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1. Introducció 
 
 
Us presentem en aquest document el Pla localde joventut de Molins de Rei (2010-
2014), que és el full de ruta necessari per millorar les polítiques juvenils de 
l’Ajuntament i també per millorar les condicions de vida, de creixença i d’aprenentatge 
dels joves de la vila. Aquest Pla inclou la previsió de les actuacions que ha d’executar 
l’Ajuntament de Molins de Rei per als propers anys 2014, 2015 i 2016, amb la 
col·laboració del teixit associatiu juvenil.  
 
És un Pla elaborat en un context de crisi econòmica que no remet i que està deixant 
els joves en una situació difícil, que a la vegada limita les possibilitats econòmiques de 
l’Administració local per fer-hi front.   
 
L’objectiu del Plaés establir prioritats i ho fa tot marcant els objectius de les polítiques 
municipals de Joventut i focalitzant una previsió de 56 actuacions a desenvolupar 
durant els propers tres anys.Es tracta d’un pla que vol ser obert i flexible i que pugui 
ser actualitzat a partir de les avaluacions anuals que estan previstes.  
 
Per a l’elaboració d’aquest Pla que presentem s’han tingut en compte les 
recomanacions que apareixen a l’avaluació de l’anterior Pla de joventut, elPla localde 
joventut 2010-2013 de Molins de Rei (MOU3). En relació amb les accions proposades i 
al nivell de cobertura de la població juvenil, s’ha tingut present la necessitat de:  
 
- Disminuir els obstacles d’accessibilitat als recursos i infraestructures perquè els 

joves se’n puguin beneficiar més i els recursos s’aprofitin millor 
 
- Promoure la participació entre els joves no vinculats a cap entitat i definir 

estratègies específiques d’apropament dels serveis i activitats juvenils als joves 
més allunyats de l’Administració, en especial els que ja han acabat l’institut. 
 

Amb relació a les metodologies de treball, s’ha treballat per: 
 
- Sistematitzar el seguiment de les actuacions que permetin avaluar l’execució del 

Pla durant cada any i no solament al final 
 
- Integrar les accions proposades dins dels plans d’actuació de cada departament 

de l’Ajuntament i planificar mecanismes de seguiment interdepartamental 
 

- Flexibilitarel Pla en el sentit de poder adaptar el pla d’acció a la disponiblitat de 
recursos si aquesta canvia durant els anys d’execució 
 

- Concretar més els resultats que es volen assolir amb cada un dels projectes i, si 
pot ser, quantificar-los i fer-ne un seguiment més sistemàtic perquè l’avaluació 
sigui més fàcil 
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- Diferenciar millor el que són les grans idees (l’ideari de fons, els valors inspiradors 
del Pla) de les accions concretes que cada any es poden realitzar i posar calendari 
a les actuacions durant els tres anys de durada del Pla. 

 
També ha tingut en compte la recomanació del Comitè de Seguiment del Pla de fer un 
pla de durada més curta, que estigui més adaptat a la realitat de la vida juvenil, 
caracteritzada, entre altres aspectes, per cicles molt curts de les persones que han de 
fer d’interlocutors entre les entitats juvenils i l’Ajuntament.Per aquest motiu, s’ha passat 
de l’anterior pla, de quatre anys (2010-2013), a l’actual, de tres anys (2014-2016).  
 
L’elaboració del Pla s’ha fet mitjançant un procés participatiu que ha tingut lloc durant 
la primavera i l’estiu de 2014,seguint un procés durant el qual s’ha escoltat la veus dels 
joves i de les entitats juvenils. S’han obert diferents espais de debat i participació tant 
per conèixer les necessitats dels joves com perquè aquests poguessinfer propostes, 
tot tenint en compte els diferents perfils de joves existents al municipi.  
 
El document que es presenta està format per:  
 

- Diagnòstic  dels joves a la vila, que permet tenir una fotografia de quines són 
les necessitats juvenils en diferents àmbits per tal d’extreure’n prioritats 
d’actuació per al Pla 
 

- Fasesi metodologia , on s’explica el detall del procés participatiu que ha dut 
al’elaboració de la diagnosi i del Pla 
 

- Estructura del Pla,  que inclou el desplegament dels 6 reptes, els 23 objectius 
estratègics i les 56 actuacions previstes en què es basa el Pla 
 

- Seguiment i avaluació , que inclou l’explicació de les diferents variables que 
permetran fer un seguiment de l’execució del Pla, així com el procés previst per 
a l’avaluació 
 

- Annexos , on es poden consultar les fitxes de les 56 actuacions previstes i 
també els resultats bàsics de les enquestes que es van passar en la fase de 
diagnosi. 
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2. Fases de treball i metodologia 
 
Per a l’elaboració del Pla de joventut s’ha comptat amb la col·laboraciói 
l’assessorament de l’Àrea de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés (FPT), 
que ha treballat de manera conjunta amb l’equip de Joventut de l’Ajuntament de Molins 
de Rei, emb el consensdels diferents passos que s’han dut a terme.  
 
El primer pas per fer el Pla de joventut va ser l’elaboració de la Diagnosi, que es va fer 
amb informació obtinguda de diferents fonts. Per començar, es va elaborar la 
prediagnosi a partir de dadesquantitatives provinents d’estadístiques generals sobre el 
municipi, el Baix Llobregat i Catalunya. 
 
A continuació, es va passar una enquesta a 455 joves dels instituts: 4t d’ESO, 1r i 2n 
de batxillerat. L’enquesta consistia en 13 preguntes i un total de 81 subpreguntesamb 
les quals es demanava als joves tant pel coneixement de les actuacions en matèria de 
joventut que es fan al municipi, com també per les seves necessitats i propostes que 
creien que es podrien donar a terme.  
 
El dia 12 de maig de 2014 es va fer la reunió del Comitè de Seguiment del Pla de 
Joventut  amb l’assistència de diferents representants de les entitats juvenils. Es va 
presentar la prediagnosi amb dades demogràfiques sobre la situació dels joves a 
Molins de Rei, al Baix Llobregat i Catalunya, com també els primers resultats de 
l’enquesta passada als estudiants dels IES. Durant la reunió es va fer una dinàmica 
amb la qual, a partir del debats entre els assistents,van aparèixer els principals punts 
febles de la joventut de Molins. A partir de la informació obtinguda en aquesta 
dinàmica, durant els dies següents, l’equip tècnic de FPT, i amb l’acord dels tècnics de 
Joventut municipals, es van presentardos eixos  sobre els quals s’aprofundirà durant la 
diagnosi: 
 

1. Valors, compromís i corresponsabilitat 
2. Activitats, entitats i participació  

 
Tot i que el Pla abastarà més àmbits, es decidiex centrar la diagnosi en dos temesen 
què la realitat municipal expressa particularitats importants amb l’objectiu de poder fer 
un treball més aprofundit. 
 
En els següents dies es convoquen diferents grups de discussió de joves segons els 
perfilssegüents: 
 
 

- Adolescents (alumnes d’institut i universitaris, de  15 a 17 anys)  
o  Persones que estiguin implicades en entitats i persones que no ho 

estiguin 
 

- Joves postadolescents (de 18 a 24 anys)  
o Persones que estiguin implicades en entitats i persones que no ho 

estiguin 
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- Joves adults (de 25 a 29 anys)  

o  4 persones amb estudis universitaris complets o en curs, estudiants de 
cicles formatius i persones que no han cursat estudis universitaris o de 
formació professional 

o Persones que estiguin implicades en entitats i persones que no ho 
estiguin. 

o Mínim, 4 persones emancipades 
 

- Joventuts dels partits polítics (14-29 anys)  
 
 
La dinàmica utilitzada en els grups de discussió va ser aprofundir en els dos eixos 
seleccionats. L'objectiu era veure el grau d'acord o desacord enaspectes concrets 
relacionats amb cada un dels dos eixos i veure fins a quin punt es podien resoldre. La 
majoria de les afirmacions que es van proposar van tenir l’acord dels participants.  
 
Per poder obtenir informació complementària dels diferents grups d’edat,es va fer una 
enquesta on-line  adreçada als joves de 18 a 29 anys. Aquesta enquesta tenia 12 
preguntes i 26 subpreguntes, i, a diferència de l’enquesta dels instituts, incloïa un 
apartat on calia expressar el nivell d’importància que tenien necessitats relacionades 
amb els dos eixos seleccionats de la diagnosi. L’enquesta on-line va tenir 28 
respostes, amb una evident sobrepresentació dels joves que formen part d’entitats.  
 
Amb els resultats dels grups de discussió i de les dues enquestes, el dia 4 de juny es 
fa una reunió entre l’equip de la FPT i el de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Molins de Rei durant la qual s’exposa el resultat general de la diagnosi. El text final de 
la diagnosi, tal com es presenta en el capítol 3 d’aquest Pla, va ser enriquit finalment 
amb alguns comentaris i afirmacions dels tècnics de diferents àrees i departaments de 
l’Ajuntament que van fer arran de la reunió celebrada el 13 de juny, en què s’explicava 
l’estat d’elaboració del Pla local de joventut.  
 
Acabada la diagnosi, comença pròpiament la fase de redacció de les actuacions del 
Pla.Es va convocar una Assemblea Oberta  a la Federació Obrera el dissabte 14 de 
juny, durant tot el matí, per tal que els joves del municipi poguessin fer les seves 
propostes. Durant l’assemblea es va fer una presentació dels resultats de la diagnosi i 
es van presentar 3 eixos  amb una primera proposta de diferents objectius estratègics 
per a cada eix. Dels dos eixos inicials sobre els quals s’havia aprofundit la diagnosi, es 
va afegir un eix genèric relacionat amb els diferents aspectes de l’emancipació juvenil.  
 

1. Valors, compromís icorresponsabilitat 
2. Activitats, entitats i participació 
3. Emancipació juvenil 

 
Durant el transcurs de l’Assemblea Oberta es va fer una dinàmica que va consistir afer 
propostes d’actuacions que poguessin donar resposta als diferents objectius 
estratègics. En un segon moment de l’Assemblea,es van prioritzar aquestes propostes 
a partir dels criteris de consens entre els assistents i de viabilitat. 
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A partir de tota la informació recollida fins al moment, es va decidir “dividir” l’eix 
d’emancipació juvenil en 4 reptesrelacionats amb els aspectes sectorials de 
l’emancipació: educació, treball, habitatge i salut. D’aquesta manera,el redactat del Pla 
segueix les directrius establertes en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat 
2020).  
 
La proposta d’actuacions definitiva es va redactara partir de les propostes prioritzades 
dels joves en l’Assemblea Oberta, mentre es tenienen compte:  
 

- les propostes dels tècnics de les altres arees municipals,relacionades amb 
Joventut, expressades en la reunióinterdepardemental del 14de juny 

 
- propostes que havien aparegut en els diferents tallers i enquestes, recollides 

durant la fase de diagnosi i que estaven alineades amb la filosofia dels 
objectius estratègics 

 
- l’experiència dels tècnics de Joventut del municipi a l’hora de valorar la seva 

viabilitat, tant pressupostària com de gestió, és a dir,de la capacitat de 
l’Ajuntament per poder-ho aplicar. 

 
Finalment, es van redactar les fitxes de les diferents actuacions i s’introduïren en el 
programaPlas!, que, tal com s’explica més endavant, serà l’eina de gestió del Pla que 
permetrà un nivell de sistematització important en el seu seguiment i avaluació. 
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3. Diagnosi 
 

3.1 Marc legal i reptes de futur a Catalunya 
 

Ladiagnosi de l’estat de la joventut en el municipi de Molins de Rei se situa entre dos 
àmbits diferents. En un primer nivell ens referim als diferents documents programàtics 
macro engegats des de la UE i el Govern de la Generalitat, i també a les innovacions 
graduals que s’han anat introduint al’hora d’entendre les necessitats dels joves com a 
fenomen sociològic canviant. En un altre nivell, ens referima tota l’experiència 
acumulada en l’elaboració de plans locals de Joventut a Catalunya al llarg dels darrers 
anys.  
 
El principal document de referència global és el d’Europa 2020, del 2009, que fila els 
principals benchmarksd’una estratègia integral de creixement per al conjunt de 
l’Eurozona basada en cinc grans blocs: ocupació, innovació, educació, integració 
social i clima (en conjunció amb energia). Alguns dels objectius immediats són la 
reducció de la taxa d’abandonament escolar fins a un 15% i aconseguir una proporció 
del 44% dels individus de 30-34 anys amb estudis universitaris o superiors. El següent 
document és l’EU strategy for Youth-investingandempowering, a iniciativa de la 
Comissió Europea, amb un horitzó d’implementació de 8 anys (2010-2018)1. En aquest 
document es proposen 8 camps d’acció prioritaris: educació i formació; ocupació i 
emprenedoria; salut i benestar; participació; activitats voluntàries; inclusió social; els 
joves i el món, i creativitat i cultura. 
 
Amb voluntat d’adaptar les propostes d’Europa 2020 i dotar-les de la perspectiva de 30 
anys de reflexió i polítiques a l’entorn de la joventut al nostre país, la Generalitat va 
aprovar el Pla Nacional de Joventut 2020, PNJCat 2020, en el qual es reformulaven 
els paràmetres del document de la Comissió Europea a partir de 7 objectius (a més de 
revisar i actualitzar el primer Pla de joventut aprovat el 2000): 
 

• Repte 1: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves 
 

• Repte 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves 
 

• Repte 3: Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves 
 

• Repte 4: Promoure una vida saludable de la joventut 
 

• Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 
participació en l’aspecte col•lectiu de les persones joves  

 
• Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil i treballar perquè 

l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors 
 

• Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada. 

                                                
1 Document disponible, més resums executius i annexos, a 
http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm 
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Un altre document de referència obligada és l’informe La joventut catalana al segle XXI, 
dels investigadors Pau Serracant i Roger Soler,coordinat per l’Observatori Català de la 
Joventut el 2009, en el qual es fa una radiografia molt exhaustiva de l’estat de la 
joventut catalana en ple equador de la crisi econòmica. 
 
El Pla de joventut 2010-13 de Molins de Rei va comptar amb la col·laboració de les 
entitats juvenils del poble, dels joves dels instituts a través d’una extensa enquesta 
portada terme per l’Ajuntament i dels tècnics de les diferents regidories que integren 
les polítiques de Joventut. Aquest pla, i la seva avaluació, realitzada per la Fundació 
Pere Tarrés, són la principal font d’inputs per a l’elaboració de la diagnosi que es 
presenta a continuació.  
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3.2 Panoràmica de la població juvenil de Molins de Rei 
 
En aquest capítol s’analitzen les dades que ens aporten informació de referència 
sobreles dimensions principals de joventut, que agrupem en 7 apartats: població, 
educació, treball, habitatge, salut, cohesió social i “participació, vida comunitària i 
esports”. Aquests eixos s’han definit partint dels eixos utilitzats en el document La 
joventut catalana al segle XXI (Generalitat de Catalunya, 2009) i el Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya 2010-2020 (Generalitat de Catalunya, 2010). 

3.2.1 Població 
 
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya,l’any 2013 la població del Principat 
erad’uns 7.553.650 persones, amb un augment d’un 20,6% respecte a la població de 
l’any 2000, que era de 6.261.999. Durant el mateix període, la població de Molins de 
Rei va passar de 19.723 persones de l’any 2000 a les 24.878 actuals (amb un 
increment del 31%). La dimensió total de Molins de Rei se situa una mica per sota de 
la mitjana de 26.954 persones del conjunt de 30 municipis que constitueixen la 
comarca del Baix Llobregat. 
 
SeguintPapers de Treball de la Generalitat de Catalunya2, el 80% de creixement 
experimentat per la població catalana és atribuïble al fenomen migratori (per 
contraposició al creixement natural, és adir, la diferència entre defuncions i 
naixements), que ha compensat una taxa de fecunditat baixa (1,39 l’any 2012, lluny de 
la taxa mínima de reemplaç, 2,1). 
 
