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PROGRAMA MUNICIPAL DE JOVENTUT 2018

Ajuntament de Barberà del Vallès



Programa Municipal de Joventut 2018 

Presentació.

El  Programa  Municipal  de  Joventut  recull  els  diferents  projectes  que  portarà  a  terme
l'Ajuntament  de Barberà durant  l'any 2018 dirigits  a la  població  entre 16 i  29 anys  del
municipi, així com de la franja adolescent de 12 a 15 anys.

El  Programa  s'estructura  des  d'una  voluntat  de  treball  transversal  dins  l'organització
municipal  incorporant  les  propostes  de  les  diferents  àrees,  seccions  i  departaments
municipals  i  de treball  en  xarxa  amb els  diferents agents socials  de la  ciutat,  establint
fórmules  de  col·laboració  amb  entitats,  agents  socials  i  mercantils,  altres  institucions  i
administracions públiques.
 
El Programa Municipal de Joventut 2018 defineix les directrius i s'estructura en 11 apartats
que agrupen els projectes en els àmbits temàtics de: l'educació, l'ocupació, l'habitatge, la
promoció de la salut i l'esport, la cultura i l'oci, la mobilitat i l'urbanisme, l'associacionisme i
la  participació,  interlocució  i  comunicació,  la  igualtat  de  gènere,  les  relacions
interinstitucionals i els equipaments juvenils.

Aquest any 2018 serà el segon any en que s’aplica el Pla Local de Joventut 2017-2020 de
Barberà del Vallès, que s'ha elaborat durant el 2016 amb un ampli procés de participació
ciutadana, amb especial participació dels i les joves.
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Programa Municipal de Joventut 2018

Objectius generals.

Els Objectius generals es classifiquen en base als 11 eixos temàtics.

1- Educació:
- Potenciar el manteniment dels i les joves en el sistema educatiu, evitant l'abandonament 
prematur dels estudis.
- Incrementar el valor social i el prestigi de la formació
- Fomentar l'educació en valors
- Promoure la creació de xarxes d'aprenentatge comunitàries

2- Ocupació:
- Facilitar els processos de transició de la formació al treball
- Garantir l'accés dels i les joves del municipi als mecanismes d'orientació laboral existents 
en el municipi.
- Fomentar la creació d'ocupació de qualitat
- Facilitar la inscripció al programa: Garantia Juvenil

3- Habitatge:
- Facilitar als i les joves l'accés a l'habitatge
- Proporcionar als i les joves informació i assessorament sobre els temes d'habitatge

4- Salut i Esports:
- Promoure estils de vida i conductes mes saludables
- Potenciar la presa de responsabilitat sobre la pròpia salut
- Apropar el sistema sanitari als i les joves

5- Cultura i Oci:
- Ampliar l'oferta cultural adreçada als i les joves
- Oferir espais perquè les persones joves puguin desenvolupar iniciatives culturals
- Donar suport a les iniciatives culturals dels i les joves del municipi

6- Mobilitat i Urbanisme:
- Promoure alternatives de transport.

7- Associacionisme, participació i cohesió social:
- Reconèixer, impulsar i donar suport a la participació i a l'associacionisme juvenil
- Potenciar la visualització de les i els joves associats
- Educar els i les joves en la participació

8- Interlocució i comunicació:
- Establir i reforçar espais de diàleg i gestió
- Potenciar l'apropament entre els ciutadans joves i l'administració

9- Igualtat i acollida:
- Incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques de joventut
- Potenciar l'acollida dels i les joves nouvingudes

10- Programes transversals i interinstitucionalitat:
- Reforçar els programes dels diversos àmbits a partir de la informació, l'assessorament i la
divulgació
- Aprofitament dels recursos que proporcionen les diverses administracions en matèria de
joventut
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11- Equipaments juvenils:
- Donar resposta a les necessitats educatives i de lleure de tota la franja de 12 a 29 anys.
- Oferir espais correctament dirigits i equipats per al correcte desenvolupament de projectes
i activitats per a adolescents i joves.
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Programa Municipal de Joventut 2018 

Directori de contacte.

Ajuntament: Programa Municipal de Joventut

Nom Càrrec Funció Contacte Telèfon
Mireia 
Sánchez
Pi

Regidora de 
Cultura, Entitats
i Ciutadania

Responsable 
política del 
Programa 
municipal de 
Joventut

Avinguda de la Generalitat, 70. 93 729 71 71

Lluís Carol 
Andrés

Cap d'Àrea de 
Drets Civils i 
Ciutadania 

Coordinació 
general de l'Àrea 
de Drets Civils i 
Ciutadania.

Pl. de la Vila, 1 baixos 
(Visites concertades) 
carolal@bdv.cat

93 729 71 71

Jordi
 Freixas 
Garcia

Cap de Secció  
de Col·lectius 
Socials i 
Cultura

Coordinació 
general de la 
Secció de 
Col·lectius Socials
i Cultura

C/ Némessi Valls, de Barberà 35
freixasgj@bdv.cat

93 729 71 71

Maria 
Roig Elias

Tècnica del 
Programa 
Municipal de 
Joventut

Coordinació 
programa 
municipal de 
Joventut. 

C/ Némessi Valls de Barberà 35
roigem@bdv.cat

93 729 71 71

Servei 
Externalitzat

Dinamitzador/a 
juvenil Espai 
Jove 'La Roma'

Gestió i Direcció 
de l'Espai Jove 
'La Roma'
Desenvolupament
polítiques de 
Joventut a BdV

Espai Jove 'La Roma'. Via Sant 
Oleguer, 6
Dimarts a dissabte de 17 h a 21 h
laroma@bdv.cat

93 718 93 28

Servei 
externalitzat

Educadors/ores
Juvenil El Forat

Gestió, direcció i 
dinamització de 
l’espai jove per a 
adolescents 'El 
Forat'
Desenvolupament
polítiques de 
Joventut

C/ Josep Armengol, 6
Dilluns a divendres de 17 h a 21 h.
elforat@bdv.cat
joventut@bdv.cat

93 718 34 17

Ajuntament: Programa Municipal de Salut

Nom Càrrec Funció Contacte Telèfon
Marta Miró 
Fernández

Tècnica Salut Coordinació del 
Programa 
Municipal de Salut

C/ Marquesos de Barberà, 125 - baixos
mirofm@bdv.cat

93 729 71 71

Mònica 
Payá 
Vázquez

Tècnica de la 
secció de Salut

Responsable 
Programa 
Municipal de Salut

C/ Marquesos de Barberà, 125 - baixos
Visites concertades
payavm@bdv.cat

93 729 71 71

Ajuntament: Serveis Socials
Nom Càrrec Funció Contacte Telèfon
Carolina 
Solé 
Guerrero

Tècnica Pla 
d'infància i 
adolescència, 
Pla Educatiu 

Coordinació 
projectes joves i 
benestar social

Visites concertades
solegc@bdv.cat

93 729 71 71
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d'entorn

Oficina Municipal d'Habitatge
Nom Càrrec Funció Contacte Telèfon
Oficina 
Municipal de
l'habitatge

Atenció en 
temes 
d'habitatge

Participació en el 
programa de: 
habitatges per a 
joves, borsa jove 
d'habitatges 
mediació.

Oficina Municipal d’Habitatge (OMH)
Avinguda Verge de Montserrat, 60
 (al costat de la policia local)
08210 – Barberà del Vallès

Tel: 93 719 41 20
Fax: 93 719 41 21
        93 719 41 20

Programa Municipal d'Esports
Nom Càrrec Funció Contacte Telèfon
Diego 
Sánchez
Fernández

Tècnic 
d'esports

Escoles 
esportives. 
Utilització 
d’equipaments 
esportius

Patronat municipal d'esports.
Pg. Doctor Moragas, 268 - 270

93 729 19 87 
93 729 19 27

Fundació Barberà Promoció
Nom Càrrec Funció Contacte Telèfon
Fundació 
Barberà 
Promoció

Promoció 
econòmica

Promoció 
econòmica: 
Formació, 
orientació, 
assessorament.

Fundació Barberà Promoció
Carrer de la Torre d'en Gorgs, 40

93 719 28 37

Entitats juvenils
Nom Càrrec Funció Contacte Telèfon
Associació 
de Casals i 
Grups de 
Joves de 
Catalunya

Dinamització i 
suport als casals 
de joves de 
Catalunya 
federats. A 
Barberà, tenen la 
seva seu territorial
Vallès-Osona, 
amb seu a La 
Roma. 
Desenvolupen 
assessories de 
Salut i 
Associacionisme 
per a joves.

C/ Avinyó, 44 - planta 3 (Barcelona) 93 601 16 16

Obriu Pas 
Casal de 
Joves

Dinamització 
juvenil, programes
específics per 
adolescents

C/ Pere Sant Feliu, 35-37
obriupas@casaldEJPMoves.org

93 718 30 35

Centre 
d’esplai 
L’esquirol

Educació en el 
lleure

Plaça de la Vila s/n 
Ce.lesquirol@gmail.com

Grup 
d’esplai El 
Piolet

Educació en el 
lleure

C/ Nemesi Valls 35
Dissabtes de 16 :30 a 19h
elpiolet@hotmail.com

De Cara a la Dinamització Via de Sant Oleguer, 6
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Calle juvenil i cultural. decaraalacalle@gmail.com

Agrupació 
Escolta i 
Guies Sant 
Jordi

Educació en el 
lleure

Via de Sant Oleguer, 20
santjordi.aeig@gmail.com

Ateneu de 
Barberà

Dinamització 
juvenil i cultural. 
Agitació cultural

C/ Sant Pere, 4
ateneubarbera@gmail.com

Ajuntament: Programa Municipal d'Educació
Nom Càrrec Funció Contacte Telèfon
Cristina 
Bernabé
Pérez

Cap secció 
Educació

Coordinació 
Programa 
municipal 
d'Educació

Pl. de la Vila, 1 baixos
bernabepc@bdv.cat

93 729 71 71

Iolanda 
Varona
Tarrés

Tècnica 
d'educació

Coordinació 
Primària

Pl. de la Vila, 1 - baixos
varonati@bdv.cat

93 729 71 71

Mercè 
Gibert
Freixas

Tècnica 
d'educació

Responsable 
educació 
secundària. 
Planificació i 
matriculació 
escolar. Suport 
activitat docent 
dels centres

Pl. de la Vila, 1 baixos
de dilluns a divendres de 10 h a 14 h
gibertfm@bdv.cat

93 729 71 71

Ajuntament: Programa Municipal d'Igualtat Homes-Dones
Nom Càrrec Funció Contacte Telèfon
Marisol 
Caro 
Zambudio

Cap de 
l'Oficina de 
Polítiques de 
Gènere

Coordinació 
general de 
l'Oficina de 
Polítiques de 
Gènere

Pl. de la Vila, 1 baixos
Visites concertades

93 729 71 71

Centres educatius
Nom Càrrec Funció Contacte Telèfon
Jordi Seluy 
Gabarro

Director Institut 
Can Planas

Direcció institut 
Can Planas 

Institut Can Planas 
C/Folch i Torras, s/n
iescanplanas@xtec.cat

93 729 05 41

Carmen 
Aragón 
Cázeres

Directora 
Institut La 
Romànica

Direcció Institut 
La Romànica

Institut La Romànica
Plaça Mil·lenari, sn

93 718 26 54

Berta Riera
Garrido

Directora 
Institut Bitàcola

Direcció Institut 
Bitàcola

Ronda de ľEst, s/n, 937 19 56 62 

Nati Chipell
Fabon

Directora 
Centre 
Formació de 
persones 
adultes

Direcció Centre 
Formació de 
persones adultes

C/ Nemesi Valls, 35
cfa-barbera@xtec.cat

93 718 58 18
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ÍNDEX 

Programa Municipal de Joventut 2018

(Els àmbits que trobareu tot seguit recullen els diferents projectes i accions que son liderats o
directament participats pel Programa Municipal de Joventut. Cada Programa Municipal recollirà
amb detall altres accions i projectes dirigits a la franja juvenil)

1. EDUCACIÓ 

1.1 Aula d'estudi nocturn

1.2 Observatori de la transició escola-treball

1.3 Espai per a l'estudi 'la Roma' i 'el Forat'

1.4 InFORMAT - Guia de recursos per a l'estudi i la formació

1.5 Formació no reglada: PFI, Joves per l’Ocupació, Garantia Juvenil

1.6 Pla Educatiu d'Entorn

1.7 Educació en Medi Obert

1.8 APS. Taller d'estudi assistit (El Forat)

1.9 Internacionalització dels i les joves

1.10 Gimcana de coneixement de recursos

1.11 Projecte de participació als Instituts de Secundària "la Dinamo"

1.12 Obrim els patis de les escoles

1.13 Tallers formatius de llarga durada 

1.14 Millora en l'oferta de cicles formatius

1.15 Formació per a docents, com educar les emocions?

1.16 Escola de Famílies

 

2. OCUPACIÓ

2.1 Borsa Jove de Treball

2.2 Equip multidisciplinar d'atenció als i les joves - TET

2.3 Consultoria formativa i laboral

2.4 Tutor transició escola-treball

2.5 Comissió TET (Transició Escola-Treball)

2.6 Formació Ocupacional
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2.7 Serveis per a la millora de l'ocupabilitat

2.8 Programa de Garantia Juvenil

2.9 Horticultura formativa i productiva

2.10 Tallers de formació en drets laboral als centres

2.11 Pla de comunicació per apropar Barberà Promoció al públic Juvenil

3. HABITATGE

3.1 Borsa d'habitatge jove

3.2 Promoció d'experiències alternatives de provisió d'habitatge

3.3 App de pisos compartits

 

4. SALUT I ESPORTS

4.1 Educació emocional

4.2 Equipaments esportius a l'abast de tothom

4.3 Consultoria de salut per a joves - Agent de Salut

4.4 Programa Salut i Escola als instituts. 

4.5 Olimpiades esportives

4.6 Treballem per la millora de la salut juvenil

5.8 Segell distintiu i curs habilitador per un oci responsable

5. CULTURA I OCI

5.1 Espai Jove de Festa Major

5.2 Promoció d'artistes joves

5.3 Calendari estable de concerts

5.4 Estiu Jove

5.5 Programació d’estiu per Adolescents

5.6 Pla d’equipaments Municipal 

5.7 Promoció dels grups musicals

5.8 Agenda d’activitats culturals
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 5.9 Creació d’un programa d’activitats periòdiques en horari nocturn de caps de
setmana

6. MOBILITAT I URBANISME

6.1 Barberà a peu

6.2 Ciutat Jove

6.3 Completar el carril bici. 

 

7. PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

7.1 Associa't a l'institut

7.2 Servei d'assessorament a entitats juvenils

7.3 Pla de formació en la participació

7.4 Suport a l'associacionisme 

7.5 Foment de l'associacionisme 

7.6 Convenis amb entitats juvenils

7.7 La participació als equipaments juvenils

7.8 Comissió per la joventut

7.9 'Acompanyar un jove'

7.10 'Els i les joves no passem'

7.11 ‘Projecte d'acció comunitària i art urbà.‘

7.12 El Jovent decideix 

7.13 Programa d’intercanvi d’experiències joves -gent gran

7.14 Creació del programa de participació electrònica

7.15 Revisió de l’ordenança de civisme

7.16 Potenciar la policia de proximitat i de corresponsabilitat

8. INTERLOCUCIÓ I COMUNICACIÓ

8.1 Corresponsals als IES - Projecte Dinamo

8.2 Potenciar canals de difusió i comunicació vinculats a les TIC
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8.3 Treball amb les xarxes associatives

8.4 Espai a la revista municipal; la Vindicadora

8.5 Comissions de seguiment del PLJ: Joves, tècnica i política

9. EQUITAT I ACOLLIDA

9.1 Informació, sensibilització i formació.

9.2 Exposició -Connexió límit-

9.3 Protocol per la igualtat de gènere i contra la violència masclista en espais
festius i d'oci.

9.4 Pacte local per la coeducació. 

10. PROGRAMES TRANSVERSALS I INTERINSTITUCIONALS

10.1 SIJ Fil Directe

10.2 SIA - Servei d'informació per adolescents

10.3 Relacions de coordinació amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental

10.4 Relacions de coordinació amb la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya

 10.5 Relacions  de coordinació  amb el  Servei  de polítiques  de diversitat  i
ciutadania - Pla Jove - Diputació de Barcelona.

