organitzar coses 

que ja estan decidides.  

 
- Amb relació als temes que els motiva per participar, els interessaria participar en 

qualsevol tema sempre i quan contin amb la seva opinió, puguin donar idees i fer 

propostes i se’ls escolti i se’ls tinguin en compte.  

Per exemple, els agradaria poder participar en el disseny i l’organització d’activitats 

per a joves com: 

- activitats esportives més enllà del futbol (tornejos o partits de bàsquet, 

beisbol, ...) 

- excursions a la muntanya 

- activitats de música, i ball 

- gimcanes 

- teatre 

- cinefòrum 

- club de lectura 

 
 
- Entre el jovent hi ha escepticisme i  dubte pel que fa a ser tinguts en compte. Es 

posa l’accent en la necessitat que hi hagi voluntat política per millorar la realitat 

juvenil del poble i també per promoure la participació del jovent.  

Es comenta que la sessió de treball en el marc del procés per elaborar la diagnosi 

del Pla Local de Joventut és per a ells la primera vegada que se’ls convida a 

participar i consideren essencial que se’ls faci un retorn dels treballs que es realitzin 

i se’ls expliqui què es podrà, fer, què no, i que alhora se’ls tingui en compte per 

pensar propostes de millora.  

Es considera important que l’Ajuntament valori el fet que hagin participat en una 

tarda de dissabte per dir la seva i implicar-se en l’elaboració de la diagnosi i s’apunta 

la necessitat de cuidar-ho. Un cop s’estigui treballant en el disseny del Pla Local de 

Joventut esperen una resposta per saber què es farà i que no i poder dir la seva. 

 
EL PAPER DEL SERVEI DE JOVENTUT 
 
- Es valora molt positivament comptar amb un servei de joventut al poble. Els 
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agradaria que des del servei se’ls donés suport en diversos sentits: 

o en organitzar activitats encarades al jovent com cinefòrum, club de lectura, 

activitats esportives més enllà del futbol, etc. 

o en la creació i dinamització d’un espai jove. 

o informar-los de les activitats que organitza l'Ajuntament.  

o assessorar-los i orientar-los en temes formatius, laborals, d’habitatge, salut, 

etc.  

 
 

 
Imatges de la sessió de treball amb joves 

 
 
 

 
 

La dinamització de la sessió i l’elaboració de l’informe han estat realitzats per  
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Annex 3.  Enquesta Jove 

 

Diagnosi per a l’elaboració del Pla Local de Joventut de Gualba 

 

Eii, jove, i tu què vols? Et demanem que dediquis una estona a omplir aquesta 

enquesta. Necessitem la teva col·laboració. Intenta respondre amb coherència i 

rigor, ja que els resultats es tindran en compte per dissenyar els recursos, 

programes i serveis relacionats amb joventut per als pròxims 4 anys. 

 

Tens fins el 22 de novembre per respondre-la. Gràcies per la teva col•laboració! 

La teva resposta és anònima. 

 

Dades sociodemogràfiques 

A continuació, et fem una sèrie de preguntes relacionades amb l’edat, gènere, municipi 

de residència, situació laboral actual o el nivell d’estudis. 

 

1. Quina edat tens?  

- Entre 12 i 14 anys 

- Entre 15 i 17 anys 

- Entre 18 i 21 anys 

- Entre 22 i 24 anys 

- Entre 25 i 29 anys 

- 30 o més de 30 anys 

 

2. Indica el teu gènere 

- Femení 

- Masculí 

- Altres 

 

3. A quina zona de Gualba vius? 

- Gualba de Dalt 

- Gualba de Baix 

- La Barceloneta 

- L’Estació 

- Roial Parc 

- Can Pla 

- La Llobregosa 

- Altres: 

 

4. Quin nivell d’estudis finalitzat tens? 

- Primària 

- ESO 

- PFI (Programes de Formació i Inserció) 

- Batxillerat 

- Cicle formatiu Grau Mig 

- Cicle formatiu Grau Superior 

- Grau universitari / Màster / Doctorat 

- Altres (formació ocupacional, Garantia Juvenil, etc.) 
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5. Indica la teva situació actual 

- Estudio 

- Treballo 

- Treballo i estudio 

- No treballo ni estudio 

 

5a. (Si estàs estudiant) En el cas en que estiguis estudiant, quina serà la teva opció 

d’estudi de cara als pròxims anys? 