No obstant això, el creixement de la població no ha aconseguit frenar la davallada en 
termes absoluts del nombre de joves (15-34 anys) a Molins de Rei, un efecte que 
també es dóna en l’àmbit català. Com es pot veure en la gràfica,l’any 2000, a Molins 
de Rei,el percentatge de persones joves se situava en el 32% i en l’àmbit català, en el 
30,7%. Aquest percentatge s’ha reduït en ambdós casos: l’any 2013, el percentatge de 
joves a Molins de Rei se situa en el 21,2% i en l’àmbit català, en el 23,8%. 
 

                                                
2Disponible al web del Departamentd’Economia i Coneixement: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.9924bb17bdcd2bdaf813ae92b0c0e1a0
/?vgnextoid=50ccb82198649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=50ccb82198
649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
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Gràfica 1: Evolució del percentatge de joves respec te del total de població a Molins de 
Rei i a Catalunya 

 
 
 
Aquesta evolució recull l’aspecte més conegut d’un fenomen més general de 
recomposició de l’estructura demogràfica a l’Estat espanyol i a la resta de societats 
desenvolupades d’Europa. Així, la població catalana es troba immersa en un procés 
d’envelliment progressiu, és a dir, guanyen pes els segments d’edat amb 65 anys i 
superiors, determinat bàsicament, tal com s’ha indicat, per una molt baixa taxa de 
fecunditat3. No obstant això, segons Papers de Treball del Departament d’Economia i 
Coneixement, “la forta entrada de població estrangera durant la darrera dècada –
concentrada en edats centrals– ha exercit transitòriament un efecte de rejoveniment. 
Així, en comparació amb el 2001, ha augmentat el pes d’alguns grups d’edats centrals, 
s’ha retardat l’increment del pes de les edats més avançades i s’ha elevat el pes dels 
estrats d’edat més joves.” 
 

                                                
3Segons sociòlegs com Gosta-EspingAndersen, la raó d’aquestes excepcionalment baixes 
taxes de fecunditat als països del sud mediterrani és el caràcter molt incomplet i disfuncional de 
les seves polítiques de benestar, que no coadjuven a l’esforç de les dones per compatibilitzar 
maternitat i una carrera professional (sobretot si tenim en compte que la implicació de les seves 
parelles masculines en l’economia domèstica és encara molt insuficient). 
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Gràfica 2 : Piràmide d'edats 

 
Des d’aquest punt de vista, la trajectòria viscuda a Molins de Re
Llobregat respon als patrons de
segle XXI, tal com s’aprecia en les piràmides corresponents.
 
 
Gràfica 3: Piràmide d'e dats a Molins de Rei 2003

 
 

3.2.2 L’educació 
 
L’educació ocupa un paper cabdal en el desenvolupament de les oportunitats p
i futures de la persona. D’una banda
acadèmics són elements que determinaran les 
laboral. D’altra banda, i més e
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Llobregat respon als patrons descrits per al total de Catalunya a començament

com s’aprecia en les piràmides corresponents. 
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persona incorpora l’aprenentatge d’habilitats i actituds que sumen de manera 
especialment profunda en la configuració de les identitats i el seu desenvolupament 
personal. 
 

Increment en el nombre de matriculacions en la majo ria d’estudis reglats 

Durant els darrers 5 anys, a Catalunya s’ha produït un lleuger increment en el nombre 
dels alumnes a tots els nivells, malgrat que el percentatge de joves respecte al total ha 
anat lleugerament a la baixa.Als estudis d’ESO, el nombre de matriculats, per 
exemple, va passar dels 271.847 de l’any 2009 a uns 285.461; a Batxillerat, dels 
84.135 a uns 87.377, durant els mateixos anys. Per altra banda, el nombre de 
matriculats en estudis universitaris vapassar dels 217.201 a 247.769, un augment del 
12,3%, a pesar de l’augment de les taxes i l’enduriment dels requisits per a la 
sol·licitud de beques. 
 

Gràfica 4: Alumnat a Catalunya 2008-12, segons dife rents estudis formals (Font: 
Departament d’Ensenyament – Generalitat de Cataluny a) 

 
 
Observem la mateixa tendència en l’àmbit comarcal i municipal del Baix Llobregat i 
Molins de Rei. En cinc anys, des del 2008 fins al 2013, s’ha produït un 
augmentpràcticament generalitzat en tots els estudis del nombre total d’alumnes 
matriculats (probablement també gràcies a l’influx de la immigració a la base de la 
piràmide d’edats catalana que comentàvem més amunt).En els gràfics es pot observar 
l’evolució comparada de l’alumnat a Catalunya, Baix Llobregat i Molins de Rei. La 
distribució dels alumnes és si fa no fa la mateixa, amb més pes dels alumnes d’ESO 
respecte als d’infantil en el cas del Baix Llobregat i Molins de Rei que no pas a 
Catalunya. 
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Gràfica 5 : Alumnat al Baix Llobregat 2003
Departament d’Ensenyament 

 
 
Gràfica 6 : Alumnat a Molins de Rei 2003
Departament d’Ensenyament 

 
 
 
El total de 4.794 alumnes a Molins de Rei es reparteixen entre 17 cen
titularitat pública i 5 de titularitat privada (
personal docent és de 388 professionals, 20 meny
2011, però 69 més que respecte al curs 2003
Generalitat de Catalunya, 2013)
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El total de 4.794 alumnes a Molins de Rei es reparteixen entre 17 centres, 12 de 
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Diferències notables en el percentat
centres educatius públics i concertats

A Catalunya, durant el curs 2010
que són els alumnes que no disposen de la nacionalitat espanyola. 
estudiaven en centres de titularitat pública
privada. 
 
Gràfica 7 : Alumnat estranger a Catalunya
(Font: Idescat) 

 
A diferència de l’àmbit català, on el pes de l’alumnat estranger s’ha mantingut 
relativament constant, en el cas del Baix Llobregat
progressivament fins a un 11,6%
curs 2009/10.Tal com es pot veure en els gràfics, el percentatge de població 
estrangera en els centres públics és notablement superior 
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Diferències notables en el percentat ge de població estrangera entre 
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ant el curs 2010-11es comptava amb 168.585 alumnes estrangers, 
ls alumnes que no disposen de la nacionalitat espanyola. D’aquests, un 83% 

de titularitat pública i la resta, un 17%,en centres de titularitat 

: Alumnat estranger a Catalunya , segons centre púb lic o concertat 2008

A diferència de l’àmbit català, on el pes de l’alumnat estranger s’ha mantingut 
en el cas del Baix Llobregat,el seu pes s’ha anat 

fins a un 11,6% de mitjana,des d’un màxim del 14% 
om es pot veure en els gràfics, el percentatge de població 

ls centres públics és notablement superior al dels centres concertats. 
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Gràfica 8 : Alumnat estranger al Baix Llobregat segons centre  púb
(Font: Idescat) 

 

L’abandonament escolar: alts percentatges en relaci ó a

Una de les lacres del sistema escolar espanyol i català s
d’abandonament escolar. 
referida al nombre d’alumnes que abandonen tota via formal d’estudis un 
aconseguit el títol d’ESO, era en e
molt per sobre de la UE-27, amb un 12,7%.
no es troben diferenciades 
nel’evolució de manera concreta 
 
 
Gràfica 9 : Abandonament escolar 
l’educació a Catalunya i a la Unió Europea 
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L’abandonament escolar: alts percentatges en relaci ó amb Europa

Una de les lacres del sistema escolar espanyol i català són els alts índex
 A Catalunya, la taxa d’abandonament escolar, é

referida al nombre d’alumnes que abandonen tota via formal d’estudis un 
era en el 2011 d’un 26% (l’objectiu per al 2018 é

27, amb un 12,7%. Malauradament, les dades per 
 per comarques o municipis, així que no és po

evolució de manera concreta en l’àmbit de Molins de Rei.  

: Abandonament escolar – Població e ntre 18 i 24 anys que no ha completa
l’educació a Catalunya i a la Unió Europea - 27 (2003-2011) 
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Pel que fa a polítiques públiques
del municipi per lluitar contra l’abandonament, 
l’aposta pels centres oberts i
administracions per fer un bon seguiment d
Local (XEL) de Molins de Rei
 
Segons l’enquesta realitzada als joves dels IES
prioritat dels joves, ítem que obté una puntuació de 4,3 sobre 5 i un
on-line (3a prioritat). 

3.2.3 Treball 
 
L’àmbit del treball és un dels principals punts febles de la jovent
l’arribada de la crisi econòmica
tota la població, però entre els joves
Durant el primer trimestre de 2014
a Catalunya se situa en el 37,5% (Observatori Català de Joventut, 2014). 
 
Gràfica 10: Taxa d'atur juvenil per grups d'edat a Catalunya (Font: Idescat)

 
Si analitzem la taxa d’atur a Catalunya segons grups d’edat
menys edat, la taxa d’atur és més superior, u
es donava, però molt meno
gràfica, l’any 2008, l’atur entre les persones de 16 a 19 any
35%; entre les persones de 20 a 24 anys se situava al voltant del 17%, i entre les 
persones de 25 a 29 anys se
mostra una taxa d’atur de més del 70%, el segon grup se situa al voltant del 45% i el 
grup de joves d’entre 25 i 29 anys mostra una taxa d’atur al voltant del 28%. 
 

20092008

polítiques públiques, cal destacar unes polítiques proactives i decidides 
del municipi per lluitar contra l’abandonament, entre les quals es podrien destac
l’aposta pels centres oberts i la bona coordinació entre diferents 

fer un bon seguiment dels alumnes, així com la Xarxa Educativa 
Local (XEL) de Molins de Rei.  

Segons l’enquesta realitzada als joves dels IES, l’èxit en els estudis és 
prioritat dels joves, ítem que obté una puntuació de 4,3 sobre 5 i un4,2 en l’enquesta 

L’àmbit del treball és un dels principals punts febles de la joventut avui 
l’arribada de la crisi econòmica, les dades d’atur han anat augmentant sense parar en 
tota la població, però entre els joves, aquesta situació ha estat especialment dura. 
Durant el primer trimestre de 2014, la taxa d’atur entre la població jove de 16 a 29 anys 
a Catalunya se situa en el 37,5% (Observatori Català de Joventut, 2014). 

d'atur juvenil per grups d'edat a Catalunya (Font: Idescat)

Si analitzem la taxa d’atur a Catalunya segons grups d’edat, podem observar que a 
a taxa d’atur és més superior, una diferència segons grups d’edat que ja 
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Gràfica 11: Atur registrat de persones de menys de 25 anys (percentatges) - Primer 
trimestre 2014 (Font: Consell Comarcal del Baix Llo bregat) 

 
 
Pel que fa a Molins de Rei, a principi de 2014, la taxa total d’atur registrat se situa 
en el 13,1% (Consell Comarcal del Baix Llobregat, 2 014), amb un total de 1.709 
persones aturades registrades. En aquest cas, cal subratllar que la dada fa referència 
a l’atur registrat, elaborat a partir de la dada deles persones inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), i que, per tant, la taxa d’atur és molt inferior a la que 
recull l’Enquesta de Població Activa (EPA),ja que no totes les persones a l’atur estan 
inscrites al SOC. Aquesta dada, malgrat que és molt diferent a la de l’EPA, ens permet 
poder comparar el grau d’atur juvenil de Molins de Rei amb Catalunyai el Baix 
Llobregat. La taxa d’atur a Molins de Rei es troba per sota de la mitjana catalana, que 
en les mateixes dates se situava en el 16,1%, i també és inferior a la mitjana comarcal, 
que se situava en el 16,4%. Si ens fixem en les edats, les persones aturades joves de 
menys de 35 anys són en total 332 a Molins de Rei. Per poder comparar les dades 
d’atur dels joves de Molins de Rei amb Catalunya ens hem de fixar en la taxa d’atur de 
joves de menys de 25 anys, que a Molins de Rei se situa en el 10,2%, una dada 
inferior a la mitjana catalana (13,1%) i a la dada del Baix Llobregat (14%).  
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Gràfica 12: Total de contractes signats segons sect ors econòmics a Catalunya, Baix 
Llobregat i Molins de Rei (2013) (Font: Departament  d'Empresa i Ocupació) 

 
 
Pel que fa a sectors d’activitat, el principal sector econòmic generador de contractes a 
Molins de Rei és el sector serveis (80%). El segueixen la indústria (13%) i la 
construcció (6%). Si comparem aquesta distribució amb el Baix Llobregat, es destaca 
que a Molins de Rei hi ha una presència superior del sector industrial. Si ho comparem 
amb Catalunya, es destaca que, a Molins de Rei, el sector agrícola és pràcticament 
inexistent i que el sector industrial té una participació superior.  
 
Gràfica 13: Evolució del total de contractats segon s sectors econòmics a Molins de Rei 
(2011-2013) (Font: Departament d'Empresa i Ocupació ) 

 
 
Si observem l’evolució dels contractes generats a Molins de Rei segons sectors 
econòmics, podem observar dues tendències oposades: els sectors d’indústria i 
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serveis augmenten el volum de contractació en els últims 3 anys, especialment el de 
serveis; en canvi, el sector de la construcció pateix una davallada.  
 

3.2.4 Habitatge 
 
Tot i no disposar de dades sobre la situació de les necessitats d’habitatge dels joves 
de Molins de Rei, la tendència sembla ser la mateixa que en el conjunt de Catalunya: 
això vol dir una edat d’emancipació superior a l’europea i un percentatge 
d’emancipació superior de les dones respectes als homes. Amb l’arribada de la crisi 
econòmica s’ha notat un descens dels joves que ja no viuen a la seva llar d’origen, 
dada que havia anat pujant just fins a l’arribada de la crisi.  
 
En l’aspecte qualitatiu, totes les fonts indiquen que el problema actual de l’habitatge és 
la difícil situació laboral del jovent. És a dir, de manera generalitzada, la reflexió és que 
darrere del problema actual dels baixos percentatges d’emancipació juvenil hi ha la 
delicada situació econòmica dels joves. En aquesta complicada situació cal sumar-hi la 
reducció de molts dels ajuts públics que havien existit en l’àmbit de l’habitatge 
 
A més, amb l’arribada de la crisi econòmica, les polítiques d’habitatge per a la població 
jove deixen de ser prioritàries. Altres perfils de població més relacionats amb l’atur de 
llarga durada i l’exclusió social esdevenen la preocupació més gran de les polítiques 
públiques d’habitatge. Per dir-ho en termes senzills, davant d’una família amb fills 
petits a punt de ser desnonada, la realitat del col·lectiu de joves que haurà de 
continuar vivint alguns anys més a casa els seus pares perd prioritat.  
 
Aquesta tendència general també es va notar de manera pràctica a Molins de Rei, ja 
que, en un moment determinat, la borsa d’habitatge jove va deixar de dependre de 
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament. Des d’aleshores, els joves han d’adreçar-se a un 
servei generalista que no ofereix atenció especialitzada per a aquesta franja d’edat.  
  
Segons l’enquesta feta als joves dels IES, la preocupació per l’accés a l’habitatge obté 
una puntuació de 3,7 sobre 5 i esdevé la quarta prioritat dels joves. Cal recordar que 
l’enquesta es va fer sobre joves d’institut, que encara viuen a casa dels pares,però 
aquesta prioritat creix de manera considerable en l’enquesta on-line, que agafa joves 
de 18 a 29 anys, i arriba a una puntuació de 4,2 sobre 5. 
 