11. EQUIPAMENTS JUVENILS

11.1 Espai Jove 'la Roma'

11.2 Servei socioeducatiu per adolescents 'El Forat'

11.3 'la Nau' - equipament juvenil municipal

11.4 Bucs d’assaig
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1. EDUCACIÓ



1.1 Aula d'estudi nocturn

Àmbit:
EDUCACIÓ

Descripció:
Obertura de la Biblioteca Esteve Paluzie i una sala d'estudi a la Torre d'en Gorgs en horari
nocturn durant les èpoques d'exàmens.
El  passat  2017  aquest  servei  va  patir  una  millora,  allargant  considerablement  els  dies
d'obertura d'aquest servei, i que es mantindrà durant el 2018.

Objectius:
 Promoure espais alternatius d’estudi fora d’hores comuns a la biblioteca i a d'altres

equipaments.
 Donar el màxim rendiment a les instal·lacions.
 Afavorir  l’hàbit  d’estudi  facilitant  l’accés  al  mateix  en  el  millor  ambient  i

infrastructures possibles.

Activitat:
Obertura de la biblioteca municipal Esteve Paluzie i d'una sala a la Torre d'en Gorgs en
horari nocturn durant les èpoques d'exàmens.

Destinat a:
Tots els i les joves estudiants que necessitin d’aquest servei.

Que fer per participar?:
Informar-se dels horaris de l'aula d'estudi nocturn, i usar l'espai.

A qui us podeu dirigir?:
Secció municipal de Col·lectius Socials i Cultura
Biblioteca Esteve Paluzie.

Lidera el projecte:
Secció municipal de Col·lectius Socials i Cultura
Biblioteca Esteve Paluzie
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1.2 Observatori de la transició escola treball

Àmbit:
EDUCACIÓ

Descripció:
Fer  una  anàlisi  periòdica  de  l'evolució  dels  itineraris  i  resultats  del  jovent  del  municipi.
Per  dur-ho  a  terme  es  crearà  una  comissió  entre  la  Fundació  Barberà  Promoció,  el
Programa Municipal d'Educació i els instituts de la ciutat, que treballarà per a l'establiment
del protocol i l'estratègia de recollida i posada en comú de les dades i la informació, així
com per a la seva publicació.

Objectius:
- Conèixer els itineraris triats pel jovent del municipi
- Veure el nivell d'assoliment aconseguit en els itineraris pels joves del municipi
-  Reorientar  les polítiques de difusió,  informació i  assessorament en temes de transició
escola treball.

Activitat:
- Creació d'una comissió per al seguiment de casos
- Recopilació de dades
- Publicació de les dades

Destinat a:
Joves a partir de 15 anys.

Que fer per participar?:
Projecte de caire intern.

A qui us podeu dirigir?:
Fundació Barberà Promoció

Lidera el projecte:
Fundació Barberà Promoció

Relacions de coordinació amb:
Institut de secundària Can Planas
Institut de secundària La Romànica
Programa Municipal d'Educació
Programa Municipal de Joventut
Comissió TET - Transició Escola-Treball
Serveis territorials d'Educació - Generalitat de Catalunya
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1.3 Espai per a l'estudi a 'La Roma' / 'El Forat'

Àmbit:
EDUCACIÓ

Descripció:
L'espai per a l’estudi és un espai habilitat per a que els i les adolescents i jovent estudiant
que vulguin i/o necessitin d’un espai per a estudiar d’una forma més distesa en puguin
disposar. Així  doncs ha de ser un espai específic per a treballs en grup que necessiten
debat, per a tots aquells/es estudiants que necessitin un espai alternatiu a una biblioteca o
que necessiten un suport a l’estudi.
Es pot trobar un espai per a l'estudi tant a l'espai jove 'la Roma' per a joves de 16 a 29 anys,
com al Servei socioeducatiu per a adolescents ' per a adolescents de 12 a 15 anys; aquest
últim dins l'espai del Taller d'estudi assistit.

Objectius:
 Dotar als espais municipals per a l'adolescència i la joventut d’una sala independent

per a estudiar i/o fer treballs en grup.
 Afavorir l’hàbit d’estudi facilitant l’accés als espais procurant un ambient distès per a 

estudiar.

Activitat:
Posar a l'abast del jovent un espai per a l'estudi.

Destinat a:
Joves estudiants a partir de 16 anys.
Adolescents estudiants de 12 a 15 anys.

Que fer per participar?:
Informar-se sobre el servei i reservar la sala.

A qui us podeu dirigir?:
Dinamitzadora de l'Espai Jove 'La Roma'
Educadores del Servei socioeducatiu per a adolescents 'el Forat'

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut
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1.4 InFORMA'T - Guia d’orientació formativa

Àmbit:
EDUCACIÓ

Descripció:
Facilitar  recursos  a  les  persones  joves  i  les  seves  famílies,  que  els  permetin  prendre
decisions mes adequades per definir el seu itinerari formatiu i laboral.
Per aquest fet es crea una guia de recursos educatius de la ciutat i la comarca que es posa
a l'abast de tota la ciutadania en format digital i també en format d'exposició.

Objectius:
 Facilitar la tria de l'itinerari formatiu i laboral als i les joves.
 Posar a l'abast les eines existents d'informació i assessorament.
 Oferir un servei proper i personalitzat, tant als i les joves com a les seves famílies.

Activitat:
 Guia de recursos educatius
 Xerrades informatives
 Exposició itineraris formatius
 Trobades personalitzades amb la informadora juvenil

Destinat a:
Joves entre 15 i 29 anys

Que fer per participar?:
- Dirigir-se al SIJ Fil Directe (EJPM 'la Roma')

A qui us podeu dirigir?:
- Als serveis tècnics del Programa Municipal de Joventut, o l'Espai Jove 'la Roma'
- SIJ Fil Directe.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal d'Educació
Fundació Barberà Promoció
Centre de Formació de persones adultes de Barberà del Vallès
Institut La Romànica
Institut Can Planas
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1.5 Formació no-reglada: PFI, Joves per l’Ocupació, i més. 

Àmbit:
EDUCACIÓ

Descripció:
Barberà  Promoció,  de  l'Àrea  de  Promoció  Econòmica  i  Desenvolupament  Local  de
l’Ajuntament,  organitza cada any Programes de Formació Inicial,  Joves per l'Ocupació, i
d'altres formacions no reglades, adreçades a joves a partir de 16 anys que no han assolit
una titulació en l’educació secundària obligatòria i no poden accedir als ensenyaments de
cicles formatius o batxillerats.

Objectius:
-  Proporcionar  als  alumnes  formació  professionalitzadora,  orientació  i  formació
laboral que els permeti incorporar-se a la vida activa.
-  Reforçar  continguts  de  formació  bàsica  i  proporcionar  orientació  dels  diversos
itineraris i formacions dins la formació reglada i sortides professionals d’aquestes,
per tal de motivar als alumnes a prosseguir els estudis.
-  Potenciar  que  l’alumnat  cursi,  paral·lelament  al  curs,  la  Preparació  a  la  Prova
d’Accés als
 Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres de formació d’adults i coordinar aquesta
formació, amb la formació bàsica i tutoria del curs, per tal de donar-hi suport i vetllar
per la seva bona evolució.
- Augmentar el grau de maduresa de l'alumnat, principalment pel que fa a millorar
l'autoestima,  la  valoració  de  l’esforç,  la  participació  en  activitats  de  grup,  les
habilitats socials,  la superació de dificultats,  l’actuació amb iniciativa i autonomia,
l’assumpció  de  responsabilitats,  així  com treballar  temes  específics  per  prevenir
comportaments de risc.
-  Acompanyar  l'alumnat  ,  al  llarg  del  curs  i  un  cop  hagi  finalitzat,  per  tal  que
aconsegueixi portar a terme l'itinerari formatiu-ocupacional que s'ha plantejat assolir,
tant a nivell de recerca de feina com de recursos formatius.

Activitat:
Oferta de Programes de Formació Inicial en diferents especialitats.
Els  cursos tenen una durada total  de 600 a 1000 hores lectives i  s’emmarquen dins el
calendari de curs escolar.
Mòduls: Formació professionalitzadora (amb pràctiques directes al món laboral), Orientació
i formació laboral – Tutoria, Formació bàsica i Formació complementària.

A destacar:
· Les pràctiques directes a empreses es realitzen en la fase final del curs.
· De forma paral·lela al curs, es coordina l’assistència de l’alumnat a centres de formació
d’adults,  per assegurar la seva formació bàsica reglada i  possibilitar  la continuació dels
estudis a nivell reglat.
· S’acompanya l’alumnat, un cop finalitzat el curs, en els passos que li  calen per assolir
l’itinerari formatiu - ocupacional que al llarg del curs l’alumne/a s’ha anat plantejant, a partir
de la seva participació en la sala per a la recerca de feina i/o formació FEINATECA de
Barberà Promoció.

Destinat a:
Població  a  partir  de  16  anys  que  no  ha  assolit  una  titulació  en  l’educació  secundària
obligatòria.

Que fer per participar?:
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Si algun/a jove, professor/a, pare o mare vol rebre informació directament es pot adreçar a
Barberà Promoció. Servei d’Orientació:
C/ De la Torre d’En Gorgs, 40 . Tel. 93 719 28 37
Les sol·licituds per realitzar PFI's es recullen al llarg de l’any i es porten a terme, segons
cada cas, a partir de la coordinació i entrevistes amb els psicopedagogs i/o tutors/es dels
Instituts, educadora social, tècnics de joventut, EAP de la zona, pares i joves i reunions de
la Comissió de Transició Escola Treball,  utilitzant la informació recollida per realitzar una
selecció adequada dels joves a cada curs.

A qui us podeu dirigir?:
Fundació Barberà Promoció
Núria Domènech Bartomeus. Responsable d’orientació 
Rafael Gómez i Puigcercós. Responsable Responsable d’Escola Treball  
C/ De la Torre d’En Gorgs, 40. Tel. 93 719 28 37.
orientacio@barpro.cat
formacio@barpro.cat

Lidera el projecte:
Fundació Barberà Promoció

Relacions de coordinació amb:
Comissió  de Transició  Escola  Treball  del  Consell  Escolar  Municipal  de l’Ajuntament  de
Barberà del Vallès.
Centre de Formació d’Adults de Barberà del Vallès.
Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació.
Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya.
Unió  Europea.  Fons  social  europeu.  Iniciativa  d'Ocupació  Juvenil.  Garantia  Juvenil.
Gremi i empreses del sector segons ocupació.

- 19 -



1.6 Pla Educatiu d'Entorn

Àmbit: EDUCACIÓ

Descripció
La  llei  12/2009,  de  10  de  juliol,  en  el  seu  article  40  insta  les  diferents  administracions
educatives  a  impulsar  acords  de  col·laboració  per  a  potenciar  conjuntament  accions
educatives  en  l'entorn.  Els  Plans  Educatius  d'Entorn  són  una  proposta  de  cooperació
educativa  entre el  Departament d'Ensenyament  i  l'Ajuntament  de Barberà que té com a
objectiu aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant
l'equitat,  l'educació intercultural,  el foment de la convivència i l'ús de la llengua catalana.
Amb la participació de les entitats educatives del territori, es basa en un model d'intervenció
global  que  es  posa  a  l'abast  de  l'alumnat  del  municipi,  dels  centres  docents  establint
continuïtat  entre allò que es fa als centres educatius i  les diferents dinàmiques socials  i
culturals de la nostra ciutat. 

La xarxa de treball del Pla d'Entorn de Barberà del Vallès està formada per diferents agents
socioeducatius  i  s'organitza  a  través  de  dues  comissions:  la  Comissió  de  Gestió  Local
encarregada  d'impulsar,  dirigir  i  avaluar  les  actuacions  del  Pla  Educatiu  d'Entorn;  i  la
Comissió Permanent, que actua per delegació de la Comissió de Gestió
Local, encarregada de dur a terme la gestió directa de les actuacions del Pla.

Objectius
• Incrementar l'èxit acadèmic.
• Contribuir a millorar les condicions d'escolarització.
•  Potenciar  l'equitat  i  la  participació  en  el  marc  d'una  educació  inclusiva  per  reduir
desigualtats.
• Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i de cohesió. 
• Potenciar els espais de convivència i compromís cívic.
• Potenciar l'educació en el lleure.
•  Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents que operen en el territori
(entre centres, centres i entorn i famílies i centres).

Activitats
• Programa d'absentisme escolar
• Escola oberta a la ciutat 
• Activitats del Centre Obert 
• Espai per a adolescents. TEA
• Ajuts per material escolar
• Col·laboració programa LECXIT
• Ajuts activitats educació lleure infantil i juvenil 
• Programa educatiu intergeneracional
• Ajuts per l'obertura de biblioteques escolars
• Formació per a la mediació 
• Educació per a la salut i prevenció conductes de risc
•  Conveni amb els esplais per a la participació dels menors que es trobin en una situació
socioeconòmica
desfavorable, en les activitats de l'esplai durant el curs escolar i a les colònies d'estiu.
• Plenari de reflexió educativa dirigit a professionals

Destinat a:
Centres Educatius, alumnes i pares i mares. 
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Lidera el projecte:
Direcció de l'Àrea de Drets Civils i Ciutadania . Ajuntament de Barberà del Vallès.

Relacions de coordinació amb
Inspecció d'Ensenyament
Instituts 
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1.7 Educació en Medi Obert

Àmbit: EDUCACIÓ

Descripció:
La intervenció educativa en medi obert va orientada a la creació d'una xarxa d'intervenció
conjunta amb i per els i les adolescents i joves de la nostra ciutat.  La intervenció en medi
obert implica generar vincles propers, saludables i de confiança entre els/les adolescents i
els/les educadors/es socials,  amb la finalitat  d'orientar-los i  oferir  alternatives a l'hora de
satisfer les pròpies necessitats vitals i millorar la qualitat de vida.  

El  projecte promou l'acompanyament  i  dinamització  d'un espai  d'educació  del  lleure  i  la
programació de tallers amb interessos motivadors pels i les adolescents i joves que fan ús
del  medi  obert.  Es  fomentarà  l'aprenentatge  de  la  participació  d’aquestes  activitats
mitjançant  metodologies  de presa de decisió  horitzontal  i  de treball  cooperatiu  durant  la
programació, realització, seguiment i avaluació de l'activitat. En la mesura dels possibles les
activitats formaran part de projectes de ciutat de més llarga durada. 

El  projecte  també  treballa  per  garantir  canals  de  comunicació  estables  que  facilitin
l'apropament,  l'accés  i  la  derivació  dels  i  les  adolescents  i  joves  als  diferents  serveis  i
recursos del municipi quan així ho requereixin, fent especial atenció als i les adolescents en
situació de risc.

L'equip està format per;
Una parella d'educadors/es socials amb mitja jornada dedicada a la franja d’edat de 
12 a 15 anys, que està vinculada al Servei Socioeducatiu El Forat. 
Una educadora social  per a joves de 16 a 25 anys, que està directament vinculada a
l'Espai Jove Municipal 'la Roma'. 

Objectius:

• Creació d'una xarxa d'intervenció conjunta amb i per als i les adolescents, així com
per al jovent.

 Acompanyar  en  els  processos  de  desenvolupament  personal  i  social  dels  i  les
adolescents.

 Impulsar  la  millora  de  la  qualitat  de  vida  dels  i  les  adolescents,  utilitzant
l'aprenentatge en la participació i l'acompanyament en l’educació no formal com a
eina per assolir-la.

 Fomentar un lleure cultural, dinàmic i creatiu.
 Donar a conèixer i apropar els recursos i serveis existents a Barberà del Vallès als i

les adolescents.