- Cap 

- ESO 

- PFI 

- Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior 

- Batxillerat 

- Universitat 

- Postgrau / Màster / Doctorat 

- Altres 

 

5b. (treballo / treballo i estudio) En cas que treballis, quin tipus de contracte tens? 

- Contracte a temps parcial 

- Contracte indefinit 

- Contracte temporal 

- Sense contracte 

- Altres 

 

5c. (no treballo ni estudio) Coneixes l’Oficina Jove del Vallès Oriental? 

- Sí  

- No 

 

5d. (no treballo ni estudio) T’agradaria rebre informació relacionada amb temes de 

feina? Quin tipus d’informació t’agradaria rebre? 

 

6. T’agradaria fer algun curs formatiu, taller, etc. a Gualba? Quin/s? 

 

 

Participació 

En aquest bloc et fem una sèrie de preguntes relacionades amb la participació en 

entitats i activitats de voluntariat, així com amb la participació en les decisions que 

afecten les persones joves de Gualba. 

 

7. Quin mitjà d’informació o canal utilitzes més per assabentar-te de les activitats que 

es fan a Gualba?  

- Els amics i amigues 

- Els cartells al carrer i/o flyers 

- La web de l’Ajuntament 

- Les xarxes socials de l’Ajuntament 

- Altres (quins) 
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8. Participes en les activitats per a joves que s’organitzen a Gualba? 

- Gens 

- Poc 

- Força 

- Molt 

- Sempre 

 

8a. (Gens / poc) Quin creus que és el factor que més influeix en què no participeu 

més? (Multiresposta) 

- No estem prou informats, és un problema de difusió 

- Les activitats que s’organitzen no responen als nostres interessos/gustos 

- Els horaris 

- El preu 

- El lloc 

- Altres (quins) 

 

9. Participes en alguna entitat, associació o col·lectiu? 

- Sí, habitualment 

- Sí, esporàdicament 

- No 

- No, però m’agradaria fer-ho 

 

9a. (Sí, habitualment / sí, esporàdicament) Indica el nom de l’entitat o entitats on 

participes 

 

9b. (No / No, però m’agradaria fer-ho) Perquè no en formes part? 

- M’agradaria però no les conec 

- M’agradaria però a Gualba no hi ha cap entitat que m’agradi 

- No tinc temps per formar part de cap entitat 

- No m’interessa formar part de cap entitat 

 

10. Participes en alguna activitat de voluntariat? 

- Sí, habitualment 

- Sí, esporàdicament 

- No 

- No, però m’agradaria fer-ho 

 

10a. (Sí, habitualment / sí, esporàdicament) Indica el nom de l’entitat o entitats on 

participes 

 

10b. (No / No, però m’agradaria fer-ho) Perquè no en formes part? 

- M’agradaria però no conec quines opcions tinc 

- M’agradaria però a Gualba no hi ha cap possibilitat de fer voluntariat que 

m’agradi 

- No tinc temps per fer voluntariat 

- No m’interessa fer voluntariat 
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11. Consideres que a Gualba els i les joves teniu la possibilitat de participar en les 

decisions que us afecten? 

- Sí 

- No 

 

11a. (Sí) Per què creus que a Gualba la joventut teniu la possibilitat de participar en les 

decisions que us afecten? 

 

 

11b. (No) Per què creus que a Gualba la joventut no teniu la possibilitat de participar 

en les decisions que us afecten? 

 

 

12. T’agradaria formar part d’algun espai de participació del servei de Joventut de 

l’Ajuntament? 

- Sí, a través de consultes puntuals a joves 

- Sí, a través d’una taula o assemblea de joves que es trobés periòdicament per 

poder debatre, fer propostes, etc. 

- No 

- Altres (quines) 

 

13. Sobre quins temes t’agradaria participar o poder dir la teva? 

 

 

Salut 

En aquest bloc et fem una sèrie de preguntes relacionades amb la salut. 

 

14. Consideres que estàs suficientment informat/da sobre els següents temes: 

 

 Sí, molt Sí, suficient No gaire, necessito 
més informació 

Sexualitat    

Bullying    

Drogues    

Trastorns alimentaris    

Addició a les 
pantalles 

   

LGTBI+    

Violències 
masclistes 
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15. Hi ha altres àmbits relacionats amb la Salut que creus que s’haurien de prioritzar 

des de Joventut i que no apareixen al llistat anterior? Quins? 