3.2.5 Salut 
 
No disposem de dades específiques de Molins de Rei pel que fa als hàbits saludables 
i, per aquest motiu, aportem algunes dades del conjunt de Catalunya que ens poden 
ser útils. Les principals variables que afecten la salut dels joves tenen a veure amb 
hàbits de risc o conductes saludables. En aquest sentit, podem parlar de variables 
d’especial importància com són el consum de tabac, el consum d’alcohol, el consum 
de drogues, l’activitat física i esportiva, la salut reproductiva i la salut mental. A 
continuació es repassen diversos indicadors que fan referència a algunes d’aquestes 
variables. 
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El consum de tabac en el conjunt de la població s’ha mantingut estable des de l’any 
2001 fins al 2011, tal com indicala gràfica. No obstant això, entre els joves de 15 a 29 
anys, l’evolució ha estat a la baixa: mentre l’any 2001 hi havia a Catalunya un 40,1% 
de joves que fumaven tabac de manera diària o ocasional, l’any 2011 aquest 
percentatge es va reduir gairebé 3 punts, ja que es va arribar al 37,3%. Cal remarcar, 
però, que la reducció en el consum de tabac s’ha concentrat b àsicament en les 
dones joves. El percentatge d’homes joves que fumen  s’ha incrementat des de 
l’any 2001 en més d’un punt , mentre que les dones joves que fumen s’ha reduït en 7 
punts percentuals des de 2001.  
 
 
Gràfica 14: Percentatge de persones que fumen tabac  de manera diària o ocasional 
respecte del total de població (joves de 15 a 29 an ys i població de més de 29 anys) - 2011 

 
 
 
Pel que fa a les drogues no institucionalitzades (il·legals), el seu consum s’ha vist 
reduït des de l’any 2003, quan es va detectar un important increment respecte de l’any 
2001. Des d’aquest any, el consum de drogues s’ha reduït tant en el cas de les dones 
joves com en el cas dels homes joves. Actualment, els homes continuen mostrant un 
percentatge de consum de drogues no institucionalitzades 12 punts per sobre del 
percentatge de dones, una diferència molt notable. El consum de drogues del conjunt 
de població jove continua sent molt superior al percentatge de consum de la població 
més gran de 29 anys, una diferència que s’ha mantingut al voltant dels 25 punts 
percentuals.  
 
A part d’aquestes dades, cal dir que, segons l’enquesta feta als joves dels IES,que 
mantenir una vida saludable obté una puntuació de 3,9 sobre 5 i esdevé la tercera 
prioritat dels joves. Segons l’enquesta on-line,la valoració és de 3,8, i passa a ser la 
sisena prioritat.  
 
En relació amb la pràctica de l’esport, no disposem de dades quantitatives de Molins 
de Rei, però tant en les enquestes com en els tallers s’ha destacat la pràctica esportiva 
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(federada i no federada) i la demanda d’activitats esportives com una idea recurrent de 
la joventut de Molins de Rei.  
 
Finalment, hem de dir que tot i que la cobertura mèdica als joves depèn de la 
Generalitat, des de l’Ajuntament de Molins de Rei es tracten temes de prevenció als 
IES a partir de treballar en talles i xerrades sobre els hàbits saludables. Aquesta 
pràctica, però, només arriba als joves escolaritzats i en diferents tallers s’ha proposat 
de fer-la extensible al conjunt de la població jove.  
 

3.2.6 Participació, vida comunitària i esports 
 
Molins de Rei destaca per una rica vida associativa, amb un gran nombre d’entitats de 
llarga tradició i amb una gran activitat. Destaca històricament la col·laboració amb 
l’Ajuntament a l’hora d’organitzar activitats com la Fira de la Candelera o la Festa 
Major. De fet, la política cultural de Molins es vehicula a través de les entitats i aquesta 
relació d’entesa és extrapolable també a les entitats juvenils. Els joves tenen un gran 
pes en les activitats lúdiques de la Festa Major, que compten amb la participació activa 
de les associacions d’educació en el lleure i, sobretot, les de cultura popular. Algunes 
iniciatives de l’Ajuntament, com el concurs Empalmat i els pressupostos participatius, 
tenen tambéuna trajectòria consolidada.  
 
Segons l’enquesta als joves dels IES, el 27% dels joves formen part d’alguna entitat i 
destaquen, en aquest ordre, les esportives, les d’educació en el lleure, les 
reivindicatives-veïnals i les de cultura popular.  
 
Un dels pilars fonamentals del món associatiu de Molins de Rei són les associacions 
de cultura popular. L’exemple més clar d’aquest tipus d’associacions són el Camell, el 
Cuc, l’Entxuscat, els Gegants de Molins de Rei, la Colla de Diables de l’Agrupa o la 
Colla Castellera els Matossers. Totes elles gaudeixen de prestigi important entre el 
col·lectiu de joves més relacionat amb les associacions. 
 
Un altre àmbit en què Molins de Rei destaca per la seva oferta associativa és en les 
associacions d’educació en el lleure per a infants i joves, amb tres centres d’esplai i un 
Agrupament Escolta.En els diferents tallers s’explica que molta gent que forma part de 
l’educació en el lleure són les mateixes persones que estan involucrades en les colles 
de cultura popular.  
 
A banda de les associacions de caire més social i cultural, val la pena mencionar 
també el gran nombre d’associacions esportives. Tal com es veu en les enquestes, les 
associacions esportives tenen molta tirada entre els joves, però també l’esport no 
federat. Destaca de manera important en les enquestesla voluntat de fer activitats 
relacionades amb l’esport. Així, al 52% dels joves li agradaria que es fessin activitats 
esportives per a joves, de manera que aquesta és la primera opció per davant d’altres 
com l’oci (45,9%) o les culturals (24,8%). En l’àmbit dels esports, es constata una 
important demanda d’instal·lacions esportives obertes i d’ús lliure a l’abast dels joves 
que vulguin fer-les servir.  
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Finalment, destaquem un grup de joves situats en una dinàmica reivindicativa en 
temes socials i nacionals al voltant de l’Ateneu Mulei i el Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans (SEPC), present als IES.  
 
Aquesta àmplia i intensa vida associativa comporta, tal com es veurà en l’apartat 
d’aprofundiment de la diagnosi, una certa fractura entre joves associats i els que no ho 
són. Mentre uns són del tot actius, una altra “majoria” de joves no participen en 
aquestes activitats ni, en general, de tota la vida col·lectiva de Molins. De fet, tot i la 
intensa activitat associativa que es concreta en l’oferta d’un gran nombre d’activitats, 
un amplíssim 77% dels enquestats dels IES creuen que són necessàries més activitats 
per a joves al municipi. 
 

3.2.7 Cohesió social i població nouvinguda 
 
En relació amb la població nouvinguda, les xifres de Molins de Rei, del Baix Llobregat i 
del global de Catalunya són sensiblement diferents. El total de residents al Baix 
Llobregat nascuts a l’estranger suma un total del 13,2% de la població, mentre que pel 
que fa al total de Catalunya és d’un 17,2%. A més, els grans grups de població 
nouvinguda es troben presents de manera més uniforme. Per exemple, els nascuts al 
continent africà suposen un 1,3% de la població a Molins de Rei, al costat del 3,2% i 
del 3,9% al Baix Llobregat i a Catalunya respectivament. Entre els estrangers hi ha 
una preeminència dels provinents d’Amèrica del Sud i, en concret, de nacionalitat 
paraguaiana.  
 
Pel que fa als joves, se segueix la mateixa tendència i la població jove estrangeraentre 
15-34 anys és només del 10,6% a Molins de Rei, mentre que al conjunt de Catalunya 
és d’un 25,2%. Entre els joves estrangers també predominen els originaris de Sud-
amèrica per davant d’altres continents.  
 
Dels programes municipals relacionats amb la nova ciutadania i els joves en destaca el 
que es fa d’acompanyament als joves nouvinguts. Són joves que s’han detectat als 
IES i durant un any sencer se’ls acompanya perquè es familiaritzin amb els serveis 
municipals i, en menor mesura fins ara, amb les associacions i la possibilitat de 
participació.  
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3.3 Les prioritats expressades pels joves 
 
En aquest capítol s’explica quines són les prioritats expressades pels joves de Molins 
de Rei i quins són els eixos en què se centra la diagnosi.  
 
En les dues enquestes que s’han elaborat, s’ha preguntat als joves sobre quins són els 
temes que més els preocuparan durant els següents anys. Les respostes que 
s’ofereixen als enquestats estan relacionades amb els 7 reptes del PNJCat i per tant hi 
ha una barreja entre reptes més materialistes, relacionats amb l’emancipació, i reptes 
més postmaterialistes, relacionats amb el model de societat. En l’escala de respostes 
l’1 és gens i el 5 és molt.  
 
La tendència general que hi ha entre els joves de prioritzar els valors materialistes 
(vivenda, estudis i accés al món laboral) s’ha vist accentuada per la crisi econòmica, 
que ha fet créixer la incertesa sobre el seu futur immediat. A continuació veiem la 
comparació entre les dues enquestes.  
 
Gràfica 15: Fins a quin punt creus que et preocupar an els següents temes els propers 
anys?  

 
 
 
Es pot veure clarament en els resultats com en l’enquesta dels joves de l’IES hi ha una 
tendència clara cap a prioritzar temàtiques relacionades amb l’emancipació. En canvi, 
els resultats de l’enquesta on-line indiquen a la pràctica una valoració molt semblant 
entre tots set àmbits i, per tant, un augment de les preocupacions postmaterialistes per 
part d’aquests joves.  
 
L’altra pregunta relacionada amb aquesta fa referència a la demanda sobre on 
l’Ajuntament hauria de prioritzar més esforços amb els joves i es repeteixen una altra 
vegada els mateixos set àmbits d’actuació. En aquest cas, els enquestats havien de 
triar tres àmbits on caldria que l’Ajuntament prioritzés l’actuació.  
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Gràfica 16: On  hauria de prioritzar més esforços l ’Ajuntament en relació amb els joves? 
En % 

 
 
Quan es demana als joves on l’Ajuntament hauria de prioritzar els esforços, les 
respostes prioritzen precisament els temes relacionats amb l’emancipació juvenil. Són, 
com se sap, àmbits dels quals no hi ha una solució fàcil i pels quals l’Ajuntament no 
pot donar fàcilment una resposta, i encara menys en uncontext de crisi econòmica i de 
reducció de la despesa pública.  
 
Els joves de l’enquesta online, pel fet de tenir més edat, prioritzen més els temes 
d’accés a la vivenda i també de manera molt destacada en comparació amb els joves 
de l’IES els temes més “postmaterialistes”, com la participació ciutadana, l’accés a la 
cultura i la promoció d’una societat justa i saludable. Cal tenir en compte que el 
percentatge de persones que responen a l’enquesta on-line no és representatiu de tots 
els joves, ja que un percentatge molt gran afirma formar part d’entitats. 
 
Tot i que els àmbits relacionats amb l’emancipació són els que d’entrada preocupen 
més a la majoria dels joves, en el procés d’elaborar la diagnosi s’ha decidit centrar-se 
en dos eixos transversals  sobre els quals s’ha aprofundit en el treball qualitatiu. 
Aquests eixos són:  
 

- valors, compromís i corresponsabilitat 
- activitats, entitats i participació 

 
El motiu pel qual s’han triat aquests dos eixos és perquè s’hi pot treballar més des del 
municipi i perquè són les temàtiques que es van prioritzar en la reunió del la Comissió 
de Seguiment del Plalocal de joventut. En el capítol que segueix s’exposa 
l’aprofundiment d’aquests dos eixos a partir de:  
 

- les opinions dels participants en els diferents tallers de joves  
- les opinions dels tècnics de Joventut i d’altres àrees de l’Ajuntament  
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- els resultats de l’enquesta on-line, que, a diferència de la primera, ja es va fer 
coneixent quins serien els dos eixos que centrarien la diagnosi.  

 
En una de les preguntes de l’enquesta online es va preguntar “Fins a quin punt seria 
per a tu important solucionar les següents problemàtiques?” i a continuació es posaven 
informacions relacionades amb aquests dos eixos. Mitjana: 1-4. En el següent apartat 
es fa ressò de les respostes d’aquesta pregunta a partir d’una escala de l’1 al 4, on l’1 
seria “gens important” i el 4 “molt important”. 
 
Aquesta diagnosi ha volgut posar el focus en dues prioritats del jovent de la vila. A 
partir de la reunió de la Comissió de Seguiment es van triar els dos temes i en els 
tallers posteriors es van posar a debat afirmacions que es desprenien d’aquests 
temes.  
 

3.3.1Eix “Valors, compromís i coresponsabilitat” 
 
En aquest eix es parla de millorar la implicació i el compromís dels joves en els afers 
col·lectius del municipi. Es parla de la necessitat d’aprofundir en un tipus d’oci no 
consumista i també de la realitat de molts joves allunyats de les entitats i del 
mateixAjuntament que no participen de les dinàmiques participatives del municipi.  

 

Grau d’acord amb les necessitats  

Hi ha molts joves que surten molt poc de casa a cau sa d’un mal ús de les TIC i 
els videojocs. Tot i queaquesta preocupació apareix a la reunió inicial delaComissió 
de Seguiment del Pla, en cap cas els joves la perceben com un problema. Consideren 
que l’ús indegut de les noves tecnologies i un possible aïllament en tot cas afecta un 
grup molt reduït de joves, en moments molt concrets de les seves edats i sota perfils 
molt determinats. L’afirmació “Hi ha molts joves que surten molt poc de casa a causa 
d’un mal ús de les TIC i els videojocs” obté un 2,6 (escala 1-4). [Aquesta és l’única 
necessitat detectada inicialment que no ha obtingut  el consens en els tallers]  
 
Poca disponibilitat d’espais d’oci no consumista i molts joves només s’ho saben 
passar bé consumint i bevent. Hi ha un acord generalitzat en els diferents tallers 
sobre aquesta afirmació, sobretot pel que fa a l’horari de nit. Sobre una escala de l’1 al 
4, en l’enquesta on-line l’afirmació “A Molins falten espais d’oci no consumista i molts 
joves només s’ho saben passar bé consumint i bevent” obté la puntuació més alta de 
totes les afirmacions: un 3. Es té present que caldria millorar l’oferta d’oci nocturn 
alternatiu, tot i que apareixen opinions diverses sobre si aquesta necessitat se 
solucionaria amb la disponibilitat d’algun nou espai obert als joves o caldria impulsar 
projectes concrets. 
 
Molts joves volen fer coses, però no es comprometen . Es percep una tendència 
general dels joves a la priorització de temes personals: per exemple, quedar amb els 
amics per sobre de compromisos com pot ser assistir a una reunió per solucionar un 
tema que un mateix havia proposat. En definitiva,a molts joves els costa 
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responsabilitzar-se en molts temes col·lectius. Hi ha un acord generalitzat en aquesta 
afirmació tant en els tallers amb joves com amb els tècnics de Joventut. L’afirmació “Hi 
ha molts joves que no es comprometen gairebé mai a organitzar activitats” va obtenir 
una puntuació de 2,7 (escala 1-4) en l’enquesta on-line.  
 
Els joves que no estan a les entitats coneixen molt  poc el que els pot oferir 
l’Ajuntament . Es constata que la majoria de joves desconeixen el funcionament de les 
institucions públiques i, en concret, de l’Ajuntament. Com a conseqüència d’aquest fet, 
molts joves no saben totes les possibilitats d’ajuts, espais i assessorament de què es 
podrien beneficiar. Existeix un grup important de joves que funciona al voltant de les 
entitats i que està molt familiaritzat amb l’Ajuntament. Però en canvi, una part molt 
important, que coincideix amb els que no formen part de les entitats, no té accés a 
molts serveis municipals per manca d’informació prèvia. Davant d’aquesta realitat, hi 
ha l’acord generalitzat que caldria incidir més en la participació ciutadana dels joves no 
associats a partir de xerrades i educació per a la participació, amb l’objectiu d’apropar 
els joves a les institucions.  
 

3.3.2 Eix “Activitats, entitats i participació” 
 
En aquest eix es posa èmfasi a millorar la coordinació entre entitats i entre aquestes i 
l’Ajuntament a l’hora de programar i comunicar les activitats als joves. Es parla també 
de la capacitat de les entitats juvenils perquè puguin arribar als joves que no estan 
associats i també d’afavorir el relleu generacional en tot tipus d’entitats.  
 