 Realitzar activitats compensatòries que afavoreixin en les trajectòries d’èxit escolar. 
 Facilitar  l'accés a la informació crítica i l'assessorament dels i  les adolescents en

aquells temes d’especial interès com: lleure, oci, salut etc.
 Educar en valors.
 Vetllar per la promoció de la salut des d'una perspectiva àmplia i transversal, en totes

les activitats i projectes que es desenvolupin.  

Activitats:
 Intervenció directa en medi obert.
 Intervenció al Servei socioeducatiu per a adolescents 'el Forat'.
 Intervenció a l'espai jove municipal 'la Roma'.
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 Seguiment amb Joventut i SS.SS.
 Coordinacions  amb:  Educadores  de  SS.SS,  tutors  i  coordinadores  pedagògiques

dels instituts, Espai Jove el Forat, Fundació Barberà Promoció.
 Altres agents (servei de Mediació,  entitats de lleure infantil  i  juvenil,  associacions

juvenils, clubs esportius, comerços, policia local i mossos d'esquadra, etc.). 

Destinat a:
Adolescents entre 12 i 15 anys.
Joves, preferiblement, de 16 a 25 anys.

Què cal fer per participar-hi?
Servei intern. Contactar amb les educadores en medi obert, amb el Forat, amb la Roma, o 
amb els serveis tècnics de Joventut.

A qui us podeu adreçar?
Educadores socials en medi obert. 
Servei socioeducatiu per a adolescents 'el Forat'
Espai Jove Municipal 'la Roma'
Serveis Tècnics de Joventut
Telèfon: 93.7183417.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Servei socieducatiu per a adolescents el Forat
Espai jove municipal 'la Roma'
Programa municipal de Serveis Socials
Fundació Barberà Promoció
Servei de Mediació - Programa municipal de Participació
Policia local
Mossos d'esquadra
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1.8 APS. Taller d'estudi assistit (El Forat)

Àmbit: EDUCACIÓ

Descripció:
El taller d'estudi assistit que es du a terme al servei socioeducatiu 'el Forat' és específic per
adolescents i amplia l'oferta d'aquests tallers existents a la ciutat dirigits a infants. Aquest
taller és conduït per la parella d’educadores socials responsables del dia a dia del Servei.

El taller d'estudi assistit ha de ser un espai per l’orientació de les expectatives de l'alumnat
vers  la  trajectòria  escolar,  fer  suport  a  l'alumnat  en l'execució  de  les  tasques  escolars,
promoure l'ús de tècniques i habilitats d'estudi, estimular al màxim l'àmbit de l'expressió  i la
comprensió oral i escrita, garantir que l'alumnat tingui actualitzades les tasques  de  l'aula
ordinària i incidir  en les matèries de major dificultat, anticipant o repassant els continguts
treballats a classe. Es desenvoluparan de forma puntual treballs per temàtiques específiques
d'interès per als i les adolescents que fomentin els hàbits d’estudi. 

Objectius:
 Millorar i donar suport als hàbits d'estudi dels i les adolescents.
 Proporcionar l'adquisició d'hàbits d'organització i planificació del treball.
 Dotar als i les adolescents d'eines per a l'èxit escolar.
 Orientar en l'itinerari formatiu.
 Valorar l'esforç personal, millora de l’autoestima i l’autoconeixement. 

Activitats:
 dilluns i dimecres, les 16.30h i les 18h.

Destinat a
Adolescents d'entre 12 i 15 anys.

Què cal fer per participar-hi?
Presentar-se al Servei socioeducatiu 'el Forat' en l'horari indicat (Servei obert).
C/ Nemesi Valls, 35 - soterrani (Casal de Cultura)

A qui us podeu adreçar?
Al Servei socioeducatiu 'el Forat'.
Tuf.: 93.7183417

Lidera el projecte
Programa Municipal de Joventut
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1.9 Internacionalització dels i les joves per al coneixement d'altres pobles i cultures

Àmbit:
EDUCACIÓ. 
 
La tasca concreta de l'Ajuntament consistirà a posar a disposició de tots els i les sol·licitants
informació relativa als programes internacionals  existents a Europa i altres continents en
matèria de cooperació, voluntariat, intercanvi, així com oferir assessorament i orientació als i
les joves durant la realització dels tràmits pertinents.
Aquesta acció, en concret, el que pretén és la promoció dels  agermanaments de Barberà
amb altres municipis estrangers i la instauració d'algun tipus d'intercanvi fix de periodicitat
anual entre els centres educatius del municipi i les escoles de la població agermanada. Un
dels reptes implícits del projecte és que els i les joves aprenguin noves llengües o practiquin
aquelles que estan cursant en el propi centre. No obstant això, també es buscarà fomentar
un  intercanvi  cultural  entre  pobles  plenament  enriquidor  i  formatiu  per  als  i  les  joves
participants.

Objectius:

•  Donar suport a d'altres serveis
• Conèixer experiències al voltant de les accions internacionals.
• Promocionar la mobilitat internacional del jovent de Barberà.
• Promoure la promoció d’altres cultures i el seu coneixement.
• Descobriment i pràctica d'altres llengües.
• Facilitar l’intercanvi d’estudiants entre els centres educatius de Barberà i l’estranger.  

Activitat:

•  Facilitar informació relativa als programes de mobilitat internacional juvenil. 

• Facilitar  la  realització  de  tràmits  per  acollir-se  a  programes  de  mobilitat
internacional.

• Treballar per l’agermanament de Barberà amb municipis estrangers. 

• Treballar per la creació de programes d’intercanvi entre estudiants de centres
educatius de Barberà i l’estranger. 

Destinat a:
Joves, estudiants, entitats juvenils i de lleure infantil, Instituts.

Que fer per participar?:
Manifestar l’interès i acudir a les convocatòries.

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut
Dinamitzadora del Servei de mobilitat internacional per a joves

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Cooperació
Instituts de Barberà del Vallès (Can Planas i La Romànica)
Entitats juvenils
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1.10 Gimcana de coneixement de recursos

Àmbit:

EDUCACIÓ. 
 
Descripció:
Organització als Instituts de gimcanes periòdiques (o activitats lúdiques similars) destinades
a  familiaritzar  els  i  les  alumnes  amb  els  diferents  recursos  i  equipaments  juvenils  de
Barberà.
Es tracta d’apropar a l’alumnat de Barberà als recursos existents per al desenvolupament
d'un oci  de qualitat,  o per a cobrir  les seves necessitats a través dels diferents serveis,
projectes, accions i assessories existents.

Objectius:

- Familiaritzar l’alumnat amb els recursos i equipaments juvenils existents a Barberà. 

- Vincular els instituts i els serveis, entitats i equipaments juvenils.

Activitat:

- Realització de gimcanes i activitats lúdiques periòdiques als IES. 

Destinat a:
Joves, estudiants 

Que fer per participar?
Manifestar l’interès i acudir a les convocatòries.

A qui us podeu dirigir?
Tècnica de Joventut

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Instituts de Barberà del Vallès
Programa Municipal d'Educació
Entitats juvenils i de lleure infantil
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1.11 Projecte de participació als Instituts de Secundària "la Dinamo" 

Àmbit: EDUCACIÓ 

Descripció:
El projecte pretén establir una xarxa de comunicació estable entre els delegats/des i gent
voluntària  dels  Instituts  de  Secundària,  i  l'equip  de  dinamitzadors/es  del  Programa
d'Informació i Dinamització als Centres de Secundària. 
Aquesta  activitat  es  desenvoluparà  de  forma  mensual,  durant  la  mitja  hora  del  pati  de
l'Institut Can Planas i l'Institut la Romànica. 
Es treballa per a impulsar projectes de participació a partir de les necessitats i interessos
dels i les adolescents i joves del municipi, fomentant la responsabilització i gestió del propi
temps de lleure. Es facilita també el traspàs d’informació sobre les activitats i programes per
a joves a Barberà del Vallès, amb l'objectiu d'apropar al jovent a aquestes. 

Objectius:
 Generar  un  canal  de  comunicació  i  de  presa  de  decisió  estable  entre  els  i  les

adolescents i joves de la ciutat i el Programa Municipal de Joventut. 
 Generar l'interès en les activitats educatives i de lleure dutes a terme a la ciutat, en

especial referència al Forat i la Roma.
 Generar  les sinergies  necessàries per  cobrir  les necessitats  existents en relació al

temps de lleure dels i les adolescents i joves. 
 Educar la participació entre adolescents i joves no associats.

Activitats:
Reunions mensuals als Instituts de Secundària Can Planas i La Romànica.
Tallers i xerrades formatives sobre processos de participació. 
Elaboració i execució de projectes de participació jove. 
Coordinacions amb: tutors/es, coordinadores pedagògiques dels instituts, Espai Jove la

Roma i el Forat.
 Altres  agents  (servei  de  Mediació,  entitats  de  lleure  infantil  i  juvenil,  associacions

juvenils, clubs esportius, comerços, policia local i mossos d'esquadra, etc.).

Destinat a:
Joves estudiants d’entre15 i 18 anys. (d'ESO, Batxillerats)

Què cal fer per participar-hi?
Servei intern. Contactar amb la directora de la Roma. Contactar amb l'equip de dinamització
de PIDCES.

A qui us podeu adreçar?
Directora de l'Espai Jove la Roma 
Espai Jove la Roma
Telèfon: 937189328.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Servei socieducatiu per a adolescents el Forat
Espai jove la Roma
Institut La Romànica 
Institut Can Planas 
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1.12 Obrim els patis de les escoles

Àmbit:

EDUCACIÓ. 
 
Descripció:
 Obrir els patis de les escoles públiques els caps de setmana, especialment als vespres, és
una  proposta  que  pretén  optimitzar  l'ús  social  dels  centres  escolars  i  permetre  que  la
ciutadania pugui gaudir de l'espai. 
Aquesta acció facilitarà que la ciutadania del municipi pugui gaudir de les instal·lacions dels
patis de les escoles, convertir-les en un espai de relació i de convivència per a les famílies i
un lloc on el jovent pugui jugar a futbol, bàsquet o a allò que consideri.

Objectius:

 Donar un ús social a equipaments i espais tancats als vespres i els caps de setmana.
 Amortitzar els equipaments escolars  i esportius obrint els caps de setmana.
 Cobrir una demanda existent.

Activitat:

 Inici de gestions per a l’estudi de l’apertura dels patis de les escoles i/o equipaments
esportius els cap de setmana i/o els vespres.

Destinat a:
Joves, infants, tothom que ho vulgui.

Que fer per participar?:
Projecte de caire intern.

A qui us podeu dirigir?:
Cap de Secció d’Educació 

Lidera el projecte:
Programa Municipal d'Educació

Relacions de coordinació amb:
Instituts de Barberà del Vallès
Escoles i instituts públics
Equipaments municipals
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1.13 Tallers formatius de llarga durada

Àmbit:

EDUCACIÓ. 
 
Descripció:
Atesa la limitació pel que fa a l'oferta en cicles formatius, es proposa la creació d'uns Tallers
Formatius  de llarga  durada que ofereixin  formació  en  disciplines  diverses.  Les  matèries
serien  impartides  de  forma  voluntària  per  persones  grans  i/o  jubilades  amb  ganes  de
transmetre el  seu ofici  i/o habilitats als i  les més joves,  que podrien prendre part  en els
cursos abonant una quantitat simbòlica (destinada a cobrir les despeses de material...).
La cerca de les persones formadores i l'organització dels tallers haurien de ser vehiculats
des d'alguna entitat o organització. Tot i no tractar-se d'un centre homologat, es podria crear
algun tipus de diploma d'assistència i aprofitament (expedit per l'entitat organitzadora). A fi
d'interferir el menys possible en l'activitat laboral, els cursos serien impartits preferiblement
en horari de tarda, tot i que els beneficiaris i les beneficiàries principals d'aquesta proposta
haurien de ser els i les joves sense feina que desitgin adquirir noves competències per a
millorar el seu CV. 
Aquesta actuació també ajudaria a millorar el vincle entre el col·lectiu jove i el de la gent
gran.

Objectius:

 Reforçar l’oferta formativa per a joves a Barberà del Vallès. 
 Acostament intergeneracional,  intercanvi de visions i experiències entre gent jove i

gent gran.
Posar en valor l’experiència i trajectòries de la gent gran del municipi.

Activitat:

Iniciar les converses i disseny d’un projecte, per a l’organització de cursos de formació
per  a  gent  jove,  impartits  per  voluntaris,  persones  jubilades  amb experiència  en
l’àmbit del curs. 

Destinat a:
Joves i gent gran.

Que fer per participar?:
Acudir als cursos; impartir els cursos. 

A qui us podeu dirigir?:
Fundació Barberà Promoció
Punt de Voluntariat

Lidera el projecte:
Voluntariat
Fundació Barberà Promoció

Relacions de coordinació amb:
Gent Gran
Joventut
Entitats o agrupacions de gent gran i joves
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1.14 Millora en l’oferta de cicles formatius

Àmbit:

EDUCACIÓ. 
 
Descripció:

Sent conscients, totes les parts, que no es tracta d'un tema exclusivament d'àmbit local, i
atès que la competència en aquesta matèria correspon a la Generalitat de Catalunya, es
segueix treballant i avançant en el repte d'aconseguir que Barberà sigui ciutat acollidora de
nous programes que donin resposta a les necessitats i demandes concretes del jovent de la
comarca i de poblacions veïnes.

Objectius:

 Ampliar l’oferta de cicles formatius als instituts públics de Barberà del Vallès.
Seguir treballant a nivell comarcal per tal de donar una bona cobertura de Cicles als i

les barberenques.
 

Activitat:

 Treballar per l’ampliació de l’oferta de cicles formatius a Barberà i a la comarca.
Seguir amb la participació de l’Ajuntament de Barberà del Vallès a la Comissió per
la Formació Professional del Vallès Occidental Sud.

Destinat a:
Joves i estudiants. 

Que fer per participar?:
Projecte de caire intern.

A qui us podeu dirigir?:
Educació 

Lidera el projecte:
Programa Municipal d'Educació

Relacions de coordinació amb:
Joventut
Generalitat de Catalunya
Comissió per la Formació Professional del Vallès Occidental Sud.
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1.15  Formació per a docents, com educar en les emocions? 

Cada persona és única i irrepetible

Àmbit:

EDUCACIÓ. 
 
Descripció:
Es proposa seguir aprofundint en la realització de tallers als diferents centres educatius del
municipi en l’àmbit de l’educació per al respecte a la diversitat, la resolució de conflictes i la
gestió emocional. 

Objectius:

• Promoure la coeducació
• Donar  suport  als  centres  escolars  en  el  procés  de  presa  de  consciència  i  de

transformació. 
• Treballar valors i actituds que promoguin un esperit crític

Activitat:

 Formació a professorat
• Formació a alumnat
• Formació a famílies
• Comissió de seguiment i avaluació del projecte

Destinat a:
Centres Educatius

Que fer per participar?:
Un cop dissenyades, assistir a les formacions. 

A qui us podeu dirigir?:
Cap de Secció d’Educació 

Lidera el projecte:
Programa Municipal d'Educació

Relacions de coordinació amb:
CME
Pla Educatiu d’Entorn
Centres educatius
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1.16 Escola de Famílies

Àmbit:

EDUCACIÓ. 
 
Descripció:

Creació d’un espai de trobada per a pares i mares que desitgin aprendre i adquirir noves
eines educatives de cara a fer front a eventuals situacions complicades, com ara el consum
de substàncies, els problemes alimentaris, les conductes de risc o l’excés d’alcohol per part
dels seus fills/es. 
L’Escola de Mares i Pares podria funcionar a mode d’espai de trobada mensual dinamitzat
i/o dirigit per un psicòleg/a expert/a o un/a professional del Centre d'Atenció Primària de la
ciutat,  que  anés  abordant  en  cada  sessió  diferents  temàtiques,  i  dotat  d’un  equip
d’especialistes en àmbits concomitants que poguessin participar en alguna sessió de forma
puntual.  Fóra  interessant  que el  projecte  s'impulsés  des dels  centres  educatius  i  servís
també com a nexe entre les famílies i les escoles.