 

 

16. Com creus que es podria millorar la informació i l’orientació que els i les  joves 

necessiteu en temes de salut? 

 

 

Habitatge 

En aquest bloc et fem preguntes vinculades amb l’habitatge 

 

17. Indica quina és la teva situació residencial actual: 

 

- Sol/a 

- Visc a la llar familiar 

- Amb amics o amigues 

- Amb la parella 

- Altres 

 

18. En un futur… 

- M’agradaria continuar vivint a Gualba 

- M’agradaria marxar a viure a un altre municipi del Baix Montseny o del Vallès 

Oriental 

- M’agradaria marxar a viure a un altre municipi de Catalunya 

- M’agradaria marxar a viure a l’estranger 

- M’agradaria viure un temps fora de Gualba però després tornar-hi 

- Altres  

 

19. Coneixes els recursos per a joves de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny? 

- Sí 

- No 

 

20. T’agradaria rebre informació relacionada amb habitatge?  

- Sí 

- No 

 

Quin tipus d’informació t’agradaria rebre? 

 

Esports 

En aquest bloc et fem preguntes vinculades amb l’esport 

 

21. Practiques algun esport? 

- Sí, sovint 

- Sí, esporàdicament 

- No 

 

21a. (sí, sovint) Practiques esport en un club federat? 

- Sí 
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- No 

 

21b. (sí, sovint / sí, esporàdicament) Quin o quins esports practiques? 

 

22. Quines mancances i oportunitats teniu els i les joves en activitats esportives a 

Gualba? 

 

 

Cultura 

Tot seguit es realitzen una sèrie de preguntes relacionades amb la cultura a Gualba 

 

23. Quines activitats culturals t’interessen més? Marca-les 

- Biblioteques / lectura 

- Cinema 

- Teatre 

- Concerts de música 

- Exposicions 

- Festa Major 

- Activitats del cicle festiu i popular 

- Altres 

 

Oci 

En aquest bloc et fem una sèrie de preguntes relacionades amb l’oci i el temps lliure. 

 

24. Què fas en el temps lliure? (Multiresposta) 

- Em quedo a casa 

- Surto amb els amics i amigues a carrers i places 

- Surto amb els amics i amigues a la discoteca 

- Participo en alguna activitat de lleure (cau, esplai, colònies, etc.) 

- Participo en alguna entitat (cultural, social, etc.) 

- Faig activitats extraescolars 

- Faig esport 

- Faig activitats culturals 

- Estic amb la família 

- Altres 

 

25. On fas activitats durant el teu temps lliure? 

- Acostumo a fer més activitats a Gualba 

- Acostumo a fer més activitats fora de Gualba 

 

26. Com valores l’oferta d’activitats que hi ha a Gualba? 

- Desconec quines activitats es fan al poble 

- L’oferta és molt pobra, falten activitats i el jovent no sabem què fer al poble 

- No necessito que s’organitzin activitats, jo ja ocupo el meu temps lliure 

- L’oferta d’activitats que es fan al poble està bé, no ens cal res més 

- Altres 

 

27. Quines activitats d’oci t’agradaria fer en el teu temps lliure a Gualba? 
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Servei de Joventut de Gualba 

En aquest bloc et fem una sèrie de preguntes sobre el nou Servei de Joventut de 

Gualba 

 

28. Coneixes el Servei de Joventut de Gualba? 

- Sí 

- No 

 

29. En el futur, quins canals o mitjans prefereixes per fer-te arribar informació sobre les 

activitats que es fan a Gualba? 

- Butlletí municipal 

- Cartells i flyers 

- Web de l’Ajuntament 

- Facebook 

- Instagram 

- Twitter 

- Whatsapp 

- Email 

 

 

Preocupacions i prioritats dels i les joves 

Per finalitzar, et fem un parell de preguntes sobre els punts forts i punts febles de 

Gualba pel que fa als i a les joves. 

 

30. Quins són els aspectes més positius que té Gualba per als joves? 

 

31. I els més negatius? 

 

32. Tens algun altre comentari o proposta relacionada amb el jovent de Gualba? 

 

T’agradaria formar part d’un grup de joves per poder dir la teva sobre les 

polítiques de joventut del municipi? Facilita’ns el teu nom i e-mail: 

 

Nom i cognoms: 

 

Email: 

 

Telèfon (opcional): 

 

 

 

Moltes gràcies! 
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