Grau d’acord amb les necessitats  
 
Les activitats que programen entitats i Ajuntament no són prou atractives per a 
la majoria dels joves. Aquesta afirmació és del tot corroborada pels més joves, que 
retreuen que l’oferta d’oci juvenil ve molt condicionada pels gustos i tendències de qui 
ho organitza i no pas pel que agrada a un ampli conjunt de joves. En l’enquesta dels 
IES, una majoria important (77,6%) afirma que no es fan prou activitats per a joves i el 
37,6% afirma que “millorar l’oferta existent” ajudaria els joves a participar més en els 
esdeveniments. En l’enquesta on-line, el grau d’acord amb què les activitats no són 
prou atractives és d’un 2,9 sobre 4. Algunes de les idees que apareixen per millorar 
són fer més activitats en horari nocturn, diversificar les temàtiques de les activitats i 
oferir un tipus d’oci que interessi més als joves i, també, fer activitats més 
participatives en què els joves siguin més protagonistes que espectadors. 
 
Les activitats per a joves no es comuniquen prou bé . També hi ha un acord 
general que hi ha marge per millorar la comunicació tant en l’àmbit digital com 
presencial de les activitats dirigides a joves. Tant als tallers com a les enquestes, 
aquest tema apareix de manera continuada. Així, per exemple, a l’enquesta dels joves 
dels IES, un 44,8% afirma que “millorar la difusió” podria motivar més els joves a 
participar en els esdeveniments i un 22,6% dels joves afirma no assabentar-se de les 
activitats. Algunes idees que apareixen per millorar la comunicació són 
aprofitarmillorles cartelleres tant de la via pública com dels IES i altres espais. Les 
dades de l’enquesta senyalen que les vies habituals per assabentar-se de les activitats 
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són els amics (62,6%), els cartells (38,7%) i el Facebook (29,7%), fet que dóna pistes 
de quines serien les vies per millorar aquesta comunicació.  
 
Hi ha molts joves que no participen prou en les ass ociacions i en les activitats 
col·lectives del municipi.  Entre un 25 i un 30% dels joves són els que acostumen a 
participar d’activitats organitzades per l’Ajuntament i coincideix amb els percentatges 
dels que acostumen a ser membres de les entitats.L’afirmació “Hi ha molts joves que 
no participen prou en les associacions i en les activitats col·lectives del municipi” obté 
un 2,8 (escala 1-4).  
 
Les entitats juvenils de Molins de Rei són molt tan cades i estan formades per les 
mateixes persones.  Com és de preveure, aquesta afirmació no desperta el consens, 
ja que precisament els membres que formen part de les entitats o en són dirigents no 
ho veuen com una necessitat. En canvi, en els tallers del grup dels adolescents i del 
grup de joves polítics, aquesta afirmació té un consens important i es proposa que cal 
ajudar les entitats a ampliar la seva base social, fer-la més variada i afavorir el relleu 
generacional dins seu. L’afirmació “Les entitats juvenils són molt tancades i sempre 
són les mateixes persones” obté una puntuació de 2,6 (escala 1-4) en l’enquesta on-
line.  
 
Les entitats de joves no estan prou coordinades ent re elles. Entre altres coses, 
s’afirma que sovint se solapen les programacions d’activitats si no es passen la 
informació prèviament i no sempre aprofiten les sinergies que es poden crear entre 
elles. No obstant això, en alguns àmbits temàtics com el lleure, sí que existeixen a 
Molins de Rei iniciatives de coordinació entre les diferents entitats. L’afirmació “Les 
entitats de joves no estan prou coordinades entre elles” obté una puntuació de 2,3 
(escala 1-4). Igual que en l’afirmació anterior, cal recordar que la majoria dels joves 
que van respondre l’enquesta on-line eren membres de les entitats.  
 
No existeix una coordinadora de joves. En els tallers d’adolescents i en el del grup 
de joves d’organitzacions polítiques apareix la necessitat de crear una estructura 
permanent de coordinació entre els joves al municipi. Mentre que en el taller 
d’adolescents es pensa més en una organització que organitzi activitats i que faciliti la 
relació entre joves no associats i el mateixAjuntament, en el taller de joves polítics es 
pensa més en la possibilitat de crear un Consell Local de Joventut semblant als que 
estan funcionant en altres municipis. En qualsevol cas, si aquesta iniciativa tirés 
endavant, caldria que tingués clar el model que hauria de seguir i també el suport de 
les entitats juvenils més actives, que fins al moment no han expressat la voluntat de 
tirar-ho endavant.  
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4. Estructura del Pla 
 

4.1 Introducció 
 
 

L’estructura del Pla es basa en tres nivells i es compon de 6 reptes, 23 objectius 
estratègics associats als diferents reptes i 56 actuacions que donen resposta a un o 
més objectius estratègics del Pla. Per aquest motiu, quan es presenta el Pla en format 
de llista, algunes actuacions apareixen repetides.  
 
 

• Reptes 
o Objectiu estratègic 

• Actuació 
• Actuació 
• Actuació 

 
o Objectiu estratègic 

• Actuació 
• Actuació 
• Actuació 

 
 
Aquest pla s’inspira en els següents principisrectors i metodològics:  
 
• Interdepartamentalitat : l’elaboració del Pla i la seva execució i avaluació és 

responsabilitat compartida de totes les àrees de l’Ajuntament implicades. 
 

• Integralitat: el Pla pretén actuar sobre totes les esferes i dimensions de la vida de 
les persones joves i això es veu reflectit en la diversitat d’àmbits i els reptes sobre 
els quals vol incidir. 
 

• Participació: tant la diagnosi com les propostes del Pla i la seva avaluació han de 
ser fruit de les necessitats dels joves, expressades de manera participativa. 
 

• Proximitat: les actuacions del Pla han d’arribar al màxim nombre de joves a partir 
del contacte directe entre l’Ajuntament i les entitats, i l’Ajuntament i els joves.  
 

• Viabilitat : el Pla ha de ser ambiciós, però a la vegada ha de ser aplicable. No es 
tracta de fer la llista del que es voldria fer, sinó del que es pot transformar i pot tenir 
impacte real. 
 

• Transformació: afavorir l’apoderament de les persones jovesi els processos de 
mobilització social. Perquè les polítiques de Joventut siguin realment 
transformadores, cal que tinguin impacte en la societat. 
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• Qualitat: les polítiques de Joventut i aquest mateix Pla s’han de basar enun 
coneixement constant sobre la realitat juvenil i el seu entorn, i la seva execució 
s’ha de basar en larigorositati l’aplicació de criteris de qualitat, eficiència i eficàcia, 
com són la planificació i l’avaluació ja incorporada en el seu disseny.  

 
 

 

 

4.2 Els reptes 
 
Fomentarel compromís i la responsabilitat dels jove s, i espais d'oci no 
consumista 
 
En aquest repte es parla de millorar la implicació i el compromís dels joves en els afers 
col·lectius del municipi. Es parla de la necessitat d’aprofundir en un tipus d’oci no 
consumista i també de la realitat de molts joves allunyats de les entitats i del mateix 
Ajuntament que no participen de les dinàmiques participatives del municipi. Avançar en 
el compromís dels joves també implica explorar com es coordinen i veure si és 
possible crear un organisme estable que representi els joves de Molins.  
 
 
1. Millorar la participació dels joves en l'oferta d'activitats programades per 

entitats i Ajuntament 
 
En aquest repte es posa èmfasi a millorar la coordinació entre entitats i entre aquestes 
i l’Ajuntament a l’hora de programar i comunicar les activitats als joves. Es tracta que 
les activitats que es facin estiguin més pensades per a tot tipus de joves i també molt 
més ben comunicades. Es fa referència també a la capacitat de les entitats juvenils 
perquè puguin arribar als joves que no estan associats i també d’afavorir el relleu 
generacional en tot tipus d’entitats.  
 
 
2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de ls joves  
 
L’èxit en la trajectòria educativa dels joves és clau per al seu desenvolupament 
personal futur, tant en les perspectives professionals com per a l’èxitdel seu projecte 
de vida, la seva autonomia personal i també per reduir l’efecte de les desigualtats 
socials i la seva reproducció dins del sistema educatiu.Aquest repte pretén que els 
joves puguin desenvolupar una oferta formativa de qualitat en tots els nivells del 
sistema educatiu. 
 
Per potenciar l’èxit en la trajectòria educativa dels joves cal potenciar la coordinació 
entre els diferents agents implicats en el procés educatiu i aconseguir que els joves 
puguin aprofitar tots els recursos existents que ofereixen orientació, assessorament i 
acompanyament.  

 
Aquest repte abasta tots els joves, però s’ha de vetllar especialment per aaquells 
col·lectius amb necessiats especials, com poden ser els alumnes amb risc d’exclusió 
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social i, en especial, el moment en què abandonen l’escola i encara no s’han 
incorporat el mercat laboral.  
 
 
3. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de l a joventut  
 
 
La important taxa d’atur actualafecta de manera especialment cruel la població 
juvenil,fruit de la crisi econòmica,i pot semblar, d’entrada, que no s’hi pugui fer gaire 
des de l’àmbit local. El repte consisteix a, per una banda, vetllar per la millora del 
sistema laboral, promoure la millora de les condicions de treball de les persones joves i 
avançar cap a un model productiu basat en la igualtat d’oportunitats.Per altra banda,es 
tracta de millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves 
oportunitats d’accés al treball i la realització del projecte propi professional en igualtat 
d’oportunitats. 
 
Un dels àmbits concrets d’actuació és el d’impulsar la creació i la continuïtat de 
projectes d’emprenedoria jove i treball autònom com a mecanismes per millorar les 
oportunitats d’ocupació i desenvolupament professional de les persones joves. Tot 
plegat,maximitzant tots els recursos existents en assessorament, formació continua, 
etc. i millorant la  coordinació entre els agents implicats.   
 
 
4. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària d e la joventut 
 
Amb l’arribada de la crisi econòmica, les polítiques de suport a l’accés a l’habitatge per 
als joves s’han vist reduïdes, ja que el suport econòmic l’han rebut col·lectius amb 
necessitats més urgents. Això no treu que cal aprofitar al màxim totes les possibilitats 
que tingui l’Administració local per facilitar el procés d’emancipació domiciliària i 
augmentar les oportunitats perquè les persones joves accedeixin a l’habitatge. 
 
La manera de fer-ho és fomentant elsmodels de tinença d’habitatge mitjançant la 
col·laboració pública i privada, tenint en compte les diferents tipologies de joves i les 
seves necessitats Això s’ha de fer facilitant informació iassessorament, facilitant els 
tràmits i afavorint el lloguer social, des de la col·laboració entre els agents relacionats 
amb l’ocupació juvenil.   
 
 
5. Promoure la vida saludable dels joves 

 
Les polítiques enfocades a la millora de la salut dels joves inclouen, més enllà d’evitar 
malalties, evitar hàbits i conductes que porten a situacions de risc o de malaltia i 
accions a la promoció de la salut a partir de l’adquisició de rutines i comportaments 
que tindran efectes positius.  
 
En l’ambit local és important potenciar el coneixement, la valoració i el bon ús dels 
programes i serveis de salut existents entre els joves i també promocionar els hàbits 
saludables, en especial afavorint la pràctica esportiva, que tant d’èxit té en aquestes 
edats.  
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4.3Objectius i actuacions 
 
 

A continuació es presentala llista d’actuacions relacionades amb els objectius 
estratègics de cada repte. En la llista que es presenta a continuació hi ha algunes 
actuacions repetides, ja que de les 56 actuacions previstes, n’hi ha 6 que responen a 
dos objectius estratègics diferents, 2 que responen a tres objectius diferents i 1 
actuació que respon a quatre objectius diferents. Les altres 47 actuacionsresponen a 
unsol objectiu estratègic. 
 

 

Repte 1 - Foment del compromís i responsabilitat de ls joves, i d'espais 
d'oci no consumista 
 
 

 
1.1 Afavorir la creació d'espais d'oci no consumist a 

 
- Obrir una categoria d'oci nocturn no consumista en els pressupostos 

participatius 
- Obrir els patis de les escol·les a col·lectius no donats d'alta 
- Millorar l'accés del bucs d'assaig de la Federació Obrera 

 
1.2 Millorar el compromís dels joves en l'organitza ció d'activitats 

 
- Dedicar una part dels pressupostos participatius a estudiants d'institut que 

no formin part d'entitats 
- Organitzar tastets d'entitats per a joves no associats 

 

1.3 Fomentar l'educació en la participació, l'assoc iacionisme i el c oneixement 
de les institucions entre la població jove 
 

- Programar a les escoles i instituts sobre les diferents vies de participació 
ciutadana i el compromís col·lectiu 

- Programar als instituts sobre divulgació de l'associacionisme i voluntariat 
- Oferir monogràfics de formació i xerrades divulgatives, a través de les 

entitats, sobre la promoció de la participació 
- Potenciar que els centres de secundàriaimparteixin un crèdit de síntesi 

sobre coneixement del municipi i del funcionament de l'Ajuntament 

 

1.4 Crear un òrgan estable de representació juvenil  a la vila amb possibilitat 
d’interlocució amb l’Ajuntament 

 
- Obrir un debat amb les entitats juvenils sobre la idoneïtat i viabilitat de crear 

un òrgan estable de representació juvenil 
- Organitzar una jornada per estudiar els diferents models que podria prendre 

aquest òrgan i el seu grau de formalització i d’inserció en el si de 
l’Ajuntament 
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Repte 2 - Millorar la participació dels joves en l' oferta d'activitats 
programades per entitats i Ajuntament 

 

 

2.1 Organitzar activitats innovadores, atractives i  més adaptades als gustos, 
espais i horaris dels joves d’avui 

 
- Dissenyar activitats en horari nocturn adreçades específicament als joves 

de Molins de Rei 
- Activar el funcionament de l'espaipolivalent, adequant-lo a les necessitats 

dels usuaris i que aculli les activitats 
- Ampliar els espais disponibles per a la realització d'activitats i espais de 

trobada per als joves 
- Posar més facilitats als joves per a les seves sol·licituds d'equipament 

material al consistori 
- Editar una guia amb els espais de zona wi-fi del municipi 

 

2.2 Comunicar més, millor i de manera més coordinad a les activitats que es 
facin adreçadesa joves 

 
- Confegir una agenda d'activitats juvenil comuna en versió on-line i paper 
- Dissenyar i implementar una estratègia de comunicació d'esdeveniments a 

Facebook des del Punt Jove 
- Obrir i dinamitzar un usuari de Twitter del Punt Jove 
- Reforçar i potenciar les cartelleres del Punt Jove als centres de secundària, i 

renovar de forma sostinguda els plafons 
- Formar l'equip de Joventut en tècniques innovadores de comunicació per a 

joves 
- Enllaçar el blog del Punt Jove als webs dels centres de secundària de 

Molins de Rei ia la pàgina municipal 

 

2.3 Possibilitar que les entitat juvenils puguin ob rir -se més als joves que no 
estan associats 

 
- Confegir una agenda d'activitats juvenil comuna en versió on-line i paper 
- Organitzar tastets d'entitats per a joves no associats 
- Organitzar un taller anual per a les entitats sobre innovació i com arribar a 

nous públics 

 

2.4 Facilitar l ’’’’organització d ’’’’activitats i utilització d ’’’’espais tant per a les entitats 
com per als joves no associats 

 
- Posar més facilitats als joves per a les seves sol·licituds d'equipament 

material al consistori 
- Dissenyar i implementar un projecte d'obertura i aprofitament dels patis 

escolars 
- Establir protocols per facilitar les activitats extraordinàries organitzades per 

joves 
- Mantenir en bon estat els espais oberts destinats a la pràctica esportiva 

 
2.5 Millorar la coordinació entre entitats i entre aquestes i l’Ajuntament a l’hora 
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de programar les activitats  
 