Objectius:

  Donar eines a les mares i pares d’infants i adolescents per a fer front als reptes que
apareguin en el procés educatiu dels sues fills i filles.

 Enfortir els nexes entre l’escola i les famílies.
 Reforçar la implicació de els famílies en l’educació dels infants i adolescents.

Activitat:

  Dissenyar un pla que contempli el procés de participació i creació d’una escola de
pares i mares; implicant a totes les parts en el seu disseny.

Destinat a:
Pares i mares d’alumnes, centres educatius, professionals de la Salut (CAP), 
Ajuntament.

Que fer per participar?:
Assistir a les convocatòries.

A qui us podeu dirigir?:
Cap de Secció d’Educació 

Lidera el projecte:
Programa Municipal d'Educació

Relacions de coordinació amb:
CAP
Joventut
Educació
Centres educatius
AMPA's i AFI's
Salut
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2. OCUPACIÓ



2.1 Borsa Jove de Treball

Àmbit:
OCUPACIÓ

Descripció:
Aquest  projecte pretén fer  visibles  els  serveis  i  recursos per  a la  recerca de feina i  la
formació en aquest sentit dels i les joves de Barberà. La Fundació Barberà Promoció recull
diferents projectes que atenen de forma específica els i les joves.

Objectius:
 Facilitar als i les joves la inserció laboral.
 Assessorar i formar la joventut en temes d'accés al món laboral.
 Gestió d'ofertes de feina també per a joves amb qualificació elevada.
 Connectar el teixit  industrial i comercial de la ciutat amb les demandes de treball

dels i les joves.

Activitat:
OCUPACIÓ:

 Borsa de treball 
 Plans d'ocupació 
 Programa Joves per la ocupació
 Pràctiques i estades en empreses 

ORIENTACIÓ:
 Tast d'ocupacions
 Tutories per acompanyar en la recerca de feina i formació
 Formació a joves que no han aprovat l'ESO
 Reforç a la formació bàsica
 Equip d'atenció als /a les joves
 Garantia juvenil 

Destinat a:
Joves a partir de 16 anys.

Que fer per participar?:
Sol·licitar  a  Barberà  Promoció.  Servei  d’Orientació  que  es  vol  participar  en  un  curs  de
formació ocupacional.

Es citarà al/la jove per realitzar una entrevista d’orientació, analitzar la demanda a partir del
perfil que presenti el/la jove i realitzar la Fitxa de sol·licitud serveis de l’entitat i del curs en el
que es desitja participar, així com facilitar la inscripció a la Garantia juvenil.

A qui us podeu dirigir?:
Fundació Barberà Promoció
Núria Domènech Bartomeus. Orientació. orientacio@barberapromocio.cat
Rafael Gómez i Puigcercós. Escola Treball. escolatreball@barberapromocio.cat
Anna Capdevila i Xufré. Ocupació. ocupacio@barberapromocio.cat
C/ de la Torre d'en Gorgs, 40. Tel. 937192837
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Lidera el projecte:
Fundació Barberà Promoció

Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal de Joventut - Curra-t'ho: orientació laboral per a joves
Fundació Barberà Promoció
Comissió  de Transició  Escola  Treball  del  Consell  Escolar  Municipal  de l’Ajuntament  de
Barberà del Vallès.
Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya.
Diputació de Barcelona. Xarxa de municipis.
Unió Europea. Fons Social Europeu.
Gremis i empreses del sector segons ocupació.
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2.2 Equip multidisciplinar d'atenció als i les joves TET

Àmbit:
OCUPACIÓ

Descripció:
Reunions  de treball  i  seguiment  de  casos entre  les  educadores  de Serveis  Socials,  la
directora de l'equipament juvenil 'la Roma', el Tutor de transició de l'escola al treball de la
Fundació Barberà Promoció i els/les educadores en Medi obert per adolescents i joves.

Objectius:
- Coordinar els casos on poden intervenir els diferents serveis descrits.
- Acordar línies de treball conjunt per el seguiment  de casos individualitzats
- Cerca d'itineraris i recursos per a cada cas.

Activitat:
Una reunió cada mes i mig.

Destinat a:
Comissió de treball intern, dirigit a adolescents i joves de la ciutat.

Que fer per participar?:
Activitat de caire intern.

A qui us podeu dirigir?:
Serveis socials
Programa Municipal de Joventut
Fundació Barberà Promoció

Lidera el projecte:
Serveis socials
Programa Municipal de Joventut
Fundació Barberà Promoció

Relacions de coordinació amb:
Serveis socials
Fundació Barberà Promoció
Educador/a en medi obert
Espai jove La Roma
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2.3  Consultoria formativa i laboral

Àmbit:
OCUPACIÓ

Descripció:
Es treballa  per acompanyar  al  jovent  en la  trajectòria formativa i  laboral.  Des del servei
s'ofereix  orientació  en  els  primers  passos  de  la  recerca  de  feina:  creació  o  millora  del
currículum vitae, cartes de presentació, accés a la inscripció de la Garantia Juvenil... També
es facilita orientació envers la formació, donant a conèixer les diferents opcions formatives
per el jovent de la ciutat; Barberà Promoció, Cicles Formatius, Universitat...

Des de finals de 2016, i ja de forma permanent, s'ha establert la presència quinzenal d'una
persona  de  de  la  Fundació  Barberà  Promoció  (Promoció  econòmica)  en  aquest  servei,
donant  recolzament  a les accions formatives,  resolent  dubtes,  orientant  els  i  les joves,  i
vinculant-les a la resta de serveis de la FBP.

Objectius:
 Dotar d'eines a les persones joves per a seguir l’itinerari formatiu i laboral
 Promoure la formació dels i les joves.
 Oferir un espai proper i personalitzat d’orientació i assessorament.
 Facilitar eines per a una millor capacitació personal.
 Apropar Barberà Promoció al jovent que fa ús dels Equipaments Municipals de 

Joventut. 

Activitat:
 Servei permanent cada dimarts de 19h a 21 h, a l'Espai Jove 'La Roma'.
 Tallers de petit format per temàtiques específiques segons necessitats.
  Visita del dinamitzador ocupacional de la Garantia Juvenil de Barberà 

Promoció, dos dimarts al més.

Destinat a:
Joves a partir de 16 anys.

Que fer per participar?
Dirigir-se al servei situat a l'espai jove 'la Roma'

A qui us podeu dirigir?
Dinamitzador/a juvenil de l'Espai Jove 'La Roma'

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Fundació Barberà Promoció
Educadores en medi obert
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2.4 Tutor transició escola-treball

Àmbit:
OCUPACIÓ

Descripció:
Atenció específica al  jovent que es troben en fase de transició escola treball,  prioritzant
l'atenció individualitzada a partir de la figura d'un tutor/a que ofereix informació, orientació i
acompanyament per facilitar l'entrada al món laboral i/o iniciar un itinerari formatiu al/la jove.
També, si s'escau, es realitzen accions grupals.
L'atenció que s'ofereix s'adapta totalment a les característiques i demanda dels/de les joves
a atendre.

Objectius:
 Oferir informació, orientació, i acompanyament al/la jove per facilitar-li l’entrada al

món laboral i/o iniciar un itinerari formatiu.
 Coordinar i intercanviar entre els diferents professionals les accions tutorials a oferir

al jove.
 Vetllar perquè el jovent de Barberà rebin l'atenció i serveis que es dinamitzen des de

la Comissió.
 Atendre al jovent que no accedeix als serveis locals, per tal de disminuir el seu risc

d’exclusió social.
 Intercanviar, realitzades i consensuar com rendibilitzar els recursos.

Activitat:
Accions  d’intervenció  directa  als  joves  que  s’adapten  a  les  característiques  i  demanda
dels/de les joves: 

 Entrevistes individuals per valorar els interessos, perfil i demanda del/de la jove.
 Xerrades d’orientació ocupacional als IES. 
 Sessions de recepció inicial a Barberà Promoció per l'alumnat dels instituts.
 Acompanyaments individuals i/o grupals per acompanyar el/la jove en la recerca de

formació i/o feina.
 Acompanyament als/les joves en els diversos serveis d’atenció que existeixen en el

municipi i, si es valora necessari, fora del municipi.
 Acompanyament  a l’inici,  durant  i  al  finalitzar accions específiques per a joves a

Barberà 
 Promoció, com: Programes de Garantia Social,  COB- Coneixement d’Ocupacions

Barberà del Vallès i d'altres accions que realitzin els joves a l’entitat.

Accions de coordinació tècnica
 Suport tècnic a la CTET : convocatòries, actes, síntesi i lliurament del material que

calgui i dinamització dels grups de treball.
 Suport en la coordinació dels aspectes que es relacionen amb la transició escola

treball dels joves.

Destinat a:
Joves a partir de 16 anys.
Joves a partir de 1r d’ESO, com a mesura prevenció per vetllar per una bona transició de
l'escola al treball dels joves.

Que fer per participar?:
El/la jove pot utilitzar l’atenció del tutor/a en el moment que ho desitgi.
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Cal posar-se en contacte amb el Servei d'Orientació de Barberà Promoció i sol·licitar que es
vol rebre orientació específica per a joves.

A qui us podeu dirigir?:
Núria Domènech Bartomeus. Orientació. orientacio@barberapromocio.cat
Rafael Gómez i Puigcercós. Escola Treball. escolatreball@barberapromocio.cat
Fundació Barberà Promoció
C/ De la Torre d’En Gorgs, 40. Tel. 93 719 28 37.
E-mail : gerencia@barpro.com orientacio@barpro.com
Programa Municipal de Joventut

Lidera el projecte:
Fundació Barberà Promoció

Relacions de coordinació amb:
Fundació Barberà Promoció
Educadora Social per adolescents - Serveis socials.
Dinamitzadors/ores juvenils - Programa Municipal de Joventut.
Educadors/ores en medi obert
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2.5 Comissió TET (Transició Escola-Treball)

Àmbit:
OCUPACIÓ

Descripció:
La Comissió de Transició Escola Treball (CTET) és una comissió dins del Consell Escolar
Municipal de l'Ajuntament de Barberà del Vallès que coordina i promou els serveis i accions
locals per facilitar al jovent de la ciutat el seu procés de transició de l'escola a la feina.  

Està formada per professionals de diferents àmbits relacionats amb l'atenció a les persones
joves en fase de transició escola treball i representants dels nois i noies i de les famílies. 

Objectius:
 Facilitar la transició de l'escola al treball dels joves, també de joves ocupats que 

volen millorar la seva situació formativa i/o laboral. 
 Coordinar els recursos que el municipi ofereix en relació a la transició escola treball 

fent un acompanyament coordinat .
 Dissenyar i/o portar a terme projectes a partir de la creació de grups de treball 

segons els temes específics a tractar. 
 Vetllar per la rendibilització de recursos del municipi adreçats als/les joves en fase 

de transició escola treball. 

Activitat:
Reunions bimestrals generals, on es tracta el pla d'actuació proposat i l'evolució d'aquest,
així  com  altres  informacions  d'interès  i  noves  propostes  que  es  puguin  generar.  
Reunions contínues dels grups de treball Les reunions dels grups de treball es programen
de  manera  contínua  i  en  funció  de  les  tasques  que  ha  de  desenvolupar.

Actualment en la CTET hi ha 7 grups de treball:

1. Prospecció de la Transició Escola Treball (TET) a Barberà del Vallès 
2. Tutories de transició escola treball 
3. Coneixement d'Ocupacions de Barberà del Vallès
4. Coordinació per a la formació bàsica 
5. Difusió d'estudis postobligatoris 
6. Necessitats expressades per joves 
7. Suport a pares i mares

Està en fase de valoració crear un grup de Sensibilització en l'Autoocupació per tal de fer
conèixer aquesta manera d'ocupar-se als/les joves i les sortides que els pot oferir. 

Destinat a:
Professionals relacionats amb l'atenció del jovent
Representants del jovent
Famílies del jovent 

Que fer per participar?:
Sol·liciteu a Fundació Barberà Promoció que voleu participar a la CTET. Es sol·licitarà al
Consell  Escolar  Municipal  que la  persona sigui  admesa com a membre de la Comissió
Transició Escola Treball i pugui participar en les reunions generals i en els grups de treball.
 
A qui us podeu dirigir?:
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Núria Domènech Bartomeus – orientacio@barberapromocio.cat- Responsable Orientació 
Rafael Gómez Puicercós - escolatreball@barberapromocio.cat . Responsable Escola 
Treball 

Adreça: Torre d'en Gorgs, 40
Tel. 93 719 28 37

Lidera el projecte:
Fundació Barberà Promoció
Consell Escolar Municipal de l’Ajuntament de Barberà de Vallès.
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
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2.6 Formació Ocupacional

Àmbit:
OCUPACIÓ

Descripció:
Són cursos adreçats a persones aturades menors de 25 anys que desitgen formar-se en
una ocupació per tal de trobar feina.

Els  cursos  acostumen  a  tenir  una  durada  entre  300  i  600  hores  i  son  cofinançats  o
subvencionats, segons el cas, per diverses institucions.

També des de Barberà Promoció es realitzen cursos propis, bàsicament en les especialitats
d'informàtica, manipulador d'aliments i empresarial.
L'oferta  formativa  actualitzada  que  s'ofereix  l'entitat  es  pot  consultar  a  l'espai  web:
www.barpro.com; banner oferta formativa.

Objectius:
 Aprendre una ocupació que capaciti a la persona per treballar-hi.
 Realitzar pràctiques directes a les empreses per adquirir experiència de l'ocupació

en un entorn laboral real.
 Aprendre les habilitats i tècniques bàsiques per trobar i/o formació.
 Acompanyar, un cop finalitzat el curs, en el procés de recerca de feina i/o formació.

.
Activitat:
Els continguts que s'imparteixen en els cursos de formació ocupacional son:

 Continguts teorico-pràctics propis de l'ocupació que s'aprèn.
 Pràctiques en empreses.
 Tècniques de recerca de feina.
 Segons el curs, també es realitzen altres mòduls de formació complementària.

Destinat a:
Joves aturats de 16 a 25 anys.

Que fer per participar?:
Sol·licitar  a Barberà Promoció,  Servei  d'Orientació,  que es vol  participar  en un curs de
formació ocupacional. Es citarà al/la jove per realitzar una entrevista d'orientació, analitzar
la demanda a partir del perfil que presenti el/la jove i realitzar la Fitxa de sol·licitud serveis
de l'entitat i del curs en el que es desitja participar.

A qui us podeu dirigir?:
Fundació Barberà Promoció.
C/ de la Torre d'en Gorgs, 40. Tel. 937192837

Lidera el projecte:
Fundació Barberà Promoció.
Comissió de Transició Escola-Treball
Generalitat de Catalunya - SOC
Diputació de Barcelona - Xarxa de Municipis
Unió Europea. Fons Social Europeu.
Gremis i empreses del sector segons ocupació

- 42 -



2.7 Serveis per a la millora de l'ocupabilitat

Àmbit:
OCUPACIÓ

Descripció:
Dins  l’àrea  de  promoció  socioeconòmica  i  desenvolupament  local  de  l’Ajuntament  de
Barberà  del  Vallès,  la  Fundació  Barberà  Promoció  és  l’instrument  que  gestiona  les
polítiques  actives  d’ocupació,  orientació,  formació  i  assessorament  empresarial,  sota
l’estudi i anàlisi de l’activitat socioeconòmica local.

Objectius:
 Ajudar  les  persones  aturades  a  trobar  una  feina  i/o  iniciar  un  itinerari  formatiu-

professional per aconseguir aquesta inserció laboral i/o formativa
 Ajudar les persones en situació laboral activa a requalificar-se professionalment.
 Ajudar les persones que es volen autoocupar a crear la seva pròpia empresa.
 Ajudar les pimes i microempreses a millorar i fer créixer la seva empresa.