- Confegir una agenda d'activitats juvenil comuna en versió on-line i paper 
- Fer i actualitzar una guia on-line on les entitats i l'Ajuntament puguin oferir-

se per intercanviar materials, recursos i espais per realitzar activitats 
- Convocar dues reunions anuals dela Comissió de Seguiment del Pla Local 

de Joventut 
- Consolidar i formalitzar la coordinadora d'entitats de lleure 

Repte 3 - Aconseguir l ’’’’èxit en la trajectòria educativa dels joves 

 

 

3.1 Garantir la informació i orientació per a tots els joves sobre el conjunt de 
l’educació formal 

 
- Informar, orientar i assessorar sobre trajectòria formativa des del Punt Jove 
- Informar, orientar i assessorar sobre trajectòries formatives des del PIDCES 
- Enllaçar el blog del Punt Jove als webs dels centres de secundària de 

Molins de Rei ia la pàgina municipal 

 

3.2 Promoure la interrelació, coordinació i el treb all i l’aprenentatge en xarxa de 
tots els agents coresponsables de la formació integ ral de les persones joves 

 
- Reforçar i fer el protocol del dispositiu Transició Escola-Treball, com a espai 

de confluència 

 
3.3 Potenciar l’esforç en l’àmbit formatiu dels jov es 

 
- Mantenir el reconeixement d'excel·lència educativa per premiar l'esforçi la 

trajectòria personal en l'àmbit familiar, escolar o social 

 

3.4 Vetllar per l’atenció amb alumnes amb risc d’ex clusió social o necessitats 
educatives especials 

 
- Aprovar i posar en funcionament el Pla municipal sobre absentisme escolar 
- Obrir un centre obert per a adolescents 
- Recuperar l'ocupació del carrer per part dels educadors per detectar sobre 

el terreny joves que no estan vinculats a res 
- Dotar de més recursos i temps el servei d'acompanyament als nouvinguts 

“Coneguem-nos” i derivar-los cap a un altre servei 
- Punt Jove com a centre de referència del programa de garantia juvenil 

Repte 4 - Aconseguir l ’’’’èxit en la trajectòria laboral de la joventut 

 

 

4.1 Informar, orientar i assessorar els joves sobre el món laboral i les sortides 
professionals 

 
- Oferir assessorament laboral, preparant entrevistes, dissenyant 
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currículums... 
- Crear un espai específic, des del Punt Jove, per assessorar en matèria de 

mobilitat internacional, per a joves que vulguin treballar o estudiar a 
l'estranger 

- Formar les tècniques en Informació Juvenil del Punt Jove en temes de 
mobilitat internacional 

- Punt Jove com a centre de refèrencia del programa de garantia juvenil 

 

4.2 Millorar l’ocupabilitat dels joves per augmenta r les seves oportunitats 
d’accés al treball i la realització del projecte pr opi professional 

 
- Mantenir/potenciar el projecte de joves creadors per donar sortida a gent 

que voldesenvolupar projectes artístics 
- Promoure plans d'ocupació específics per a joves amb alta i baixa 

qualificació 
- Formar les tècniques en Informació Juvenil del Punt Jove en temes de 

mobilitat internacional 
- Punt jove com a centre de refèrencia del programa de garantia juvenil 

 

4.3 Millora de la coordinació entre els diferents a gents relacionats amb 
l'ocupació juvenil 

 
- Reforçar i fer el protocol del dispositiu Transició Escola-Treball, com a espai 

de confluència 
- Millorar la coordinació entre les àrees de joventut i ocupació 
- Punt jove com a centre de refèrencia del programa de garantia juvenil 

 
4.4 Promoure la millora de les condicions laborals dels joves 

 
- Formar les tècniques en Informació Juvenil del Punt Jove en temes de 

mobilitat internacional 

 
4.5 Promoure l’emprenedoria entre els joves 

 
- Oferir ajuts a joves autònoms per facilitar la creació de noves empreses 

Repte 5 - Aconseguir l ’’’’èxit en la transició domiciliària de la joventut 

 

 

5.1 Facilitar informació i orientació en els recurs os existents per a l ’’’’adquisició 
o lloguer d ’’’’habitatge 
 

- Difondre el lloc web www.compartirhabitatge.net per posar en contacte els 
joves que vulguin compartir lloguer 

- Donar a conèixer més els serveis que ofereix l'Oficina Municipal d'Habitatge 
per a la gent jove en el blog del Punt Jove i en el web municipal 

- Assessorar i tramitar ajudes per a l'habitatge 

 
5.2 Incentivar el lloguer social jove i altres form es d’accés o tinença d’habitatge  
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- Tenir en compte les necessitats dels joves en el Pla local d'habitatge 

Repte 6 - Promoure la vida saludable dels joves 

 

 
6.1 Promoure els hàbits saludables 

 
- Treballar hàbits i conductes saludables durant la infància, abans que puguin 

tenir les primeres experiències 
- Treballar hàbits i conductes saludables amb els adolescents en els centres 

de secundària 

 

6.2 Disminuir les conductes de risc associades a la  salut en tots els àmbits de 
les persones joves (salut física i sexual, laboral,  alimentària, etc.) 
 

- Fer accions de sensibilització sobre el terreny per evitar conductes de risc 
durant espais com la Festa Major i la nit de l'Empalmada 

- Desenvolupar una campanya de sensibilització (o xerrada anual) sobre 
consum de drogues a partir de compartir experiències vivencials d'impacte 
que siguin exemplificadores 

 

6.3 Fomentar la pràctica de l’esport entre els jove s 
 

- Obrir els patis de les escoles a col·lectius no donats d'alta 
- Editar una guia d'espais disponibles on es pot practicar esport de manera 

lliure als diferents barris 
- Extendreel traçat actual del carril bici 
- Mantenir en bon estat els espais oberts destinats a la pràctica esportiva 
- Donar suport a l'organització d'activitats esportives participatives 
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5. Seguiment i avaluació 
 

5.1Seguiment i planificació 
 

Una de les característiques de l’elaboració del Pla de joventut és que s’ha utilitzat 
l’eina tecnològica Plas!, elaborada per la Fundació Pere Tarrés ipensada per al 
seguiment de plans estratègics i plans de joventut. Aquesta eina permet la gestió 
agregada de la informació i disposar d’informació clau en cada moment. 
 
Per garantir una bona planificació, cada una de les actuacions previstes en el Pla 
estàrelacionada amb una sèrie de variables que facilitaran el tractament de la 
informació i permetran fer-ne un bon seguiment. Aquestes variables són:  
 

- període d'execució 
- seveisresponsables 
- serveis col·laboradors 
- dimensió 
- naturalesa 
- tipus d’actuació 

 
Podeu consultar a l’annex 1 les fitxes de totes les actuacions per veure els valors de 
totes les variables. 

5.1.1 Període d’execució 
 

Amb relació a la planificació temporal , totes les actuacions tenen assignades els 
anys (2014, 2015 i/o 2016) en que està previst implementar-les. N’hi ha que 
s’executen només un any, durant dos anys o també durant tres anys.  
 

 
 
 

 
Mentre el 2015 s’executen 52 accions  i el 2016 54, el 2014 només se n’executen 25 
,atesa la circumstància d’haver elaborat el Pla durant aquest mateix any.  

 

5.1.2 Serveis responsables 
 
La variables “serveis responsables” recull quin és l’organisme municipal responsable 
d’implementar l’actuació: poden ser-ho les diferents regidories municipals o també les 
entitats juvenils. En la majoria de les actuacions hi ha un únic organisme responsable, 
però en algunes actuacions (vegeu annex 1), la responsabilitat és compartida entre 
diversos serveis. 
  

Any 2014 2015 2016 
Núm. d’actuacions 25 52 54 
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Nom del servei Responsable Núm. actuacions 

Cultura 6 
Educació 4 
Empresa  1 
Esports 3 
Habitatge 3 
Igualtat Dona-Home 1 
Infància i Joventut  35 
Nova Ciutadania 1 
Mobilitat 1 
Ocupació 5 
Sanitat 4 
Serveis Generals 3 
Serveis Socials 2 

  

 
Tot i que 35 de les 56 actuacions són responsabilitat de l`Àrea d’Infància i Jovenut, cal 
destacar que l’execució del Pla implica un alt nombre d’àrees diferents de tot el 
consistori, fet que el converteix en un pla Interdepardemental, no solament en la seva 
intenció sinó també en la seva pràctica. 
 

5.1.3 Serveis col·laboradors 
 
Els serveis col·laboradors són aquelles àrees municipals que, si escau, col·laboren en 
la implementació de les diferents actuacions, tot i que la responsabilitat d’executar-les 
sigui del servei responsable. Això implicarà que aquelles àrees municipals que 
coincideixin a ser responsables o col·laboradors d’una mateixa actuació hauran de 
coordinar-se per dur a terme les actuacions. 
 
Totes les actuacions han de tenir, com a mínim, un servei responsable i poden tenir 
diversos col·laboradors o cap. 
 
Nom del servei (col·laboradors) Núm. actuacions 

Cultura 6 
Educació 4 
Entitats juvenils 17 
Esports 1 
Habitatge 2 
Igualtat Dona-Home 2 
Infància i Joventut  28 
Nova Ciutadania 1 
Sanitat 3 
Serveis Generals 6 
Serveis Socials 3 
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Es pot veure en el quadre que també hi ha un gran nombre d’àrees de l’Ajuntament 
que exerceixen de serveis col·laboradors en moltes actuacions i com l’Àrea d’Infància i 
Joventut col·labora en la majoria d’actuacions de les quals no és responsable directa. 
 

5.1.4 Dimensió 
 
La dimensió de l’actuació fa referència al nivell de complexitat de cada 
actuació.Així,mentre la majoria d’actuacions són “accions”que es desenvolupen de 
manera puntual,d’altres són “projectes” amb caràcter de permanència en el tempsi, 
finalment, trobem plans o programes que, com aquest mateix Pla de joventut, 
impliquen una planificació de diferents actuacions a mig o llarg termini. 
 

 
Dimensió de l’actuació  Núm. actuacions  
Pla o programa 3 
Projecte 13 
Acció 40 
 
En el Pla de joventut hi ha 13 actuacions que es consideren projectes i 3 que es 
consideren plans o programes: 
 

- Pla local d’habitatge 
- Pla municipal d’absentisme escolar  
- Pla d’ocupació per a joves d’alta o baixa ocupació 

 

5.1.5 Naturalesa de gestió 
 
Per “Naturalesa de gestió” s’enténla manera com l’Ajuntament executa aquella 
actuació: si ho fa directament amb el seu personal (actuació pròpia), si signa un 
conveni ocontracte amb alguna empresa o entitat, si dóna una subvenció o si ho fa 
mitjançant altresfórmules. De les 56actuacions del Pla, 54 s’executen com a actuació 
pròpia. Com que és molt difícil calcular la despesa de les actuacions pròpies per 
separat, en aquest pla no s’ha pogut calcular el pressupost previst, que s’haurà de fer 
a partir sobretot dels costos previsotsde personal. 
 

5.1.6 Tipus d’actuació 
 
El tipus d’actuació fa referència a la diferent forma que pren aquesta actuació, 
independentment de la seva temàtica o objectiu a què dóna resposta. 
 
D’acord amb el tipus d’actuació, es proposen una sèrie d’indicadors que recullen 
informació específica. Per exemple “Jornades i tallers”: es demana el nombre 
d’assistents i el seu perfil, o, en el cas de “Participació, xarxes i coordinació”, es 
demana el nombre d’entitats participants.  
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Tipus d'actuació  Núm. actuacions  
D’altres  3 
Assessorament i orientació a persones 5 
Difusió i material 12 
Formació i educació 9 
Gestió,administració i processos 1 
Jornades i tallers 8 
Participació, xarxes i coordinació 4 
Pla o programa transversal 2 
Projecte d'intervenció/activitats  8 

 
 
Tal com es pot comprovar en el quadre,els tipus d’actuacions són molt variats i les 
més repetides són les que fan referència a “Difusió i material”, “Formació i educació” i 
“Jornades i tallers”.  
 
 
 

5.2Avaluació 
 

L’avaluació del Pla de joventut, com a política pública que és, és necessària per poder 
saber si s’han assolit els objectius definits i, per tant, si han tingut l’impacte previst en 
el moment dissenyar-lo i planificar-lo. 
 
Undels avantatges de treballar ambl’einaPlas!http://plas.peretarres.orgés que cada any 
es podrà sistematitzar tota la informació sobre l’estat de les actuacions i permetrà una 
avaluació tant parcial com final. 
 
Per poder avaluar correctament el Pla i generar els informes previstos en l’eina,estan 
previstes una sèrie de tasques que s’han de fer de manera sistemàtica: 
 

- Actualització,a final de cada any, de l’estat de totes les actuacions que tinguin 
l’execució prevista aquell any (Totalment realitzada/ Parcialment realitzada/ En 
fase d’estudi/ No iniciada). 

 
- Omplir, abans no comenci l’any,la informació sobre els valorsprevistosdels 

indicadors de cada actuació. Cal recordar que els indicadors de cada actuació 
no s’han de crear de nou, ja que apareixen determinats segons el“tipus 
d’actuació”. Així, per exemple, si el tipus d’actuació és “Formació”, els 
indicadors estan relacionats amb el nombre de cursos iel nombre d’alumnes. 
 

- Recollida d’infomació, a final d’any,sobre els valors reals assolits dels 
indicadorsde cada actuació. 
 

Aquesta tasca de recollida d’informació per a l’avaluació anirà a càrrec dels tècnics de 
Joventut de l’Ajuntament, que hauran de tenir la col·laboració activa dels serveis 
responsables de cada actuació.  
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Una vegada s’hagi recollit la informació anual, de manera automàtica s’elaboraran els 
informes,que proporcionaran la informaciósegüent:  
 

- Estat d’execució del conjunt d’actuacions, que presentarà el % d’actuacions 
realitzades totalment, parcialment, etc.Es disposarà de dades globals, segons 
servei municipal responsable i segons tipus d’actuació. 
 

- Grau de resposta que s’està donant al conjunt del Pla, als diferents objectius 
estratègics i als diferents reptes. Aquest grau de resposta es presenta en 
format de percentatge (inferior o superior a 100) a partir del càlcul que fa l’eina 
entre la diferència dels valors previstos dels indicadors clau i dels valors 
assolits realment. Per assolir aquests percentatges, l’eina calcula de manera 
agregada els valors de totes les actuacions relacionades amb el mateix objectiu 
i amb el mateix repte. 

 
- Dades absolutes sobre la població destinatària del Pla, com,per exemple,el 

nombre de joves que han participat de les actuacions del Pla i els seus perfils. 
 

- Dades absolutesde les dades clau segons cada tipus d’actuació; per exemple, 
en cas de formació,nombre de cursos onombre d’alumnes. 

 
Els tècnics de Joventut presentaran l’informe anual que recull aquestes dades a la 
Comissió de Seguiment del Pla de Joventutamb l’objectiu que es puguin treure 
conclusions en la línia de reforçar o reorientar els esforços en l’execució del Pla i la 
sevatemporalització.Anualment també es farà una reunió interdepardemental amb 
tècnics de totes les àrees municipals presents en el Pla, amb l’objectiu de donar a 
conèixer l’estat d’execució del Pla i, especialment, de repassar aquelles actuacions 
que s’executin de manera conjunta entre els departaments.  
 
Finalment, en acabar el període del Pla, s’elaborarà l’informe final que recollirà les 
dades dels tres anys, així com les dades finals del conjunt del Pla.  
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Annex 1 – Fitxes de les actuacions segons el servei  
responsable 
 
 
A continuació es presenta un llista de totes les actuacions previstes en el Pla 
agrupades segons el servei municipal responsable. Aquestes actuacions apareixen 
repetides en el següent llistat, ja que n’és responsable més d’un servei municipal. 
 

Actuació 30: Educació; Ocupació 
Actuació 31: Joventut i infància; Ocupació 
Actuació 33: Joventut i Infància; Serveis Generals 
Actuació 36: Joventut i Infància; Sanitat 
Actuació 56: Esports; Via Pública 
Actuació 53: Habitatge; Joventut i Infància 
Actuació 56:Joventut i Infància; Serveis Generals 
 
Nota de lectura de les fitxes: el significat dels diferents camps està explicat a l’apartat 
“Seguiment i planificació” d’aquest Pla. Els números assignats a cada actuació són 
simplement identificadors per poder  reconèixer les activitats quan es repeteixen.  
 
 
 
Cultura 

Actuació 56: Millorar l'accés del bucs d'assaig de la Federació Obrera  

Millorar els  preus ( els joves reclamen preus més accessibles); obrir l’espai en caps de 
semana i ampliar l’horari entre semana( obertura de matins també). 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors:Cultura i Serveis Generals 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia 
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 1.1: Afavorir la creació d'espais d'oci no consumista  
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Educació  

Actuació 2: Obrir els patis de les escoles a col·le ctius no donats d'alta  

Estudiar diverses fórmules per tal que els joves no associats puguin també accedir als 
patis de les escoles per fer-hi les serves activitats. 

• Perídode d'execució: 2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Projecte 
• Naturalesa: Actuació pròpia 
• Dades per anys: 

2016 
Pressupost: 0.00 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 1.1: Afavorir la creació d'espais d'oci no consumista  
• 6.3: Fomentar la pràctica de l’esport entre els joves  

 

Actuació 6: Potenciar que els centres de secundària  imparteixin un crèdit 
de síntesi sobre coneixement del municipi i del fun cionament de l' 
ajuntament  

Potenciar que els centres de secundària imparteixin un crèdit de síntesi sobre coneixement 
del municipi i del funcionament de l' ajuntament. (Divulgació a les escoles i els instituts del 
funcionament de l' ajuntament i les institucions públiques, remarcant els aspectes de 
proximitat i utilitat) 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Acció  
• Naturalesa: Actuació pròpia 
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 1.3: Fomentar l'educació en la participació, l'associacionisme i el coneixement de 
les institucions a la població jove  
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Actuació 30: Reforçar i protocol·litzar el disposit iu Transició Escola-
Treball, com a espai de confluència  

Reforçar i fer el protocol del dispositiu Transició Escola-Treball, com a espai de confluència 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Projecte 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost : 0.00 € 
 
2016 
Pressupost : 0.00 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 3.2: Promoure la interrelació, coordinació i el treball i l’aprenentatge en xarxa de 
tots els agents corresponsables de la formació integral de les persones joves  

• 4.3: Millora de la coordinació entre els diferents agents relacionats amb l'ocupació 
juvenil  

 

Actuació 42: Dissenyar i implementar un projecte d' obertura i 
aprofitament dels patis escolars  

Dissenyar i implementar un projecte d'obertura i aprofitament dels patis escolars 

• Perídode d'execució: 2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Projecte 
• Naturalesa: Actuació pròpia 
• Dades per anys: 

2016 
Pressupost: 500.00 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 2.4: Facilitar l   'organització d activitats i utilització d espais tant per les entitats 
com per als joves no associats  
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Empresa  

Actuació 52: Oferir ajuts a joves autònoms per faci litar la creació de 
noves empreses  

Vetllar perquè en la partida d'ajuts a autònoms hi hagi presència de joves 
http://www.molinsderei.cat/actualitat/noticies/els-ajuts-als-nous-autonoms-faciliten-la-
creacio-de-21-noves-empreses 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Subvenció  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 15.000€ 
 
2015 
Pressupost : 15.000 € 
 
2016 
Pressupost: 15.000 € 

Objectius Estratègics:  

• 4.5: Promoure l’emprenedoria entre els joves  

 

Esports  

Actuació 39: Editar una guia d'espais disponibles o n es pugui practicar 
esport de manera lliure als diferents barris  

Editar, conjuntament amb l'àrea d'Esports una guia d'espais disponibles on es pot practicar 
esport de manera lliure als diferents barris (3x3, camp de futbol, rutes saludables, 
itineraris...) 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia 
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 0.00 € 
 

      2016 
      Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 6.3: Fomentar la pràctica de l’esport entre els joves  
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Actuació 48: Mantenir en bon estat els espais obert s destinats a la 
pràctica esportiva  

Mantenir en bon estat els espais oberts destinats a la pràctica esportiva 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost : 1.200 € 
 
2016 
Pressupost: 1.200€ 
 

Objectius Estratègics:  

• 2.4: Facilitar l’'organització d’activitats i utilització d’espais tant per les entitats com 
per als joves no associats  

• 6.3: Fomentar la pràctica de l’esport entre els joves  

 

Actuació 51: Donar suport a l'organització d'activi tats esportives 
participatives  

Donar suport a l'organització d'activitats esportives participatives, esportiu no competitiu, 
esport en família. 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Projecte 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost aprovat: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost aprovat: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost aprovat: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 6.3: Fomentar la pràctica de l’esport entre els joves  
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Habitatge  

Actuació 33: Donar a conèixer més els serveis que o fereix per a la gent 
jove, l'oficina municipal d'habitatge al bloc del p unt jove i a la web 
municipal  

Desenvolupar una campanya de difusió dels serveis que poden utilizar els joces- Punt 
Jove, l’ Oficina Municipal d’ Habitatge- al Bloc del Punt Jove i al web municipal 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Habitatge, Joventut i Infància, Serveis Socials 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 5.1: Facilitar informació, orientació en els recursos existents per a l’adquisició o 
lloguer d’habitatge  

 

Actuació 34: Assessorar i tramitar ajudes per a l’h abitatge  

Assessorar i tramitar ajudes per a l’ habitatge des de  l'Oficina Municipal d' Habitatge 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 5.1: Facilitar informació, orientació en els recursos existents per a l adquisició o 
lloguer d habitatge  
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Actuació 53: Tenir en compte les necessitats dels j oves en el Pla Local d' 
habitatge  

Vetllar perquè en la redacció del Pla local d'Habitatge de Molins de Rei estiguin presents 
les necessitats específiques del col·lectu jove. 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Pla o programa 
• Naturalesa: Actuació pròpia 
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 5.2: Incentivar el lloguer social jove i altres formes d’accés o tinença d’habitatge  

 

Igualtat Dona-Home  

Actuació 36: Treballar hàbits i conductes saludable s amb els adolescents 
als centres de secundària  

Treballar hàbits i conductes saludables amb els adolescents als centres de secundària 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors:  Joventut i Infància, Sanitat 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 1.000 € 
 
2015 
Pressupost: 1.000€ 
 
2016 
Pressupost: 1.000 € 

Objectius Estratègics:  

• 6.1: Promoure els hàbits saludables  
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Joventut i Infància  

Actuació 1: Obrir una categoria d'oci nocturn no co nsumista als 
pressupostos participatius  

El projecte MOU! EL CUL!, projecte de pressupostos participatius, emmarcat en el Pla 
Local de Joventut . Aquest procés va dirigit a tots els joves i les joves de 14 a 30 anys, que 
viuen a Molins de Rei. L'objectiu és que la joventut de Molins de Rei decideixi a quines 
activitats o projectes es destinen 6.000€ del pressupost de la Regidoria. Les accions han 
d'estar relacionades amb l'oci, la cultura i la creació o l'emancipació. Hi ha 6 categories 
d'acord amb la temàtica i el grup d'edat. Es crearà una categoria especifica d' oci nocturn 
no consumista a partir de l'any 2015. 

• Perídode d'execució:   2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Entitats juvenils 
• Dimensió: Projecte 
• Naturalesa: Actuació pròpia 
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost :6.000 € 
 
2016 
Pressupost: 6.000€ 

Objectius Estratègics:  

• 1.1: Afavorir la creació d'espais d'oci no consumista  

 

Actuació 10: Dedicar una part dels pressupostos par ticipatius a 
estudiants d' Institut que no formin part d' entita ts  

Dins del projecte PIDCES, desenvolupar un programa específic de propostes d'activitats 
dels alumnes dels centres de secundària. 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Entitats juvenils 
• Dimensió: Projecte 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost aprovat: 1.000 € 
 
2016 
Pressupost aprovat: 1.000€ 

Objectius Estratègics:  

• 1.2: Millorar el compromís dels joves en l'organització d'activitats  
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Actuació 3: Programa a les escoles i instituts sobr e les diferents vies de 
participació ciutadana i compromís col·lectiu  

Programar tallers i xerrades als centres de secundària sobre les vies de participació 
ciutadana, les administracions locals i l'associacionisme en general. 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Dimenció: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost : 1.000 € 
 
2015 
Pressupost aprovat: 1.000 € 
 
2016 
Pressupost aprovat: 1.000 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 1.3: Fomentar l'educació en la participació, l'associacionisme i el coneixement de 
les institucions a la població jove  

 

Actuació 4: Programar als instituts sobre divulgaci ó de l' associacionisme 
i voluntariat  

Programa als instituts sobre divulgació de l'associacionisme i voluntariat (àmbits temàtics, 
experiències i maneres pràctiques d' impulsar-lo) i que les entitats juvenils puguin explicar 
la seva activitat. 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Entitats juvenils 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia 

 
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 
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Objectius Estratègics:  

• 1.3: Fomentar l'educació en la participació, l'associacionisme i el coneixement de 
les institucions a la població jove  

 

Actuació 5: Oferir monogràfics de formació i xerrad es divulgatives, a 
través les entitats, sobre la promoció de la partic ipació  

Oferir monogràfics de formació (i xerrades divulgatives) a través les entitats sobre 
promoció de la participació (o altres temes que demanin...) 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Entitats juvenils 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 1.3: Fomentar l'educació en la participació, l'associacionisme i el coneixement de 
les institucions a la població jove  

 

Actuació 7: Obrir un debat amb les entitats juvenil s sobre la idoneïtat i 
viabilitat de crear un òrgan estable de representac ió juvenil  

Posar en contacte totes les entitats juvenils per tal d'obrir un debat amb les entitats, i 
estudiar la idoneïtat i viabilitat de crear un òrgan estable de representació juvenil de caire 
municipal, mantenint la Comissió de Seguiment del Pla Local de Joventut. 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Entitats juvenils 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
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2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 1.4: Crear un òrgan estable de representació juvenil a la vila amb possibilitat 
d’interlocució amb l’ajuntament  

 

Actuació 8: Organitzar una jornada per estudiar dif erents models que 
podria prendre aquest òrgan i el seu grau de formal ització i d' inserció al 
si de l' ajuntament  

Realitzar una jornada oberta als joves del municipi per tal de decidir l'organització dels 
joves del municipi. 

• Perídode d'execució: 2015      
• Serveis Col·laboradors:Entitats juvenils 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost aprovat: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 1.4: Crear un òrgan estable de representació juvenil a la vila amb possibilitat 
d’interlocució amb l’ajuntament  

 

Actuació 9: Dissenyar activitats en horari nocturn adreçades 
específicament als joves de Molins de Rei  

Donar suport als joves i entitats que vulguin organitzar activitats en horari nocturn. En 
l'acció 1 d'aquest mateix pla: Es crearà una categoria especifica d' oci nocturn no 
consumista a partir de l'any 2015 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Entitats juvenils 
• Dimensió: Projecte 
• Naturalesa: Altres fórmules 
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost aprovat: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost aprovat: 0.00 € 
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Objectius Estratègics:  

• 2.1: Organitzar activitats innovadores, atractives i més adaptades als gustos, 
espais i horaris dels joves d’avui  

 

Actuació 21: Activar el funcionament de l' espai po livalent, adequant-la a 
les necessitats dels usuaris i per acollir les acti vitats  

L'espai polivalent estarà ubicat al costat del Parc de la Mariona, en un gran terreny destinat 
a equipaments, de més de 4.000 m2 , entre els carrers Francesc Layret, Primer de Maig i 
Salvador Seguí. L' espai podrà ser utilitzat per les entitats juvenils i socioculturals del 
municipi. 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Dimensió: Projecte 
• Naturalesa: Altres fórmules  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost aprovat: 45.000€ 
 
2016 
Pressupost aprovat: 0.00 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 2.1: Organitzar activitats innovadores, atractives i més adaptades als gustos, 
espais i horaris dels joves d’avui  

 

Actuació 11: Ampliar els espais disponibles per a l a realització d'activitats 
i  com a espais de trobada pels joves 

Oferir l'espai jove per les entitats i obrir espais de trobades per joves en les dependències 
municipals: Centre Comunitari Pont de la Cadena, Centre Cívic de l' Àngel, Federació 
Obrera i equipaments municipals en general. 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Cultura 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia 
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
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2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 2.1: Organitzar activitats innovadores, atractives i més adaptades als gustos, 
espais i horaris dels joves d’avui  

 

Actuació 12: Posar més facilitats als joves per a l es seves sol·licituds 
d'equipament material al consistori.  

Elaborar un document que es penjara en el  bloc del punt jove per tal de explicar als joves 
quins passos cal seguir a l'hora de sol·licitar espais i material a l' Ajuntament. El punt de 
referència d'assessorament serà el Punt Jove. 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia 
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost t: 0.00 € 

2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 2.1: Organitzar activitats innovadores, atractives i més adaptades als gustos, 
espais i horaris dels joves d’avui  

• 2.4: Facilitar l’'organització d’activitats i utilització d’espais tant per les entitats com 
per als joves no associats  

 

Actuació 13: Editar guia amb els espais zona wi-fi del Municipi  

Creació d'una guia en format digital i paper amb els espais zona wifi del municipi. 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Cultura, Serveis Generals 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
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Pressupost t: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 2.1: Organitzar activitats innovadores, atractives i més adaptades als gustos, 
espais i horaris dels joves d’avui  

 

Actuació 14: Confegir una Agenda d'activitats juven il comuna en versió 
on-line i paper  

Confegir una agenda d'activitats juvenil comuna en versió online i paper. La versió paper 
campanya d'estiu, la resta de l'any ,en versió on-line. 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Entitats juvenils 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 2.2: Comunicar més, millor i de manera més coordinada les activitats que es facin 
adreçades a joves  

• 2.3: Possibilitar que les entitat juvenils puguin obrir-se més als joves que no estan 
associats  

• 2.5: Millorar la coordinació entre entitats i entre aquestes i l’ajuntament a l’hora de 
programar les activitats  

 

Actuació 15: Dissenyar i implementar una estratègia  de comunicació 
d'esdeveniments a Facebook des del Punt Jove  

Creació d'esdeveniments mitjançant el perfil de facebook del punt jove, de totes les 
activitats organitzades per la Eegidoria d'infància i Joventut. 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
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• Dades per anys: 
2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 2.2: Comunicar més, millor i de manera més coordinada les activitats que es facin 
adreçades a joves  

 

Actuació 16: Obrir i dinamitzar  un usuari de twitt er del Punt Jove  

Obrir i dinamitzar un  usuari de twitter del Punt Jove, per tal de fer difusió d'activitats, 
informacions, noticies d'interès per als joves, tant de la pròpia com d'altres administracions, 
entitats. 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Serveis Generals 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost aprovat: 0.00 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 2.2: Comunicar més, millor i de manera més coordinada les activitats que es facin 
adreçades a joves  

 

Actuació 17: Reforçar i potenciar les cartelleres d el Punt Jove als centres 
de secundària , renovant de forma sostinguda els pl afons  

Buscar noves formules de difusió i decoració de les cartelleres del Punt Jove als centres 
de secundària 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
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• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

 
2015 
Pressupost: 400.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 2.2: Comunicar més, millor i de manera més coordinada les activitats que es facin 
adreçades a joves  

 

Actuació 19: Organitzar de tastets d'entitats per a  joves no associats  

Elaborar un projecte per tal de que joves no associats poguessin conèixer les associacions 
abans de comprometre’s. 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Cultura, Educació, Entitats juvenils, Esports, Igualtat Dona-

Home, Nova Ciutadania, Sanitat, Serveis Socials 
• Dimensió: Projecte 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 1.000 € 
 
2016 
Pressupost: 1.000 € 
Dimensió: Projecte  

Objectius Estratègics:  

• 1.2: Millorar el compromís dels joves en l'organització d'activitats  
• 2.3: Possibilitar que les entitat juvenils puguin obrir-se més als joves que no estan 

associats  

 

Actuació 20: Organitzar un taller anual per a les e ntitats sobre innovació i 
com arribar a nous públics  

Organitzar un taller anual per a les entitats sobre innovació i com arribar a nous públics: - 
Formació per part d'un professional extern - Intercanvi d'experiències entre les entitats. 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Entitats juvenils 
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• Dimensió: Projecte 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
      Pressupost: 500 € 
 
      2016 
      Pressupost: 500 € 

Objectius Estratègics:  

• 2.3: Possibilitar que les entitat juvenils puguin obrir-se més als joves que no estan 
associats  

 

Actuació 27: Crear un espai específic, des del Punt  Jove, per assessorar 
en matèria de mobilitat internacional, per a joves que vulguin treballar o 
estudiar a l'estranger  

Assesorar en mobilitat internacional per a joves - estudiar i treballar a l'estranger- oferint-
los tots els reursos disponibles al seu abast. 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Dimensió: Acció 
• Naturalea: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 4.1: Informar, orientar i assessorar als joves sobre el món laboral i les sortides 
professionals  

 

 

Actuació 28: Mantenir / potenciar el projecte de jo ves creadors, per donar 
sortida als joves que volen desenvolupar projectes artístics  

Mantenir / potenciar el projecte de joves creadors, per donar sortida als joves que volen 
desenvolupar projectes artístics 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Entitats juvenils 
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• Dimensió: Projecte 
• Naturalesa: Actuació pròpia 
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost aprovat: 1.500 € 
 
2015 
Pressupost aprovat: 1.500 € 
 
2016 
Pressupost aprovat: 1.500 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 4.2: Millorar l’ocupabilitat dels joves per augmentar les seves oportunitats d’'accés 
al reball i la realització del propi projecte professional  

 

Actuació 31: Millorar la coordinació entre les àree s de Joventut i 
Ocupació. 