Activitat:
Els serveis de Barberà Promoció per a la millora de l’ocupabilitat, són:
- ORIENTACIÓ: Assessorament en l’àmbit formatiu i laboral, amb entrevistes d’orientació
individuals, acompanyaments individuals i/o grupals en l’itinerari formatiu-ocupacional a fer,
sala per a la recerca de feina i/o formació Feinateca i programes d’orientació ocupacional
específics.
-  FORMACIÓ:  Formació  en  l’àmbit  administratiu,  empresarial,  informàtica,  indústria  –
instal·lacions i construcció -, serveis personals i sanitaris, medi ambient, hostaleria, i Punt
Òmnia - Bib-Bip (per fer conèixer les noves tecnologies informàtiques i oferir un servei de
lliure accés informàtic).
-  OCUPACIÓ:  Servei  d’intermediació  laboral,  amb  borsa  de  treball  pròpia  on-line  i
programes de formació i treball específics.
-  ASSESSORAMENT  EMPRESARIAL:  Assessorament  i  suport  tècnic  per  a  la  creació
d’empreses i per PIMEs ja constituïdes.
- OBSERVATORI ECONÒMIC I SOCIAL: Estudis socioeconòmics i observatori del mercat
de treball.

Destinat a:
Persones aturades o ocupades que desitgen millorar la seva ocupabilitat.

Que fer per participar?:
Sol·licitar  a Barberà Promoció.  Servei d’Orientació que es vol participar  en els serveis i
accions de l’entitat.

Es citarà al/la jove per realitzar una entrevista d’orientació, analitzar la demanda a partir del
perfil  que es presenta i realitzar la Fitxa de sol·licitud serveis de l’entitat  i  dels serveis i
accions en els que es desitja participar.

A qui us podeu dirigir?:
Fundació Barberà Promoció
C/ De la Torre d’En Gorgs, 40. Tel. 93 719 28 37

Lidera el projecte:
Fundació Barberà Promoció

Relacions de coordinació amb:
Àrees municipals de l'Ajuntament de Barberà del Vallès
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Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya. Servei d'Ocupació de Catalunya
Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis
Unió Europea. Fons Social Europeu
Pacte per l'Ocupació del Vallès Occidental
Altres.
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2.8 Programa de Garantia Juvenil

Àmbit:
OCUPACIÓ

Descripció:
El Programa de Garantia Juvenil és un programa europeu d'aplicació fins l'any 2010, que
gestiona el Servei d'Ocupació de Catalunya.
La Garantia Juvenil compromet a l'administració a oferir una oferta formativa o laboral als i
les joves  d'entre 16 i 29 anys que s'hagin inscric i que acompleixin els requisits que s'hi
exigeixen.
La seva aplicació implica que totes aquelles persones que volen accedir a les formacions
que es  duen a  terme amb suport  de l'administració  autonòmica  o estatal  hagin  d'estar
inscrites al registre general de la GJ.
Per aquest motiu des de la Fundació Barberà Promoció, l'oficina de Treball de la Generalitat
i el Programa Municipal de Joventut, amb el recolzament del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, s'hagin posat en marxa un seguit de recursos de informació, assessorament i
seguiment per facilitar als i les joves de Barberà la seva inscripció al programa, i per tant, el
seu accés als diferents itineraris formatius o laborals.

Objectius:
 Facilitar als i les joves de Barberà la inscripció al programa de Garantia Juvenil.
 Fer més fàcil i accessible la inscripció al programa.
 Fer seguiment de les inscripcions per a una major rapidesa i efectivitat.
 Donar més i millors opcions per a la reinserció a l'itinerari formatiu o laboral.

Activitat:
 Xerrades informatives sobre la GJ.
 Tres punts d'informació i assessorament (FBP, La Roma, OTG)
 Inscripcions i seguiment de les mateixes.
 Atenció individualitzada per a cada cas.

Destinat a:
Joves estudiants de 16 a 29 anys que no estiguin desenvolupant cap acció laboral o 
formativa.

Que fer per participar?:
Dirigir-se a qualsevol dels tres punts d'informació, i iniciar el procés mitjançant les xerrades 
informatives.

A qui us podeu dirigir?:
Fundació Barberà Promoció
Programa Municipal de Joventut
Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya

Lidera el projecte:
Fundació Barberà Promoció

Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal de Joventut
Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya
Educador/es en medi obert
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2.9 Horticultura formativa i productiva

Àmbit:
OCUPACIÓ

Descripció:

Oferir  línies  d’assessorament  específic  des  de  Barberà  Promoció  per  prestar  formació
especialitzada  i  habilitar  un  espai  d’aprenentatge  pràctic  en  horticultura  formativa.  La
primera fase és l'impuls del projecte de l’hort a la Roma, en projecte d’APS amb l’alumnat
de PFI d’Auxiliar de Vivers i Jardins.

També seria important, un cop la formació hagi finalitzat, donar accés a terres (municipals o
privades, amb intermediació municipal) per donar la possibilitat que els i les joves es puguin
dedicar  professionalment  a  l'horticultura.  Es  promouria  l'ús  compartit  d'infraestructures,
maquinària,  o  bé  de  les  mateixes  parcel·les,  facilitant  la  creació  de  cooperatives  de
producció hortícola. En aquest sentit aquesta

Objectius:
 Facilitar als i les joves de formació i empoderament en un programa d’horticultura. 
 Crear i proporcionar un espai d’aprenentatge compartit i d’intercanvi de 

coneixements les persones participants.

Activitat:
 Xerrades informatives sobre horticultura 
 Realització d’un hort a l’Espai jove La Roma
 Coordinacions i seguiment del projecte entre els agents implicats. 

Destinat a:
Joves estudiants de 16 a 29 anys de Barberà del Vallès. 

Que fer per participar?:
Dirigir-se a l’Espai Jove la Roma. 

A qui us podeu dirigir?:
Joventut

Lidera el projecte:
Serveis Territorials

Relacions de coordinació amb:
Joventut
Fundació Barberà Promoció
Salut
Serveis Territorials
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2.10 Formació en drets laborals

Àmbit:
OCUPACIÓ

Descripció:

El procés de recerca de feina és un escenari nou i complex que els i les joves han d'encarar
en els itineraris escola - treball.  Per això, és necessari preparar els i les joves per a aquesta
etapa de la seva vida tot  posant a la seva disposició informació relacionada amb els drets
dels treballadors i les treballadores, aspectes legals, contractacions, condicions de treball,
salaris...

Objectius:
 Facilitar al jovent informació tècnica, legal i jurídica sobre l’itinerari  laboral. 
 Apropar serveis i recursos per l’assessorament en la matèria. 

Activitat:
 Xerrades informatives als Instituts 

Destinat a:
Joves estudiants de 16 a 29 anys de Barberà del Vallès. 

Que fer per participar?:
Dirigir-se a l’Espai Jove la Roma. 

A qui us podeu dirigir?:
Joventut

Lidera el projecte: 
Joventut

Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal de Joventut
Barberà Promoció
Centres Educatius de Secundària
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2.11 Pla de comunicació per apropar Barberà Promoció al públic Juvenil

Àmbit:
OCUPACIÓ

Descripció:
Pla  de  comunicació  que  reforça  la  imatge  i  els  serveis  de  Barberà  Promoció  entre  la
població barberenca, i  en especial,  entre els i  les joves. La Fundació Barberà Promoció
disposa de serveis i  activitats enfocades a atendre les dificultats que es troben els i les
joves a l’hora d’intentar trobar feina o emprendre una idea, però s’ha detectat que resulta
complicat que el jovent s’hi adreci per demanar ajuda, assessorament o suport. L’actuació
es desenvolupa per tal de revertir aquesta situació. 
  

Objectius:
 Facilitar al jovent informació sobre els serveis i recursos de Barberà Promoció 
 Apropar serveis i recursos del municipi al jovent de Barberà del Vallès. 

Activitat:
 Xerrades informatives  
 Eines digitals
 Activitats obertes 

Destinat a:
Joves estudiants de 16 a 29 anys de Barberà del Vallès. 

A qui us podeu dirigir?:
Barberà Promoció

Lidera el projecte: 
Barberà Promoció

Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal de Joventut
Barberà Promoció
Comunicació
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3. HABITATGE



3.1 Borsa d'habitatge jove

Àmbit:
HABITATGE

Descripció:
Oferiment de serveis i recursos específics per a persones joves des de l'Oficina Municipal
de l'Habitatge, ja siguin propis o d'altres administracions, tant en matèria de lloguer com de
compra.

Es tracta de facilitar al màxim tota la informació, assessorant i acompanyant al/la jove en la
seva cerca d'habitatge.

Promoure que els propietaris posin els seus habitatges a la borsa jove d'habitatge per al
seu lloguer per tal de promoure l'habitatge social.

Objectius:
 Facilitar als i les joves l'accés a l'habitatge.
 Proporcionar als i les joves informació i assessorament sobre temes d'habitatge.
 Ampliar el parc d'habitatge públic de compra i de lloguer adreçat a gent jove del

municipi: promoció de VPO i preu concertat, amb serveis comunitaris.
 Captar, negociar i mediar amb habitatges privats.
 Detectar habitatges buits.
 Promoure que els propietaris posin els seus habitatges a la bossa jove d'habitatge.

Activitat:
 Creació específica de la Borsa d’habitatge jove.
 Atenció específica a persones joves.
 Captació d'habitatges per a la borsa jove d'habitatge
 Campanyes informatives per a temes d'habitatge jove

Destinat a:
Joves entre 18 i 34 anys.
Propietaris/es de pisos buits o en lloguer per incloure en la borsa jove d'habitatge.

Que fer per participar?:
Adreçar-se a la Oficina Municipal de l'Habitatge
Avinguda Verge de Montserrat, 60
Telèfon: 93.7194120
oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat

A qui us podeu dirigir?:
Oficina Municipal de l'Habitatge

Lidera el projecte:
Oficina Municipal de l'Habitatge

Relacions de coordinació amb:
Oficina Municipal de l'Habitatge
Generalitat de Catalunya
Programa Municipal de Joventut
Programa Municipal de Serveis Socials
Serveis territorials
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3.2 Promoció d'experiències alternatives de provisió d'habitatge

Àmbit:
HABITATGE

Descripció:
Estudiar  la  possibilitat  d'afavorir  experiències  de construcció  d'habitatge per  promotores
sense ànim de lucre (cooperatives). Es poden afavorir aquestes experiències a partir de la
provisió de sòl en condicions diferents de les que tenen els promotors privats.

Objectius:
 Estudiar les opcions per la promoció d'habitatge amb promotores sense ànim de 

lucre.
 Afavorir l'accés a l'habitatge de les persones joves.
 Promoure una altra manera de construir habitatge.

Activitat:
 Creació d'una comissió de treball per estudiar les possibilitats.

Destinat a:
Joves de 18 a 34 anys.

Que fer per participar?:
Activitat de caire intern.

A qui us podeu dirigir?:
Oficina Municipal de l’habitatge
Programa Municipal de Joventut

Lidera el projecte:
Oficina Municipal de l'habitatge

Relacions de coordinació amb:
Oficina Municipal de l'habitatge
Serveis territorials
Programa Municipal de Joventut
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4. SALUT I ESPORTS



4.1 Educació emocional   

Àmbit:
SALUT I ESPORTS

Descripció:
Campanyes de sensibilització als instituts per tal de promoure actituds i hàbits saludables i
prevenir i reduir els comportaments que poden afectar de forma negativa la salut. 
Recull  els  àmbits  d’intervenció:  salut  sexual  i  efectiva,  salut  mental,  salut  alimentaria  i
esport.

Aquest projecte és de caràcter interdisciplinari i transversal.

Objectius:
 Millorar l'autoestima dels i les joves dels instituts.
 Informar i aconsellar sobre els àmbits proposats. 
 Posar a l’abast els recursos existents al municipi

Activitat:
 Tallers als instituts.

Destinat a:
Joves estudiants de 15 a 18 anys. (Tercer i quart d'ESO, Batxillerats)

Que fer per participar?:
Sol·licitar el taller a serveis tècnics municipals

A qui us podeu dirigir?:
Serveis tècnics de Salut i/o Joventut

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Salut
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Salut
Joventut
Institut La Romànica
Institut Can Planas
Institut Bitàcola
Programa Municipal de Joventut
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4.2 Equipaments esportius a l'abast de tothom

Àmbit:
SALUT I ESPORTS

Descripció:
Aquest projecte pretén que els equipaments esportius puguin ser utilitzats per les persones
joves de la ciutat, més enllà de l'esport de clubs i/o federat; d'una manera informal. Per això
es pretenen establir canals de comunicació més àgils i efectius entre Esports i el Programa
Municipal de Joventut, que permetin atendre les demandes de les persones joves en aquest
sentit.  Sempre  pensant  en  el  valor  afegit  de  l'esport  en  temes  d'educació  en  valors  i
educació per la salut.

Objectius:
 Promoure la utilització dels equipaments esportius per part de l'àrea de Joventut 
 Fomentar hàbits esportius i saludables entre el jovent. 
 Millorar l'accés als equipaments esportius.

Activitat:
 Inici  de  converses  per  a  la  creació  d'un  protocol  de  funcionament  per  a  l'ús

d'equipaments esportius municipals entre Esports i Joventut.
 Inici de converses per a la creació d'activitats esportives als equipaments esportius

dels centres educatius, per part de Joventut.

Destinat a:
Joves de 16 a 29 anys.
Ocasionalment, adolescents de 12 a 15 anys.

Que fer per participar?:
Informar-se als serveis de Joventut

A qui us podeu dirigir?:
Dinamitzador/a de l'Espai Jove La Roma
Servei d'Informació Juvenil 'Fil Directe'
Programa Pidces (Programa d'informació i dinamització als centres d'educació secundària)

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal d'Esports
Programa Municipal d'Educació
Programa Municipal de Salut
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4.3 Consultoria de Salut per a joves - Agent de Salut

Àmbit:
SALUT I ESPORTS

Descripció:
Servei d’atenció en matèria de salut a adolescents i hoves de Barberà del Vallès en general
i adults participants als programes de la FBP (MARMI, TAT, FOAP, Inserta) en espais extra‐
sanitaris, fent intervencions orientades a cada col·lectiu, tant grupals com individualitzades,
així com intervencions d'orientació i apoderament dels i les professionals que hi treballen
directament.
Aquest servei cobreix la necessitat de disposar d'un recurs que tingui presència allà on són
les  potencials  persones usuàries,  un recurs  pròxim i  de  confiança  per  a  la  informació  i
assessorament, detecció, resolució o derivació.
Recull els següents àmbits d’intervenció: 

. Salut afectivo sexual; sexualitat responsable, la contracepció i les MTS.‐

. Salut mental; vincles i relacions entre les amistats, el personal educador i les
famílies, l'autoestima i l'autoimatge corporal.
. Consum de drogues legals i il·legals; tabac, alcohol, porros, psicofàrmacs...
. Salut alimentaria; foment d'una alimentació saludable i sostenible, hàbits higiènics
i promoció de la pràctica de l'activitat.
. Usos problemàtics de pantalles; internet, xats i xarxes socials, així com videojocs.

Objectius:
 Informar i aconsellar sobre els àmbits proposats.
 Donar resposta a situacions de risc puntuals relacionades amb la salut.
 Realitzar una detecció precoç dels problemes de salut.
 Derivar, si s'escau, a altres professionals de l’àmbit sanitari.
 Dotar de coherència el contingut del projecte amb els programes de salut ja
 existents.
 Incorporar l’agent de salut als espais ja existents de dinamització juvenil i
 comunitària del municipi i altres espais designats.

Activitat:
 Servei permanent d'informació i assessorament personalitzat o grupal.

Destinat a:
Adolescents i joves de 12 a 29 anys.

Que fer per participar?:
Adreçar-se a l'agent de salut en les hores i dies establerts per a cada espai i franja d'edat.
Consultar disponibilitat als serveis tècnics de Joventut.