Millorar la coordinació entre les àrees de joventut i ocupació 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància, Ocupació 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 4.3: Millora de la coordinació entre els diferents agents relacionats amb l'ocupació 
juvenil  

 

Actuació 32: Difondre el lloc web www.compartirhabi tatge.net per posar 
en contacte els joves que vulguin compartir lloguer  

Difondre el lloc web www.compartirhabitatge.net per posar en contacte els joves que 
vulguin compartir lloguer 
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• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Habitatge 
• Dimensió: Acció  
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 5.1: Facilitar informació, orientació en els recursos existents per a l adquisició o 
lloguer d habitatge  

 

Actuació 33: Donar a conèixer més els serveis que o fereix, l'Oficina 
Municipal d'Habitatgeper a la gent jove en el  blog  del Punt Jove i a la web 
municipal  

Campanya de difusió de serveis que poden utilizar els joves: punt jove,-  l' Oficina 
Municipal d’ Habitatge – en el al blog 

 del punt jove i a la web municipal 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Habitatge, Joventut i Infància, Serveis Socials 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 5.1: Facilitar informació, orientació en els recursos existents per a l adquisició o 
lloguer d habitatge  
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Actuació 36: Treballar hàbits i conductes saludable s amb els adolescents 
als centres de secundària  

Treballar hàbits i conductes saludables amb els adolescents als centres de secundària 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors:Igualtat Dona-Home,Joventut i Infància, Sanitat 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost aprovat: 1000.00 € 
 
2015 
Pressupost aprovat: 1000.00 € 
 
2016 
Pressupost aprovat: 1000.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 6.1: Promoure els hàbits saludables  

 

Actuació 41: Fer i actualitzar una guia on-line on les entitats i l'Ajuntament 
puguin oferir-se per intercanviar materials, recurs os i espais per realitzar 
activitats  

Fer i actualitzar una guia online on les entitats i l'ajuntament puguin oferir-se per 
intercanviar materials, recursos i espais per realitzar activitats 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Entitats juvenils 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia 
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 2.5: Millorar la coordinació entre entitats i entre aquestes i l’ajuntament a l’hora de 
programar les activitats  
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Actuació 43: Establir protocols per facilitar les a ctivitats extraordinàries 
organitzades per joves  

Establir protocols i comunicar-los per facilitar les activitats extraordinàries organitzades per 
joves. El referent per als joves serà el Punt Jove. 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost aprovat: 0.00 € 
Pressupost executat: 0.00 € 
Estat: Sense definir  
 

2016 
Pressupost aprovat: 0.00 € 
Pressupost executat: 0.00 € 
Estat: Sense definir  

Objectius Estratègics:  

• 2.4: Facilitar l’'organització d’activitats i utilització d’espais tant per les entitats com 
per als joves no associats  

 

Actuació 44: Mantenir el reconeixement d' excel·lèn cia educativa per 
premiar l' esforç la trajectòria personal en l' àmb it familiar, escolar o 
social  

Mantenir el reconeixement d' excel·lència educativa per premiar l' esforç la trajectòria 
personal en l' àmbit familiar, escolar o social 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 400 € 

  
      2015 
      Pressupost: 400 € 
 
      2016 
      Pressupost: 400 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 3.3: Potenciar l’esforç en l’àmbit formatiu dels joves  
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Actuació 45: Informar, orientar i assessorar sobre trajectòria formativa 
des del Punt Jove  

Mantenir el servei d'orientació i assessorament educatiu del Punt Jove. 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016   
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 3.1: Garantir la informació i orientació per a tots els joves sobre el conjunt de 
l’educació formal  

 

Actuació 46: Informar, orientar i assessorar sobre trajectòries formatives 
des del PIDCES  

Mantenir el servei d'orientació i assessorament educatiu en el programa PIDCES 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 3.1: Garantir la informació i orientació per a tots els joves sobre el conjunt de 
l’educació formal  
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Actuació 47: Enllaçar el bloc del Punt Jove a les w ebs dels centres de 
secundària de Molins i a la pàgina municipal  

Enllaçar el bloc del Punt Jove a les webs dels centres de secundària de Molins i a la 
pàgina municipal 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Educació, Serveis Generals 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 2.2: Comunicar més, millor i de manera més coordinada les activitats que es facin 
adreçades a joves  

• 3.1: Garantir la informació i orientació per a tots els joves sobre el conjunt de 
l’educació formal  

 

Actuació 49: Realtizació de dues reunions anuals de l Comissió de 
Seguiment del Pla Local de Joventut  

Realització de dues reunions anuals del Comissió de Seguiment del Pla Local de Joventut 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Entitats juvenils 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 2.5: Millorar la coordinació entre entitats i entre aquestes i l’ajuntament a l’hora de 
programar les activitats  
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Actuació 50: Consolidar i formalitzar la coordinado ra d'entitats de lleure  

Consolidar i formalitzar la coordinadora d'entitats de lleure 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Entitats juvenils 
• Dimensió: Acció  
• Naturalesa: Altres fòrmules 
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 2.5: Millorar la coordinació entre entitats i entre aquestes i l’ajuntament a l’hora de 
programar les activitats  

 

Actuació 54: Formar a les Tècniques en Informació J uvenil del Punt Jove 
en temes de mobilitat internacional  

Formar a les Tècniques en Informació Juvenil del Punt Jove en temes de mobilitat 
internacional 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Serveis Generals 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost : 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 4.1: Informar, orientar i assessorar als joves sobre el món laboral i les sortides 
professionals  

• 4.2: Millorar l’ocupabilitat dels joves per augmentar les seves oportunitats d’'accés 
al reball i la realització del propi projecte professional  
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• 4.4: Promoure la millora de les condicions laborals dels joves  

 

Actuació 55: Punt jove com a centre de refèrencia d el programa de 
garantia juvenil  

Punt jove com a centre de referencia del programa de garantia juvenil, per tal d'assessorar 
i informar als joves del programa. 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dimensió: Acció  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 3.4: Vetllar per l’atenció amb alumnes amb risc d’exclusió social o necessitats 
educatives especials  

• 4.1: Informar, orientar i assessorar als joves sobre el món laboral i les sortides 
professionals  

• 4.2: Millorar l’ocupabilitat dels joves per augmentar les seves oportunitats d’'accés 
al reball i la realització del propi projecte professional  

• 4.3: Millora de la coordinació entre els diferents agents relacionats amb l'ocupació 
juvenil  

 

Actuació 56: Millorar l'accés del bucs d'assaig de la Federació Obrera  

Millorar els  preus ( els joves reclamen preus més accessibles) i obertura de l'espai en 
caps de setmana i ampliació de l'horari entre setmana ( obertura de matins també). 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Cultura, Serveis Generals 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 
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Objectius Estratègics:  

• 1.1: Afavorir la creació d'espais d'oci no consumista  

 

Mobilitat  

Actuació 40: Estendre  el traçat actual del carril bici  

Estendre el  traçat actual del carril bici 

• Perídode d'execució: 2016      
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 6.3: Fomentar la pràctica de l’esport entre els joves  

 

 
Nova Ciutadania  

Actuació 25: Dotar de més recursos i temps el serve i d'acompanyament 
als nouvinguts “Coneguem-nos” i derivar-los cap a u n altre servei. 

Ampliar la durada dels joves en el projecte i derivar-los cap als serveis que siguin 
necessaris. 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Projecte 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 
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Objectius Estratègics:  

• 3.4: Vetllar per l’atenció amb alumnes amb risc d’exclusió social o necessitats 
educatives especials  

 

Ocupació  

Actuació 26: Oferir assessorament laboral, preparan t entrevistes, 
dissenyant currículums.  

Oferir assessorament laboral, preparant entrevistes, dissenyant currículums, mitjançant el 
Centre Joan Garcia Nieto. Coordinar el punt jove amb aquest servei per ajudar els joves en 
la recerca activa de feina. 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia 
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 
Dimensió: Acció  

Objectius Estratègics:  

• 4.1: Informar, orientar i assessorar als joves sobre el món laboral i les sortides 
professionals  

 

Actuació 29: Promoure plans d'ocupació específics p er a joves amb alta i 
baixa qualificació  

Promoure plans d'ocupació específics per a joves amb alta i baixa qualificació 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Pla o programa 
• Naturaleas: Actuació pròpia 
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 0.00 € 
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2016 
Pressupost: 0.00 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 4.2: Millorar l’ocupabilitat dels joves per augmentar les seves oportunitats d’'accés 
al reball i la realització del propi projecte professional  

 

Actuació 30: Reforçar i fer el protocol  del dispos itiu Transició Escola-
Treball, com a espai de confluència  

Reforçar i fer el protocol  del dispositiu Transició Escola-Treball, com a espai de 
confluència 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dimensió: Projecte 
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost aprovat: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost aprovat: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 3.2: Promoure la interrelació, coordinació i el treball i l’aprenentatge en xarxa de 
tots els agents corresponsables de la formació integral de les persones joves  

• 4.3: Millora de la coordinació entre els diferents agents relacionats amb l'ocupació 
juvenil  

 

Actuació 31: Millorar la coordinació entre les àree s de Joventut i 
Ocupació.  

Millorar la coordinació entre les àrees de joventut i ocupació 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància, Ocupació 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia 
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
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2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 4.3: Millora de la coordinació entre els diferents agents relacionats amb l'ocupació 
juvenil  

 

Actuació 52: Oferir ajuts a joves autònoms per faci litar la creació de 
noves empreses  

Vetllar perquè en la partida d'ajuts a autònoms hi hagi presència de joves 
http://www.molinsderei.cat/actualitat/noticies/els-ajuts-als-nous-autonoms-faciliten-la-
creacio-de-21-noves-empreses 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Subvenció  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 15.000€ 
 
2015 
Pressupost: 15.000€ 
 
2016 
Pressupost aprovat: 15.000€ 

Objectius Estratègics:  

• 4.5: Promoure l’emprenedoria entre els joves  

 

Sanitat  

Actuació 35: Treballar hàbits i conductes saludable s a nivell d' infància, 
abans de que puguin tenir les primeres experiències  

Treballar hàbits i conductes saludables a nivell d' infància, abans de que puguin tenir les 
primeres experiències 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Educació, Joventut i Infància 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
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• Dades per anys: 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 6.1: Promoure els hàbits saludables  

 

Actuació 36: Treballar hàbits i conductes saludable s amb els adolescents 
als centres de secundària  

Treballar hàbits i conductes saludables amb els adolescents als centres de secundària 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Igualtat Dona-Home, Joventut i Infància, Sanitat 
• Dimensió: Acció 
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost aprovat: 1.000 € 
 
2015 
Pressupost aprovat: 1.000 € 
 
2016 
Pressupost aprovat: 1.000 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 6.1: Promoure els hàbits saludables  

 

 

Actuació 37: Fer accions de sensibilització sobre e l terreny per evitar 
conductes de risc durant espais com la Festa Major i la nit de 
l'Empalmada.  

Accions de sensibilització sobre el terreny per evitar conductes de risc durant espais com 
la Festa Major , la nit de l'Empalmada. 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Cultura,  Entitats juvenils, Joventut i Infància  
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• Dimensió: Acció  
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 600 € 
 
2016 
Pressupost: 600 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 6.2: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits de les 
persones joves (salut física i sexual, laboral, alimentària, etc.)  

 

Actuació 38: Desenvolupar una campanya de sensibili tzació (o xerrada 
anual) sobre consum de drogues a partir de comparti r experiències 
vivencials d'impacte que siguin exemplificadores  

Desenvolupar una  campanya de sensibilització (o xerrada anual) sobre consum de 
drogues a partir de compartir experiències vivencials d'impacte que siguin exemplificadores 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància  
• Dimensió: Acció  
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 400 € 
 
2016 
Pressupost aprovat: 400 € 

Objectius Estratègics:  

• 6.2: Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits de les 
persones joves (salut física i sexual, laboral, alimentària, etc.)  

 

Serveis Generals  

Actuació 18: Formar l'equip de joventut en tècnique s innovadores de 
comunicació per a joves  

Formar l'equip de joventut en tècniques innovadores de comunicació per a joves 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Dimensió: Acció  
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• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 €:  

Objectius Estratègics:  

• 2.2: Comunicar més, millor i de manera més coordinada les activitats que es facin 
adreçades a joves  

 

Actuació 33: Donar a conèixer més els serveis que o fereix per a la gent 
jove, l'Oficina Municipal d'Habitatge al blog del P unt Jove i a la web 
municipal  

Campanya de difusió de serveis que poden utilizar els joves: Punt Jove,- l' Oficina 
Municipal d’Habitatge- al blog del Punt Jove i a la web municipal 

• Perídode d'execució: 2014     2015     2016      
• Dimensió: Acció  
• Naturalesa: Actuació pròpia 
• Serveis Col·laboradors: Habitatge,  Joventut i Infància,  Serveis Socials 
• Dades per anys: 

2014 
Pressupost: 0.00 € 
 
2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 5.1: Facilitar informació, orientació en els recursos existents per a l’adquisició o 
lloguer d’habitatge  

 

Actuació 56: Millorar l'accés del bucs d'assaig de la Federació Obrera  

Millora en relació als preus ( els joves reclamen preus més accessibles) i obertura de 
l'espai en caps de setmana i ampliació de l'horari entre setmana ( obertura de matins 
també). 
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• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Cultura, Serveis Generals  
• Dimensió: Acció  
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost: 0.00 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 1.1: Afavorir la creació d'espais d'oci no consumista  

 

 

 

 

Serveis Socials  

Actuació 22: Aprovar i posar en funcionament el Pla  municipal sobre 
Absentisme escolar  

Aprovar i posar en funcionament el Pla municipal sobre Absentisme escolar (primària i 
secundària). Aquesta acció també està  vinculada al Pla d' Infància . 