A qui us podeu dirigir?:
Agent de salut.
Programa Municipal de Joventut
Programa Municipal de Salut

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Salut

Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal de Joventut
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Associació Edpac - educació per a l'acció cívica

4.4 Programa Salut i Escola

Àmbit: 
SALUT I ESPORTS

Descripció:
Els nous reptes que afronta la societat a causa de la transformació de les estructures, els
valors  i  les  funcions  familiars,  comunitàries  i  socials  tenen  en  el  medi  escolar  una
manifestació especial.
El centre educatiu, com a espai natural per a l'aprenentatge, l'educació i la formació integral
de la persona, és també el lloc on es manifesten més precoçment els signes d'alerta sobre
problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un
procés d'ajuda a les necessitats, sovint no expressades, però sí manifestades per mitjà de
conductes.

El  programa  “PSiE”  busca,  mitjançant  la Consulta  Oberta (professional  d’infermeria
desplaçat periòdicament al centre docent),  afavorir l’accessibilitat de cara a la prevenció de
situacions  de  risc  i  atenció  precoç  als  problemes  de  salut  dels  adolescents  a  l’atenció
sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat 

Objectius:
• Apropar  els  serveis  de  salut  als  centres  docents  i  als  adolescents,  mitjançant  la

consulta  oberta  als  centres  d'educació  secundària  amb  les  màximes  garanties
d'intimitat.

• Facilitar la promoció d'actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions
d'educació per a la salut.

• Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
• Detecció precoç dels problemes de salut a fi d'intervenir al més aviat possible.

Activitats:
- Consultoria als Instituts. 

Destinat a:
Estudiants dels Instituts Can Planas. La Romànica i Bitàcola.

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Salut.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Salut

Relacions de coordinació amb:
Agent de Salut Joventut
Espai Jove La Roma
Servei Socioeducatiu El Forat
Joventut
Centres Educatius
Salut
Educació
CAP
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4.5 Olimpíades esportives 

Àmbit:
SALUT I ESPORTS

Descripció:
Essent l'esport una de les disciplines i modalitats d'oci que més interès desperta entre els i
les joves, es proposa la creació d'un format anual o bianual de jornades esportives obertes
a la participació de tothom. Aquesta activitat donaria resposta al desig de molts i moltes
joves que no formen part  de cap equip ni  club esportiu  i  que voldrien practicar  esport.
També oferiria l'oportunitat única d'organitzar sessions en modalitats esportives més enllà
de les més conegudes. 

Objectius:
 Promoure actituds i hàbits saludables.
 Ampliar i diversificar l’oferta d’activitats esportives del municipi

Activitat:
 Jornades esportives obertes
 Inici de reunions de coordinació entre els diferents programes implicats.

Destinat a:
Adolescents i joves de 12 a 29 anys.

Que fer per participar?:
Consultar als serveis tècnics de Juventut.

A qui us podeu dirigir?:
Agent de salut.
Programa Municipal de Joventut
Programa Municipal de Salut

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Salut

Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal de Joventut
Programa Municipal de Salut
INS de Barberà
Educació
CAP

Lidera el projecte:
Programa Municipal d’Esports

Relacions de coordinació amb:
Educació
Joventut

Esports
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4.6  Treballem per la millora de la salut juvenil

Àmbit: 
SALUT I ESPORTS

Descripció:
Elaboració d’un projecte enfocat a l’impuls i foment dels hàbits saludables entre els i  les
joves.  El  projecte  hauria  d’incloure  una  primera  fase  de  diagnosi  i  detecció  de
problemàtiques,  realitzada a partir  del  testimoni personal expert  que treballa en contacte
amb els  i  les joves (Agent  de Salut,  dinamitzados/es  dels  equipaments juvenils...)  i  una
segona fase de pautació d’actuacions. 

Objectius:
- Elaborar un pla de salut amb una secció específica per a joves, per tal d’incidir en els 
diferents àmbits de vida del jovent en relació a la salut. 

Activitats:
- Inici de les reunions amb els diferents agents implicats. 

Destinat a:
Entitats i col·lectius juvenils. Joves d'entre 16 i 29 anys.

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut.
A qualsevol de les entitats juvenils de la ciutat.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Salut

Relacions de coordinació amb:
Agent de Salut Joventut
Espai Jove La Roma
Servei Socioeducatiu El Forat
Joventut
Entitats
Centres Educatius
Salut
Educació
Famílies
CAP
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4.6  Segell distintiu i curs habilitador per un oci responsable

Àmbit: 
SALUT I ESPORTS

Descripció:
Creació  d’un  programa formatiu  bàsic  sobre  venda  responsable  d’alcohol  a  impartir  als
locals d’oci nocturn i a persones en contacte amb els i les joves en les seves estones d’oci. 

Objectius:
- Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc)
- Afavorir la implicació activa de tots els agents implicats en l’oci en la promoció d’uns hàbits 
saludables.

Activitats:
- Inici de les reunions amb els diferents agents implicats.
- Disseny del projecte

Destinat a:
Entitats i col·lectius juvenils. Joves d'entre 16 i 29 anys.

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut.
A qualsevol de les entitats juvenils de la ciutat.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Salut

Relacions de coordinació amb:
Agent de Salut 
Joventut
Entitats
Comerç
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4.7  Exposició «controles?»

Àmbit: 
SALUT I ESPORTS

Descripció:

Controles?" és una exposició itinerant i interactiva sobre els riscos de les drogues i
com prevenir-ne el  consum. S'adreça a tres col·lectius: adolescents entre 12 i  15
anys, joves a partir de 16 anys, famílies, professionals i persones adultes.

La  revisió  constant  dels  perfils  de  consum  i  l'evolució  del  fenomen  de  les
drogodependències  ha  generat  que  la  Diputació  de  Barcelona  contempli  noves
formes de donar  suport  municipal  a  les  polítiques  socials  en la  prevenció  de  les
drogodependències amb una nova iniciativa expositiva adaptada a les circumstàncies
actuals de consum, obrint grups d'edats i àmbits de treball, posant especial atenció
en adolescents, joves i les seves famílies. 

Objectius:
-  proporcionar informació sobre drogues
-  promoure actituds responsables entre els joves treballant habilitats per a l a vida
-  reflexionar  sobre l'estil  educatiu  dels  pares  i  mares  per  prevenir  el  consum de
drogues dels fills i les filles.

Activitats:
- Exposició del recurs als Instituts de Secundària
- Exposició del recurs a l’Espai Jove La Roma i Servei Socioeducatiu el Forat

Destinat a:
Entitats i col·lectius juvenils. Joves d'entre 14 i 29 anys.

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut.
A qualsevol de les entitats juvenils de la ciutat.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Agent de Salut 
Joventut
Entitats
Instituts
Salut
Programa Salut i Escola
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5. CULTURA I OCI



5.1 Espai Jove de Festa Major

Àmbit:
CULTURA I OCI
Descripció:
Espai de participació per a les entitats juvenils de la ciutat a la Festa Major. En estreta
col·laboració, les entitats i l’Ajuntament treballen per a la confecció d’una festa específica
per als i les joves, però oberta a tothom.

Objectius:
 Involucrar les entitats juvenils en la vida comunitària de la ciutat.
 Facilitar espais de participació i gestió reals.
 Promocionar  les  entitats  juvenils  en  l’aparador  immillorable  que  ofereix  la  Festa

Major.
 Oferir un espai específic per als i les joves de la ciutat durant la Festa Major, per tal

de motivar-los en una participació activa.
 Involucrar el màxim de col·lectius de joves en la participació de l’Espai jove de la

festa major.
 Consolidar el projecte Espai Jove Festa Major.
 Assignar recursos estables al projecte.
 Assignar espai estable al projecte.

Activitat:
 Activitats de caire cultural i festiu (concerts, teatre, xarangues,...)

Destinat a:
Joves entre 16 i 29 anys.

Que fer per participar?:
Posar-se en contacte amb Joventut o amb qualsevol de les entitats juvenils  que hi  han
participat en edicions anteriors.

A qui us podeu dirigir?:
Maria Roig Elias. Tècnica de Joventut. 
Tel. 93 729 71 71

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut. 

Associacions juvenils de la ciutat.

Relacions de coordinació amb:
Programa municipal de Col·lectius Socials i Cultura
Brigada d'obres – Via pública
Policia Local
Mossos d’esquadra

- 62 -



5.2 Promoció d'artistes joves

Àmbit:
CULTURA I OCI

Descripció:
Promoció de la creació artística dels i les joves de la localitat, facilitant l'accés a espais
d'exposició de les seves obres ja seguin pictòriques, escèniques, musicals, etc. com ara les
sales dels equipaments culturals, els teatres, les sales de concerts i facilitar l'accés a Ràdio
Barberà.
Cercar projectes on els i les joves artistes de Barberà puguin fer actuacions i deixar la seva
empremta a diferents espais.

Objectius:
 Facilitar espais als i les artistes joves de la ciutat
 Promocionar l'exhibició de l'art juvenil de la ciutat
 Vetllar per la recollida de les demandes juvenils en matèria artística

Activitat:
 Reunions de coordinació
 Establiment de protocol d'actuació

Destinat a:
Joves de 16 a 29 anys

Que fer per participar?:
- Sol·licitar espais, usant el protocol específicament creat.
- Atendre les crides a la participació que puguin sorgir.

A qui us podeu dirigir?:
Programa Municipal de Joventut

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Secció municipal de Col·lectius Socials i Cultura
Entitats culturals 
Entitats juvenils
Col·lectius d’artístes
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5.3 Calendari estable de concerts

Àmbit:
CULTURA I OCI

Descripció:
Calendari anual de concerts, negociat i consensuat amb les entitats juvenils de la ciutat
amb interès en aquest tipus d'activitat, a través de la Gestora de la Nau.

Objectius:
 Oferir una alternativa a l'oci convencional
 Evitar els desplaçaments de les persones joves en les nits d'oci
 Donar sortida a una demanda històrica i concreta del col·lectiu de joves de la ciutat
 Promoure la música en directe com a forma d'expressió artística de gran força
 Facilitar espais i eines per a l'autoorganització de les persones joves
 Compartir amb les entitats juvenils de la ciutat les polítiques de joventut

Activitat:
 Concerts de música en viu.
 Sessions de música electrònica i altres.

Destinat a:
Joves de 16 a 29 anys.

Que fer per participar?:
Posar-se en contacte amb qualsevol de les entitats juvenils que formen part de la Gestora i
organitzen aquest cicle anual de concerts.

A qui us podeu dirigir?:
Programa Municipal de Joventut
Ateneu de Barberà
Casal de Joves Obriu Pas
Kol·lectiu de Dones de Barberà

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:

Protecció civil
Ateneu de Barberà
Casal de Joves Obriu Pas
Kol·lectiu de Dones de Barberà
Secció municipal de Col·lectius Socials i Cultura
Policia local
Mossos d'esquadra

- 65 -



5.4 Estiu Jove

Àmbit:
CULTURA I OCI

Descripció:
L’estiu jove és una bateria d’activitats d’oci i lleure destinades als i les joves de la ciutat, que
pretén fer del mes de juliol un període per gaudir dels espais públics i de l’estiu a la nostra
ciutat.

Objectius:
 Oferir un oci alternatiu durant les tardes i les nits d’estiu.
 Potenciar les activitats de lleure entre els i les joves.
 Facilitar l’accés a les instal·lacions municipals.
 Gaudir de les places i espais públics de la ciutat durant el mes de juliol.
 Involucrar a les entitats juvenils de la ciutat en la programació.
 Canalitzar les idees i inquietuds expressades pels i les joves.

Activitat:
 Les activitats que es desenvolupen durant l’Estiu jove son molt variades. Tot i que

algunes  activitats  s’han  convertit  en  clàssics  que  es  venen  repetint,  cada  any
s’innova amb altres propostes que permetin arribar al màxim de jovent possible

Destinat a:
Adolescents i joves de 16 a 29 anys (Activitats diferenciades per franges d'edat)

Que fer per participar?:
En aquelles activitats que ho requereixin inscriure’s.
La resta d’activitats que són obertes; acostar-se i gaudir-ne.

A qui us podeu dirigir?:
En aquelles activitats que ho requereixin inscriure’s.
La resta d’activitats que son obertes; acostar-se i gaudir-ne.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Col·lectius Socials i Cultura
Serveis Territorials (via pública)
Esports
Comunicació
Entitats juvenils
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5.5 Programació d’estiu per Adolescents

Àmbit:
CULTURA I OCI

Descripció:
La programació d’estiu per adolescents és una bateria d’activitats d’oci i lleure destinades
als i les joves de la ciutat, que pretén fer del mes de juliol un període per gaudir dels espais
públics i de l’estiu a la nostra ciutat. 

Objectius:
 Oferir un oci alternatiu durant les tardes i vespres d’estiu.
 Potenciar les activitats de lleure entre els i les adolescents.
 Facilitar l’accés a les instal·lacions municipals.
 Gaudir de les places i espais públics de la ciutat durant el mes de juliol.
 Involucrar a les entitats juvenils de la ciutat en la programació.
 Canalitzar les idees i inquietuds expressades pels i les adolescents.

Activitat:
 Les activitats que es desenvolupen durant l’Estiu per adolescents són molt variades,

en funció  dels  gustos i  motivacions es programen activitats  esportives,  culturals,
artístiques... 

Destinat a:
Adolescents i joves de 16 a 29 anys (Activitats diferenciades per franges d'edat)

Que fer per participar?:
En aquelles activitats que ho requereixin inscriure’s.
La resta d’activitats que són obertes; acostar-se i gaudir-ne.

A qui us podeu dirigir?:
En aquelles activitats que ho requereixin inscriure’s.
La resta d’activitats que son obertes; acostar-se i gaudir-ne.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Col·lectius Socials i Cultura
Serveis Territorials (via pública)
Esports
Comunicació
Entitats juvenils
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5.6 Pla d’equipaments municipal
Àmbit:
CULTURA I OCI

Descripció:
S’ha detectat un dèficit en relació als espais i equipaments (educatius, culturals, esportius,
juvenils,  socials,  etc.)  així  com  la  necessitat  d'un  reglament  d'usos  que  analitzi  les
necessitats i assigni usos a les instal·lacions municipals. 
Per  donar  resposta  a  aquesta  realitat  detectada  es  planteja  dissenyar  un  Pla  que
temporalitzi consumadament entre els diferents actors i agents de la ciutat quina ha de ser la
dotació d'instal·lacions de Barberà per als anys vinents.

Objectius:

 Oferir els equipaments necessaris  per als i les joves a la ciutat.

 Desenvolupar un reglament d’usos per als espais municipals. 

Activitat:

 Reunió amb els diversos actors per a desenvolupar el reglament d’usos.

 Avaluació de les necessitats en matèria d’equipaments i instal·lacions de 
Barberà del Vallès. 

Destinat a:
La ciutadania en general.

Que fer per participar?:
Assistir a les convocatòries. 

A qui us podeu dirigir?:
Secció municipal de Col·lectius Socials i Cultura

Lidera el projecte:
Secció municipal de Col·lectius Socials i Cultura

Relacions de coordinació amb:
Entitats i associacions
Programa municipal de Joventut
Serveis Territorials
Programa municipal d’Esports
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5.7 Promoció dels grups de música locals
Àmbit:
CULTURA I OCI

Descripció:

Per potenciar, donar suport i promocionar els grups locals es proposa instaurar una diada,
un concurs o algun altre tipus de fórmula consensuada amb els interessats i interessades,
on  els  grups  de  Barberà  siguin  els  protagonistes  i  els  focus  d'atenció.  L'organització
d'aquesta jornada també és una bona manera de demostrar que l'Ajuntament dóna suport a
la música local i fomenta la creació artística.

Objectius:

 Facilitar espais per a la creació cultural
 Promocionar l'exhibició de la música local juvenil de la ciutat

 Vetllar per la recollida de les demandes juvenils en matèria artística

Activitat:

 Organització de la jornada juvenil de creació musical i artística a Barberà del
Vallès

 Avaluació de les necessitats en matèria de promoció artística i cultural jove a la
ciutat. 

Destinat a:
La ciutadania en general.

Que fer per participar?:
Assistir a les convocatòries. 

A qui us podeu dirigir?:
Secció municipal de Col·lectius Socials i Cultura

Lidera el projecte:
Joventut

Relacions de coordinació amb:
Agenda cultural
Entitats juvenils
Entitats i associacions
Programa municipal de Joventut
Serveis Territorials
Programa municipal de Salut
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5.8 Agenda d’activitats juvenils
Àmbit:
CULTURA I OCI

Descripció:

Creació d’una agenda d’activitats culturals única per acabar amb la dispersió comunicativa
existent en matèria d’activitats, centralitzant tota la tasca comunicativa en aquesta matèria.
La programació es proposarà que incorpori activitats de tots els agents socials de Barberà,
és a dir, entitats, espais juvenils i el mateix Ajuntament. 

Objectius:

 Millorar la difusió d’activitats culturals i d’oci a la ciutat. 
 Facilitar canals de comunicació entre l’Ajuntament i les entitats en relació a l’oferta

d’oci i cultural. 

Activitat:

 Reunions internes entre els diferents agents implicats.

 Elaboració del Pla de comunicació.

Destinat a:
La ciutadania en general.

A qui us podeu dirigir?:
Secció municipal de Col·lectius Socials i Cultura

Lidera el projecte:
Col·lectius Socials i Cultura

Relacions de coordinació amb:
Joventut
Cultura
Associacions i entitats locals
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5.8 Creació d’un programa d’activitats periòdiques en horari nocturn de caps de 
setmana

Àmbit:
CULTURA I OCI

Descripció:

Creació d’activitats periòdiques que tinguin com a particularitat denominador comú la seva
realització en horari nocturn de caps de setmana. Es treballarà per una programació que
contempli activitats d’interès i motivació per al jovent de Barberà del Vallès, organitzades per
les mateixes persones interessades i que no impliquin desplaçaments fora de Barberà. En
aquest sentit,  s’incorporaran espais coneguts i propers a la realitat del jovent com pistes
esportives, equipament municipals, locals d’entitats, associacions, biblioteca...

Objectius:

 Millorar la difusió d’activitats culturals i d’oci a la ciutat. 
 Facilitar canals de comunicació entre l’Ajuntament i les entitats en relació a l’oferta

d’oci i cultural. 

Activitat:

 Reunions internes entre els diferents agents implicats.

 Elaboració del Pla de comunicació.

Destinat a:
La ciutadania en general.

A qui us podeu dirigir?:
Secció municipal de Col·lectius Socials i Cultura

Lidera el projecte:
Joventut

Relacions de coordinació amb:
Esports
Cultura
Equipament municipals
Joventut
Policia Local
Salut
Associacions i entitats
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6. MOBILITAT I URBANISME



6.1 Barberà a peu

Àmbit:
MOBILITAT I URBANISME

Descripció:
Es tracta de millorar i complimentar la senyalització dels itineraris a peu, millorant de
manera específica els itineraris fins als equipaments municipals (sobretot els de nova
creació en els darrers anys) així com del camí cap a l'UAB i als Instituts de la ciutat.

Objectius:

 Facilitar al vianant la mobilitat a peu o en bicicleta, patinet, etc., per la ciutat.
 Facilitar al vianant la localització i accés als diferents equipaments municipals.
 Promoure els itineraris a peu, o sobre rodes, com una forma saludable de desplaçar-

se per dins la ciutat.
 Donar la mateixa visibilitat als diferents equipaments existents.

Activitat:

 Estudiar el possible treball conjunt amb Badia del Vallès per a la senyalització de
l'itinerari a l'UAB.

 Creació  d'una  comissió  de  treball  amb  Serveis  Territorials  per  treballar
conjuntament la fórmula d'implantació.

 S'estudiarà la possibilitat per fer que els itineraris als equipaments juvenils, als 
Instituts i a l'UAB, tinguin un toc diferenciador.

Destinat a:
Tota la població.

Que fer per participar?:
Projecte de caire intern.

A qui us podeu dirigir?:
Serveis Territorials

Lidera el projecte:
Serveis Territorials

Relacions de coordinació amb:
Policia local
Responsables tècnics dels diferents equipaments municipals (Esports, Joventut, 
Col·lectius Socials i Cultura, etc.).
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6.2 Ciutat Jove

Àmbit:
MOBILITAT I URBANISME

Descripció:
Amb aquest projecte es vol incorporar el mainstreaming de joventut a la definició dels
espais urbans. Mobiliari urbà que promogui la relació entre joves a l'espai públic. En
definitiva tenir present la visió de les persones joves en la definició dels espais públics.

Objectius:

* Facilitar al vianant la mobilitat a peu per la ciutat. Incorporar la visió de les persones 
joves al disseny dels espais públics.
* Facilitar un espai on els i les joves puguin dir la seva en aquest aspecte.
* Facilitar un espai de trobada entre els responsables de Serveis Territorials i els/les 
joves.

Activitat:
- Creació d'una comissió entre persones joves i tècnics municipals de Serveis 
Territorials, per a la posada en comú de les diferents visions.
- Seguiment per part de la comissió de les actuacions realitzades a nivell urbanístic, 
per comprovar si es contempla la visió del jovent.

Destinat a:
Joves de 16 a 29 anys.

Que fer per participar?:
Formar part de la comissió 'Ciutat jove'.

A qui us podeu dirigir?:
Programa municipal de Joventut
Serveis Territorials

Lidera el projecte:
Serveis Territorials

Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal de Joventut
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6.3 Completar el carril bici

Àmbit:
MOBILITAT I URBANISME

Descripció:
Ampliar  el  carril  bici  existent  amb  nous  enllaços  entre  barris  i  zones  del  municipi,  tot
proporcionant als barberencs i barberenques una alternativa de mobilitat segura i ràpida que
cobreixi les mancances del bus urbà. L'ampliació del carril bici hauria d'anar acompanyada
de l'habilitació d'aparcaments específics per a bicicletes que en garanteixin la seguretat i
integritat un cop estacionades

Objectius:

 Facilitar l’ús de la bicicleta com a forma de transport sana i ecològicament neta. 
 Reforçar les connexions entre els barris del municipi. 
 Descongestionar el trànsit de cotxes a Barberà del Vallès. 

Activitat:

 Ampliar l’actual carril bici. 

Destinat a:
Tota la població. 

Que fer per participar?:
 Projecte de caire intern.

A qui us podeu dirigir?:
Serveis Territorials

Lidera el projecte:
Serveis Territorials

Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal de Joventut
Via Pública
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7. PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I
COHESIÓ SOCIAL



7.1 Associa't a l'Institut

Àmbit:
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
Aquest projecte pretén impulsar la creació d'associacions d'estudiants als instituts de
secundària de la ciutat. Per fer-ho des del projecte 'Pidces' es facilitaran els recursos
necessaris i  es farà el seguiment i  acompanyament,  comptant amb les federacions
d'associacions d'estudiants de Catalunya.

Objectius:

 Crear l'associació d'estudiants de cada institut.

 Millorar la participació dels i les alumnes dels instituts, dins i fora del centre.

 Introduir als i les estudiants en el món de l'associacionisme.

Activitat:

 Reunions amb delegats, delegades i d'altres possibles persones interessades.

 Constitució de l'associació d'estudiants dels instituts.

 Facilitar un estructura que permeti el treball conjunt entre les associacions dels 
dos instituts, creant sinergies i possibles accions conjuntes.

Destinat a:
Joves estudiants dels instituts de la ciutat d'entre 15 i 29 anys.

Que fer per participar?:
Participar de les xerrades i reunions que s'organitzin (seran de convocatòria oberta)
Dirigir-se al/la informador/a del Punt d'informació del teu institut.
Dirigir-se a l'Espai Jove 'el Forat' i/o l'espai Jove 'la Roma'.

A qui us podeu dirigir?:
Dirigir-se al/la informador/a del Punt d'informació del teu institut.
Dirigir-se a l'Espai Jove 'la Roma'.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Institut Can Planas
Institut La Romànica
Programa Municipal d'Educació
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7.2 Servei d'assessorament a entitats juvenils

Àmbit:
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
Suport  jurídic  i  fiscal  per  a  entitats  juvenils.  Recolzament  en  la  tramitació  de
documentació i per a la resolució de dubtes.

Objectius:
- Assessorar a entitats juvenils en temes jurídics i fiscals.
- Recolzar les entitats juvenils en la tramitació de documentació.

Activitat:
Atenció per part d'una persona especialitzada en el tema.
Servei ofert a l'Espai Jove 'la Roma' els dijous de 17 h a 18.30h.

Destinat a:
Entitats juvenils.

Que fer per participar?:
Dirigir-se a l'espai jove 'la Roma' en l'horari establert per al servei.

A qui us podeu dirigir?:
Associació de Casals i grups de joves de Catalunya

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Associació de Casals i grups de joves de Catalunya

- 79 -



7.3 Pla de formació en la participació

Àmbit:
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
Aquest projecte reuneix quatre àmbits de formació que pretenen millorar la participació
de la gent jove de la nostra ciutat. Són els següents:

1- Cursos de monitors i monitores d'educació en el lleure.
2- Cursos de formació d'introducció a la participació; des de diferents àmbits.
3- Cursos, intercanvis o estades formatives a ciutats d'arreu d'Europa on es donin 
experiències de participació juvenil interessants (Veure fitxa de servei de mobilitat 
internacional per a joves).

Objectius:
- Educar els i les joves en la participació
- Fer de Barberà una ciutat socialment cohesionada
- Facilitar espais per a l'aprenentatge de la participació en diferents àmbits.

Activitat:
1- Realització, mínim, d’un curs de monitors/ores a la ciutat.
2- Realització de cursos d'introducció a la participació.
3- Cerca i organització de viatge, per a estades de formació sobre participació a 
l'estranger.

Destinat a:
Joves de 16 a 29 anys.

Que fer per participar?:
Estar atents a les diferents convocatòries i mostrar-se interessat/ada.

A qui us podeu dirigir?:
Programa Municipal de Joventut
Programa Municipal de Participació Ciutadana

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal de Participació Ciutadana
Instituts de la ciutat
Programa Municipal d'Educació
Entitats juvenils de la ciutat
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7.4 Suport a l'associacionisme

Àmbit:
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
Projecte  de  caire  intern  que  permet  tenir  presents  els  aspectes  més  significatius
referents al suport a l'associacionisme juvenil.  Degut a la reiterada aparició de certs
aspectes durant els darrers anys, es crea aquest projecte donant així resposta a la
demanda de polítiques locals de joventut en aquest sentit.

Objectius:
- Reconeixement de la tasca de les entitats juvenils.
- Consolidar els espais d'interlocució.
- Consolidar els projectes cogestionats (Espai jove de Festa Major, Gestora de La Nau 
d'Arquimedes...).
- Revisar i millorar els tràmits i requisits de caire burocràtic per als convenis.
- Facilitar espais a les entitats pel desenvolupament de les seves entitats: consolidar el
suport al lloguer de locals.

Activitat:
- Consolidar i ampliar les Jornades de promoció de l'associacionisme juvenil.
- Convocar la 'Comissió per la Joventut' i calendaritzar reunions bimensuals per al 
seguiment de les polítiques de joventut.

Destinat a:
Associacionisme juvenil.

Que fer per participar?:
Activitat interna.

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut - Maria Roig Elias
C/ Marquesos de Barberà, 125
93.7297171

Lidera el projecte:
Joventut

Relacions de coordinació amb:
Associacions juvenils
Participació
Intervenció
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7.5 Foment de l'associacionisme

Àmbit:
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
Es tracta de fer seguiment i assessorament jurídic, tècnics i fiscal a aquells grups que
vulguin o siguin susceptibles de constituir-se en entitats.

Objectius:

 Promoure entre els grups informals la creació d'associacions de joves.

 Fer seguiment i acompanyament en el procés de creació de l'entitat.

Activitat:
Servei d'assessorament per a la creació d'entitats juvenils. Obert tot l'any

Destinat a:
Joves a partir de 16 anys.

Que fer per participar?:
Dirigir-se a l'Espai Jove 'La Roma' i preguntar pel servei d'assessorament per a la 
creació d'entitats juvenils.

A qui us podeu dirigir?:
Dinamitzador/a de l'Espai Jove 'La Roma'
SIJ 'Fil Directe'

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya
Generalitat de Catalunya.
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7.6 Convenis amb entitats juvenils

Àmbit: PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:

Des del pressupost municipal es destina una partida a la subvenció d'entitats juvenils
que actuen a la ciutat. Es tracta de donar suport econòmic i/o infraestructural a
aquelles entitats que ho necessitin i que formalitzin la seva petició seguint els
canals establerts.

Objectius:

-  Facilitar  el  desenvolupament  d'accions i  projectes destinats a la  població jove de
Barberà del Vallès.

- Donar suport i reconeixement al moviment associatiu de la ciutat.

- Potenciar l'associacionisme juvenil.

- Fer de l'acció dels moviments socials juvenils part de les polítiques de joventut.

Activitat:

Signatura de conveni.

Destinat a:

Entitats juvenils,  entitats d'altres àmbits amb secció juvenil  diferenciada,  entitats de
lleure infantil i juvenil.

Què fer per participar?

Presentar la documentació requerida dins els terminis establerts.

A qui us podeu dirigir?

Serveis tècnics de Joventut, OAC.

Lidera el projecte:

Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:

- Entitats juvenils
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7.7 La participació als equipaments juvenils

Àmbit:
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
Es pretén que els equipaments municipals de joventut tinguin present en el seu dia a
dia l'aprenentatge de la participació; sobretot en joves no associats i en adolescents.
La metodologia serà la de 'aprendre fent', és a dir, aprendre a participar participant.

Objectius:
- Potenciar la participació entre joves no associats.
- Potenciar la participació entre adolescents.
- Orientar les programacions dels equipaments de joventut cap a l'aprenentatge de la 
participació.
- Relacionar els i les joves no associats amb la tasca de les entitats juvenils.

Activitat:
- Dinamització directa cada tarda a l'espai jove 'la Roma'.
- Fer arribar la informació allà on son les i els joves.
- Des del Pidces, accions per iniciar els i les joves en la participació.
- Dinamització del projecte socioeducatiu per a adolescents 'El Forat'

Destinat a:
Adolescents i joves de 12 a 29 anys.

Que fer per participar?:
Prendre part de les activitats integrades en les programacions dels equipaments de 
Joventut.
Proposar activitats d'interès que permetin iniciar-se en la participació.

A qui us podeu dirigir?:
Dinamitzadora Espai Jove 'la Roma'
Equip d'educadors/ores de 'El Forat'

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut
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7.8 Comissió per la joventut

Àmbit:
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
Òrgan de participació  que aculli  i  representi  els  criteris,  propostes i  punts de vista
juvenils. Aquest òrgan treballarà per garantir la màxima possible representativitat del
jovent de Barberà del Vallès. Per aquest motiu, per la seva creació es desenvoluparà
una  acció  comunicativa  de  divulgació  de  la  iniciativa  i  captació  de  possibles
voluntaris/es del nou espai de participació. 

Objectius:

 Coordinar  el  col·lectiu  de  joves  en  accions,  campanyes,  posicionaments
conjunts, etc.

 Oferir un calendari de reunions obert a tota la població jove.

 Promoure la participació dels i les joves de la ciutat.

 Facilitar un espai comú d’interlocució entre el jovent i l’Ajuntament de Barberà.

Activitat:
Calendari de reunions amb convocatòria oberta.
Campanyes i activitats conjuntes.

Destinat a:
Entitats i col·lectius juvenils, de 16 a 29 anys.

Que fer per participar?:
Assistir a les reunions de coordinació de la comissió.

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut.
A qualsevol de les entitats juvenils de la ciutat.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Joventut
Joves de Barberà
Entitats Juvenils
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7.9 'Acompanyar un jove' - EnTàndem

Àmbit: 
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
Aquest projecte tracta de l'acompanyament individualitzat d'adolescents i joves per part d'un 
estudiant universitari. Sota el paraigua de l'associació AFEV, i mitjançant un conveni amb 
aquesta, es creen parelles on l'estudiant acompanya un/a adolescent o jove per tal de 
millorar les seves eines personals amb l'objectiu que aquest/a pugui desenvolupar el seu 
propi recorregut de vida.
L'acompanyament és pautat, se'n fa seguiment continuat, i compta amb formació inicial i 
continua pels estudiants universitaris.