• Tema: Sense definir  
• Perídode d'execució: 2015      
• Serveis Col·laboradors: Educació, Joventut i Infància  
• Dimensió: Pla o programa  
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 3.4: Vetllar per l’atenció amb alumnes amb risc d’exclusió social o necessitats 
educatives especials  
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Actuació 23: Obrir un centre obert per a adolescent s 

Actualment existeix un centre obert per alumnes de primària situat al Centre Comunitari 
Pont de la Cadena. Ampliar el centre obert a secundària. 

• Perídode d'execució: 2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància 
•  Dimensió: Projecte  
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

 
2016 
Pressupost aprovat: 0.00 € 
 

Objectius Estratègics:  

• 3.4: Vetllar per l’atenció amb alumnes amb risc d’exclusió social o necessitats 
educatives especials  

 

 

Actuació 24: Recuperar l'ocupació del carrer per pa rt dels educadors per 
detectar sobre el terreny a joves que no estan vinc ulats a res  

Recuperar l'ocupació del carrer per part dels educadors per detectar sobre el terreny a 
joves que no estan vinculats a res 

• Perídode d'execució: 2015     2016      
• Serveis Col·laboradors: Joventut i Infància  
• Dimensió: Projecte  
• Naturalesa: Actuació pròpia  
• Dades per anys: 

2015 
Pressupost aprovat: 0.00 € 
 
2016 
Pressupost aprovat: 0.00 € 

Objectius Estratègics:  

• 3.4: Vetllar per l’atenció amb alumnes amb risc d’exclusió social o necessitats 
educatives especials  
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Annex 2– Resultats de l’enquesta als IES 
 
 
Resultats de l’enquesta passada a 455 joves dels instituts de 4t d’ESO i 1r i 2n de 
batxillerat 
 
 
P1. Creus que a Molins es proposen prou activitats per a joves? 
  Freqüència Percentatge 
Sí 85 18,7 
No 353 77,6 
NC 17 3,7 
Total 455 100,0 

 
 
 
P2. Has participat en alguna activitat de la vila adreçada als joves en 
el 2013? 
  Freqüència Percentatge 
Sí 156 34,3 
No 294 64,6 
En blanc 5 1,1 
Total 455 100,0 

 
P2. Has participat en alguna activitat de la 
vilaadreçada als joves en el 2013?  

Festa Major 71 

Activitats esportives 26 

Camell 22 

Concerts 14 

Carnestoltes 12 

Cursos, xerrades i divulgació 12 

Fira  11 

Empalmada 9 

Joc de la pastanaga 9 

D’altres 9 

Altres associacions i organitzacions 6 

Cicle cinema 3 
 
 
 
 
P3. Coneixes el Pla Local de Joventut de Molins MOU 3?   
  Freqüència Percentatge 
Sí 29 6,4 
No 422 92,7 
En blanc 4 0,9 
Total 455 100,0 

 
 
 
P4.Participes en activitats que organitza l'Ajuntam ent de Molins de 
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Rei?  
  Freqüència Percentatge 
Sí 106 23,3 
No 330 72,5 
En blanc 19 4,2 
Total 455 100,0 

 
 

P.4 Quines?     

Festa Major 45 

Activitats esportives 26 

Fira  17 

Agrupacions i organitzacions 14 

Concerts 5 

Empalmada 5 

Correfoc 5 

Carnestoltes 4 

Cicle de cinema 2 

D’altres 1 
 
 
5. Com t'assebentes de les activitats que es fan a Molins 
de Rei? 
M'ho diuen els amics i amigues 62,6 
Pels cartells  38,7 
Facebook 29,7 
No me n'assebento 22,6 
Twitter 3,5 
D’altres 2,4 
Blog del Punt Jove 1,8 
Correu electrònic 0,9 
Web Ajuntament 0,7 

 
 
6.Quines activitats fas durant el teu temps lliure 
entre setmana?  

Esports 271 

Formació extraescolar, repàs 123 

Sortir amb els amics 106 

Esbarjo a la llar i hobbies 89 

Cinema 48 

Associacions 15 

Cap 14 

Passejar 14 

D’altres 9 

Feina 8 

Anar de compres 5 

Descansar 5 

Cinema 5 
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P7. Quines activitats fas durant el cap de setmana?  (1-4) 
Estar amb els amics 3,3 
Navegar per Internet 3,3 
Descansar 3,1 
Estudiar 2,9 
Fer esport 2,9 
Anar de marxa 2,3 
Anar de compres 2,3 
Llegir llibres, còmics… 2,2 
Anar al cinema 2,1 
D’altres  (només 109 casos)  3,1 

 
P8. Formes part d'alguna associació o entitat? 
  Freqüència Percentatge 
Sí 120 26,4 
No 329 72,3 
En blanc 6 1,3 
Total 455 100,0 

 

P8 Quina?  

Esportives 52 

Entitats de lleure 21 

Polítiques, d’estudiants, veïnals 16 

Cultura popular 15 

D’altres  6 

Música 5 

Socials 3 
 
 
 
P9. Fins a quin punt creus que et 
preocuparan aquests temes en els propers 
anys?   
L'èxit en els estudis 4,3 
L'accés al món laboral 4,3 
El manteniment d'una vida saludable 3,9 
L'accés a la vivenda 3,7 
La promoció d'una societat justa i cohesionada 3,4 
L'accés a la cultura 3,1 
La participació ciutadana 2,8 

 
 
P10.  On l'A juntament hauria de prioritzar més esforços en rela ció a mb 
els joves? 
L'accés al món laboral 70,3 7,03  

L'èxit en els estudis  49,9 4,99  

L'accés a la vivenda 41,5 4,15  

La promoció d'una societat justa i cohesionada 31 3,1  

El manteniment d'una vida saludable 30,1 3,01  

L'accés a la cultura 23,3 2,33  

La participació ciutadana 20,7 2,07  
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P.11 Quines activitats t'agradaria que es 
fessin per als joves de Molins de Rei ?  %  
Esportives 52,5 
Oci 45,9 
Culturals  24,8 
Treball 17,1 
Noves tecnologies 16,7 
Voluntariat 16,7 
Educatives 13,8 
Salut 13,2 
Mediambientals 13,2 
D’altres 8,8 
Participació 7,9 
Mobilitat 7,3 

 
 
Buidatge de les respostes obertes classificades per temes, en nombres absoluts:  
 
 

P11.a Culturals 128 

Blanc 38 

Cinema 27 

Exposicions 17 

D’altres 14 

Concerts 11 

Xerrades 11 

Teatre 5 

Centre comercial 2 

Fira 2 

Festes 1 

P.11.b Esportives 260 

Tornejos 64 

En blanc  52 

Curses 28 

Cursos d’iniciació i promoció 23 

Futbol 21 

Infraestructura 20 

D’altres 12 

Bàsquet 10 

Bicicleta 9 

Caminades 6 

Zumba, ball 5 

Streetactivities 4 

Formació 4 

Waterpolo 2 
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P.11.c Educatives 64 

En blanc  25 

Repàs 11 

D’altres 9 

Equipaments per a activitats  6 

Orientació i pla d'estudis 5 

Conferències 4 

Xerrades 4 

P. 11.d Salut 60 

En blanc  32 

Tallers, cursos (general) 18 

D’altres 4 

Primers auxilis 3 

Tallers d’alimentació 2 

Caminades 1 

P. 11.e Participació  35 

En blanc 20 

Debats 3 

D’altres 3 

Excursions 2 

Salut 2 

Cinema 1 

Balls festes 1 

Ajut a la gent gran 1 

Activitat esplai 1 

Política 1 

P.11 e Oci 227 

En blanc  65 

Festes 56 

Cinema 31 

Concerts 30 

D’altres 7 

Punt juvenil de trobada 7 

Promoció d’esports i jocs lúdics 7 

Promoció cultural 7 

Oferta lúdica comercial 5 

Jocs de rol 4 

Cursets, xerrades 4 

Teatre 2 

Gimcana 2 
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P. 11.g Mediambientals  59 

En blanc  27 

Activitats de conscienciació 12 

Sortides, excursions 9 

Activitats: reciclatge, recollida brossa… 6 

D’altres 3 

Propostes per al poble 2 

P.11. h Noves tecnologies 75 

En blanc 33 

Actes, exposicions 15 

Tallers, cursets 14 

Més infraestructura tecnològica 8 

D’altres 5 

P.11.i Treball  77 

En blanc 39 

Creació directa de llocs de treball 17 

Orientació laboral 14 

Pràctiques 4 

D’altres 3 

P.11 j Mobilitat 33 

En blanc 12 

Millora del transport públic 6 

Millora del bus 5 

Carril bici 2 

D’altres 6 

Tallers 2 

P. 11.k Voluntariat 78 

En blanc 36 

Ajuda als col·lectius vulnerables 15 

Voluntariat 10 

D’altres 8 

Tallers i cursos 6 

ONG i altres organismes 3 

P.11. l D’altres 40 

En blanc 13 

Més festes 11 

Oferta lúdica privada 6 

Més i millor oferta musical en viu 4 

D’altres 4 

Activitats solidàries 2 
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P12. Què creus que cal fer per motivar els joves a 
participar en esdeveniments… 
Millorar la difusió 44,8 
Millorar l'oferta existent 37,6 
Descomptes per a joves 56,9 
D’altres 10,8 

 
 

P13. Tens ganes d'implicar-te en la presa de decisi ons?  
  Freqüència Percentatge 
Sí 110 24,2 
No 345 75,8 
Total 455 100,0 
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Annex 3 – Resultats de l’enquesta on-line  
 
A continuació es presenten els resultats de l’enquesta on-lineefectuada entre el 26 de 
maig i l’1 de juny entre els joves Molins de Rei. Un total de 28 joves amb edats 
compreses entre els 16 i els 29 anys  van respondre el qüestionari.  
 
 
1. Edats 

  Freqüència Percentatge 

16-19 8 28,6 

20-24 9 32,1 

25-29 11 39,3 
 
 
2. Sexe 

  Freqüència Percentatge 

Home 13 46,42 

Dona 15 53,5 
 
 
3. Formes part d’alguna entitat? 

  Freqüència Percentatge 

Sí 22 78,5 

No 6 21,4 
 
 
4. Si has respost afirmativament a l'anterior respo sta, de quina entitat formes part? 
 

Entitat Freqüència Percentatge 

Ateneu Mulei 6 21,4 

Agrupa 6 21,4 

Camell 3 10,7 

La Mola 3 10,7 

En blanc 3 10,7 

Gegants 2 7,1 

Grallers 2 7,1 

Grups de música 2 7,1 

Esplai 2 7,1 

D’altres 2 7,1 

Arran 2 7,1 

Diables 1 3,6 

Clubs esportius 1 3,6 
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5. Estàs treballant? 
 

  Freqüència Percentatge 

Sí 13 46,4 

No 15 53,5 
 
 
6. Quin és el teu sector professional? 
 

  Freqüència Percentatge 

Educació 9 32,1 

Activitats sanitàries i de serveis socials 5 17,9 

Altres serveis 4 14,3 

Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles 2 7,1 

Activitats professionals, científiques i tècniques 2 7,1 

Construcció 1 3,6 

Administració publica, Defensa 1 3,6 

Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 1 3,6 
Activitats de les llars que donen ocupació a personal 
domèstic 1 3,6 
 
 
7. Quin és el teu nivell d'estudis finalitzat? 
 

  Freqüència Percentatge 

Batxillerat 14 50,0 

Grau universitari / Postgrau 7 25,0 

Cicle Formatiu de Grau Superior 4 14,3 

ESO 2 7,1 

Cicle Formatiu de Grau Mig 1 3,6 

Primària 0 0,0 
 
 
8. Valora de l'1 al 5 el nivell de preocupació enve rs els temessegüents:  
 

Aspectes Mitjana 

La promoció d’una societat justa i cohesionada 4,3 

L’accés al món laboral 4,3 

L’èxit en els estudis i la trajectòria formativa 4,2 

L’accés a la vivenda 4,2 

L'accés a la cultura 4,0 

El manteniment d’una vida saludable  3,8 

La participació ciutadana 3,8 
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9. Selecciona, dels mateixos àmbits, 3 on l'Ajuntam ent hauria de prioritzar els 
esforços: 
 

Aspectes Freqüència Percentatge 

L’accés a la vivenda 20 24% 

La participació ciutadana 17 20% 

L’accés al món laboral 14 17% 

L’accés a la cultura  12 14% 

La promoció d’una societat justa i cohesionada 12 14% 

L’èxit en els estudis i la trajectòria formativa 4 5% 

El manteniment d’una vida saludable  4 5% 
 
 
10. Fins a quin punt seria per a tu important solucionar les problemàtiques següents ? Mitjana  
(1-4) 
 

Aspecte Mitjana 
A Molins falten espais d’oci no consumista i molts joves només s’ho saben passar bé 
consumint i bevent 3,5 
Les activitats que programen entitats i Ajuntament no són prou atractives per a la 
majoria dels joves  2,9 
Hi ha molts joves que no participen prou en les associacions ni en les activitats 
col·lectives del municipi 2,8 

Hi ha molts joves que no es comprometen gairebé mai a organitzar activitats 2,7 
Hi ha molts joves que surten molt poc de casa a causa d’un mal ús de les TIC i els 
vídeojocs 2,6 

Les entitats juvenils són molt tancades i sempre són les mateixes persones 2,6 

Les entitats de joves no estan prou coordinades entre elles 2,3 
 
 
11. Vols afegir algun tema que et preocupi especial ment sobre la joventut de Molins de 
Rei i no hagi aparegut en aquesta enquesta? 
 

Millora de les activitats de les entitats i de l'Ajuntament en relació amb els 
joves 

 

2 
Reconeixement a les activitats del conjunt dels joves associats 1 
Activitats lúdiques alternatives a l'esbarjo nocturn 1 
Punt de trobada jove 1 
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12. Tens alguna idea per solucionar alguns dels pro blemes que s’han comentat? 
(freqüència) 

Crear llocs per a joves que no siguin sempre els mateixos 1 
Banc d’entitats, base de dades d'entitats als webs, promoció per part de les 
institucions, expositors gratuïts per a les entitats en fires i festes locals, suport de 
ràdio i altres mitjans de comunicació a les activitats que s'organitzen 1 
Doncs, tal com he dit, incloure altres opcions (les que he dit a dalt) 1 
L'Ajuntament hauria d'apostar per un local prou gran i ben equipat com per acollir 
la gran majoria dels joves del poble i les seves múltiples propostes d'activitats 1 
Fer-ho més atractiu, que arribi a tothom de tal manera que enganxi els joves i s'ho 
sentin seu 1 

Poca participació: fer més promoció i oferir 
alguna recompensa als 
organitzadors/participants d'activitats dins 
la vila         1 
Crear un espai polivalent per a joves autogestionat pels mateixos joves 1 
 
 
13. Com t'assabentes de les activitats que es fan a  Molins de Rei? 
 

  Freqüència Percentatge  

M’ho diuen els amics i amigues  23 28% 

Facebook 22 27% 

Pels cartells 19 23% 

Correu electrònic  5 6% 

D’altres  5 6% 

No me n’assabento  3 4% 

Web Ajuntament 2 2% 

Blog Punt Jove  2 2% 
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Annex 4 – Cartell Assemblea Oberta 
 
 

 
 
 
 
 
 

LaFundació Pere Tarrés és una organització no lucrativa d'acció social i educativa, 
amb més de 50 anys d’experiència en la promoció de l'educació en el lleure, el 
voluntariat i l’associacionisme, així com en la formació universitària d’educació social i 
treball social, i en la investigació aplicada en aquest camp. La transparència i bones 
pràctiques en la seva gestió són reconegudes per la FundaciónLealtad, que analitza 
cada any les més importants ONL de l’Estat. 

 
 