Objectius:
- Facilitar que una persona adulta, propera i de confiança esdevingui referent per a un 
adolescent o jove.
- Motivar, donar confiança, fomentar l’autoestima i recolzar al màxim a l’adolescent en el 
desenvolupament integral de vida. 
- Promocionar les activitats culturals i educatives entre els i les adolescents.
- Potenciar l’arrelament al territori i al municipi entre els i les adolescents que hi participen. 

Activitats:
- Acompanyament de dues hores a la setmana.
- Reunions de coordinació entre els diferents agents implicats/des

Destinat a:
Adolescents i joves d'entre 12 i 20 anys.

Què cal fer per participar-hi?:
Atendre la convocatòria individualitzada que rebrà el/la adolescent o jove a proposta de 
l'Ajuntament.

A qui us podeu adreçar?:
Serveis tècnics de Joventut

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
AFEV
INS de Baberà del Vallès
Serveis Socials municipals
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7.10 'Els i les joves no passem'

Àmbit: 
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
Aquest  projecte  tracta  de  la  formació  d’una  Taula  de  treball  entre  entitats  juvenils  i
Ajuntament  per  orientar  de forma conjunta  les  polítiques juvenils  de la  ciutat,  tot  creant
alhora accions per promocionar el teixit associatiu.

Objectius:
- Facilitar la interlocució entre les entitats juvenils i Ajuntament. 
- Potenciar la implicació de les entitats juvenils en el desenvolupament i seguiment de les 
polítiques de joventut al municipi. 
- Promocionar el teixit associatiu juvenil de Barberà. 

Activitats:
- Constituir una taula de treball conjunt entre entitats juvenils i Ajuntament.
- Calendari de reunions de la Taula. 
- Campanyes i activitats conjuntes.

Destinat a:
Entitats i col·lectius juvenils. joves d'entre 16 i 29 anys.

Que fer per participar?:
Assistir a les reunions de la Taula de treball conjunt. 

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut.
A qualsevol de les entitats juvenils de la ciutat.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Entitats juvenils de la ciutat.
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7.11 'Projecte d'acció comunitària i art urbà.'

Àmbit: PARTICIPACIÓ

Descripció:

El projecte pretén fomentar la intervenció comunitària mitjançant l'acció artística. Es promou
un espai  de trobada entre les entitats  i  grups de joves no associats,  per  debatre sobre
diferents temàtiques de la nostra ciutat  que afecten al  jovent.  Per exemple,  podrien ser;
violència masclista i feminisme, racisme i diversitat cultural, oci i joves, assetjament entre
iguals... 

En una segona fase es pretén escollir una de les temàtiques identificades, aprofundint amb
xerrades i debats. Les conclusions extretes es pretenen reflectir en determinats elements de
l'espai públic, mitjançant un procés de creació artística que tindrà lloc en una Jornada de
cloenda del projecte sobre art urbà a la ciutat. 

Objectius:

Fomentar l'expressió dels neguits i interessos del jovent mitjançant l'art urbà.

Facilitar espais per a l'aprenentatge en la participació comunitària. 

Apropar l'espai públic de la ciutat al jovent de Barberà, dotant-los de recursos per a fer-
se'l propi.

Promocionar l'exhibició de l'art juvenil a la ciutat. 

Involucrar a les entitats juvenils de la ciutat en el projecte. 

Vincular a les entitats juvenils de la ciutat amb grups de joves no associats

Activitats:

Reunions periòdiques amb el jovent i entitats participants. 

Tallers i xerrades formatives sobre processos de participació i art urbà.

Jornada d'art urbà a la ciutat. 

Destinat a:

Joves entre 16 i 29 anys.

Què cal fer per participar-hi?

Contactar amb la directora de la Roma. 

A qui us podeu adreçar?

Directora de l'Espai Jove la Roma 

Espai Jove la Roma
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Telèfon: 937189328.

Lidera el projecte:

Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:

Espai jove la Roma

Entitats juvenils 

Serveis Territorials

Joventut 
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7.12 El Jovent Decideix

Àmbit: 
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
La participació i implicació dels i les joves en l'activitat municipal és essencial perquè així
rebin ajuda en el  seu dia a dia a través dels  recursos municipals.  En aquest  sentit,  es
planteja potenciar la participació dels i les joves en les polítiques locals de joventut, tant en
l'elaboració del  Pla Local  de Joventut  com en la seva execució.  Per això,  es preveu un
programa  de  participació  anual  per  mitjà  del  qual  els  i  les  joves  puguin  gestionar  una
quantitat  econòmica  i  destinar-la  a  realitzar  activitats  del  seu  interès,  amb  el  suport  i
seguiment de la Regidoria de Joventut.

Objectius:
- Facilitar la interlocució entre els i les joves i Ajuntament.
- Apropar les polítiques de joventut municipals al jovent de Barberà del Vallès. 
-  Establir  canals  d’incidència  i  de  decisió  entre  el  jovent  i  les  polítiques  de  joventut
municipals.
 

Activitats:
- Constituir una taula de treball conjunt entre els i les joves i Ajuntament.
- Calendari de reunions de la Taula. 
- Campanyes i activitats conjuntes.

Destinat a:
joves d'entre 16 i 29 anys.

Que fer per participar?:
Assistir a les reunions de la Taula de treball conjunt. 

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut.
A qualsevol de les entitats juvenils de la ciutat.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Entitats juvenils de la ciutat.
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7.13 Programa d’intercanvi d’experiències joves-gent gran 

Àmbit: 
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
L’aprenentatge és un valor individual molt important i, sovint, està plenament relacionat amb
l'experiència. El present programa planteja el foment de la interacció dels i les joves amb la
gent gran amb la finalitat que comparteixin vivències de caràcter personal, però alhora útils
per a la vida d'ambdós col·lectius. Les trobades també poden servir perquè el/la jove ensenyi
a la  persona d'edat  avançada quant  a  temes d'informàtica  i  noves tecnologies.  Aquesta
actuació cal  emmarcar-la  dins un programa de voluntariat  que compti  amb la implicació
d'entitats i associacions disposades a assumir la vehiculació dels contactes entre ambdós
col·lectius

Objectius:
Fomentar les relacions i l’intercanvi d’experiències intergeneracional. 

Activitats:
Iniciar els tràmits per poder organitzar tallers i trobades entre gent jove i gent gran.

 Treballar per aconseguir obrir un programa de voluntariat sostingut en el temps que
permeti desenvolupar aquesta acció. 

Destinat a:
Persones i entitats de l’àmbit de joventut i gent gran. 

Que fer per participar?:
Inscriure’s com a voluntari un cop iniciat el projecte.

A qui us podeu dirigir?:
Punt de Voluntariat

Lidera el projecte:
Programa municipal de participació ciutadana – Voluntariat.

Relacions de coordinació amb:
Prog. Municipal de Joventut
Prog. Municipal de Gent Gran
Entitats juvenils
Entitats de gent gran
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7.14  Portal de participació electrònica

Àmbit: 
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
A fí de donar resposta a les demandes de majors canals de participació virtual, i davant la
dificultat de mobilitzar els i les joves en processos de participació presencials, es proposa la
creació  d’un  portal  de  participació  electrònica,  plataforma  que  permetrà  a  l’Ajuntament
organitzar tota mena de processos participatius, debat si consultes de caràcter esporàdic de
forma senzilla  i  ràpida.  Per  tal  de  garantir  la  màxima  fiabilitat  i  representativitat  de  les
eventuals consultes i/o processos. 

Objectius:
- Augmentar els canals de participació virtual
- Facilitar la interlocució entre el jovent i Ajuntament.  

Activitats:
- Inici de les reunions amb els diferents agents implicats. 

Destinat a:
Entitats i col·lectius juvenils. Joves d'entre 16 i 29 anys.

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut.
A qualsevol de les entitats juvenils de la ciutat.

Lidera el projecte:
Participació

Relacions de coordinació amb:
Comunicació 
Participació
Informàtica
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7.15  Revisió de l’ordenança de civisme

Àmbit: 
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
Anàlisi de l’ordenança de civisme actualment vigent i detecció de possibles punts o aspectes
que puguin esdevenir excessivament coercitius o limitadors de l’activitat normal del jovent.
En cas necessari es podrien ajustar alguns punts del text i aprovar-ne al Ple Municipal una
actualització en clau menys restrictiva. 

Objectius:
- Revisar l'ordenança de civisme
- Donar resposta a les demandes de flexibilització de la normativa recollides en el procés 
participatiu  

Activitats:
- Inici de les reunions amb els diferents agents implicats. 

Destinat a:
Entitats i col·lectius juvenils. Joves d'entre 16 i 29 anys.

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut.

Lidera el projecte:
Participació, Convivència i Civisme

Relacions de coordinació amb:
Secretaria
Serveis Territorials
Joventut
Ciutadania i convivència
Ple Municipal
Participació i civisme 
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7.16  Creació del programa de participació electrònica

Àmbit: 
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
A fi de donar resposta a les demandes de majors canals de participació virtual, es proposa la
creació  d’un  portal  de  participació  electrònica,  plataforma  que  permetrà  a  l’Ajuntament
organitzar tota mena de processos participatius, debats i consultes de caràcter esporàdic de
forma senzilla i ràpida.

Objectius:
- Continuar millorant la qualitat democràtica dels processos administratius
- Promoure la participació ciutadana dels barberencs i barberenques 

Activitats:
- Procés d'elaboració del nou Reglament de Participació Ciutadana.

Destinat a:
Entitats i col·lectius juvenils. Joves d'entre 16 i 29 anys.

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut.

Lidera el projecte:
Participació i civisme

Relacions de coordinació amb:
Secretaria
Comunicació
Participació
Informàtica
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7.17  Revisió de l’ordenança de civisme

Àmbit: 
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
Anàlisi de l’ordenança de civisme actualment vigent i detecció de possibles punts o aspectes
que puguin esdevenir excessivament coercitius o limitadors de l’activitat normal del jovent.
En cas necessari es podrien ajustar alguns punts del text i aprovar-ne al Ple Municipal una
actualització en clau menys restrictiva. 

Objectius:
- Revisar l'ordenança de civisme
- Donar resposta a les demandes de flexibilització de la normativa recollides en el procés 
participatiu 

Activitats:
- Inici de les reunions amb els diferents agents implicats. 

Destinat a:
Entitats i col·lectius juvenils. Joves d'entre 16 i 29 anys.

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut.

Lidera el projecte:
Participació i civisme

Relacions de coordinació amb:
Secretaria
Serveis Territorials
Joventut
Ciutadania i convivència
Ple Municipal
Participació i civisme 
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7.18  Potenciar la policia de proximitat i de corresponsabilitat

Àmbit: 
PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

Descripció:
Potenciació de la mediació i la policia de proximitat en la relació dels agents de la policia
local amb els i les joves per tal d’evitar l’activitat sancionadora i tendir cap a la presa de
responsabilitats mútues. 

Objectius:
-  Fomentar els valors de la correponsabilitat
- Potenciar la mediació i la presa de responsabilitats mutues. 

Activitats:
- Inici de les reunions amb els diferents agents implicats. 

Destinat a:
Entitats i col·lectius juvenils. Joves d'entre 16 i 29 anys.

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut.

Lidera el projecte:
Participació i civisme

Relacions de coordinació amb:
Secretaria
Policia Local
Joventut
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8. INTERLOCUCIÓ I COMUNICACIÓ



8.1 Corresponsals als IES - Projecte DINAMO

Àmbit:
INTERLOCUCIÓ I COMUNICACIÓ

Descripció:
Es  tracta  de  promoure  la  figura  dels  corresponsals  als  instituts,  que  seran  els
encarregats/des de  fer  de vincle  entre  els  equipaments  juvenils  i  els  instituts.  Per
segon any s'ha posat en marxa el projecte DINAMO que calendaritza les trobades i
acompanya les propostes, i que tants bons resultats va donar el passat any.

Objectius:
Crear un vincle més estret entre el jovent de Barberà, els instituts i els 
equipaments juvenils.
Treballar l’assumpció de tasques i responsabilitats entre els joves.
Facilitar un espai per a la participació activa i l'aprenentatge actiu.

Activitat:
 Xerrades de formació
Reunions periòdiques
Codecisió de les responsabilitats a assumir
Elaboració de propostes d'actuació 
Execució de les propostes

Destinat a:
Joves estudiants als instituts de la ciutat

Que fer per participar?:
Apuntar-se a les xerrades formatives i participar de les reunions periòdiques.

A qui us podeu dirigir?:
Dinamitzadora Espai Jove 'La Roma'
Dinamitzador del Servei Socioeducatiu per a adolescents 'el Forat'

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Instituts de secundària
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8.2 Potenciar canals de difusió de la informació vinculats a les TIC

Àmbit:
INTERLOCUCIÓ I COMUNICACIÓ

Descripció:
Es tracta d'usar les NT per a la difusió de la informació:
- e-mail
- Facebook
- Whatsapp
- Instagram
- altres nous canals

Objectius:

Millorar els sistemes de comunicació
- Fer arribar la informació al màxim número de joves possible

Activitat:
- Enviaments puntuals (Whatsapp, e-mail)
- Manteniment i actualització del Facebook de Joventut
- Valorar altres possibles canals de comunicació amb els joves mitjançant les noves 
tecnologies

Destinat a:
- Joves de 16 a 29 anys.

Que fer per participar?:
- Passar per l'espai jove 'La Roma' i deixar les dades de contacte.

A qui us podeu dirigir?:
Dinamitzadora de l'espai jove 'La Roma'

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Informàtica
Comunicació
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8.3 Treball amb les xarxes associatives

Àmbit:
INTERLOCUCIÓ I COMUNICACIÓ

Descripció:
Projecte intern que pretén crear interlocució entre Joventut i diferents plataformes de
coordinació i interlocució existent. Es tracta d'estar connectats amb altres professionals
per a l'intercanvi d'experiències i l'aprofitament de recursos.

Objectius:
- Aprofitar els recursos existents
- Millorar la capacitat d'acció mitjançant l'intercanvi d'experiències
- Estar ben informats sobre les últimes notícies en matèria de Joventut

Activitat:
- Estar actius al recurs de la Diputació: Tag#joventut
- Cercar plataformes associatives a les que afegir-nos
- Fer arribar la informació i disponibilitat de recursos als col·lectius juvenils

Destinat a:
Treball intern. (Equip tècnic de Joventut)

Que fer per participar?:
Treball intern.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Diputació de Barcelona
Entitats juvenils
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8.4 Espai a la revista municipal; La Vindicadora

Àmbit:
INTERLOCUCIÓ I COMUNICACIÓ

Descripció:
Espai  específic  per  al  jovent  dins  de  la  revista  municipal,  amb  la  seva  pròpia  imatge
corporativa, seccions pròpies i participació directa del teixit associatiu.

Objectius:
- Millorar la difusió de les polítiques de joventut i de les activitats de les entitats 
juvenils.
- Fer d'aquest portal, la principal eina de difusió i apropament als i les joves 
barberencs.

Activitat:
- Procés de participació per al disseny dels continguts i la imatge corporativa.
- Creació de la Vindicadora.
- Posada en marxa de la Vindicadora.
- Campanya de difusió per donar a conèixer la Vindicadora. 

Destinat a:
Joves de 16 a 29 anys.

Que fer per participar?:
Participar del procés de definició de la Vindicadora.

A qui us podeu dirigir?:
 Tècnica de Joventut

Lidera el projecte:
Comunicació

Relacions de coordinació amb:
Joventut
Comunicació
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8.5 Comissions de seguiment del PLJ: Comissió de Joves, Tècnica i Política

Àmbit:
INTERLOCUCIÓ I COMUNICACIÓ

Descripció:
La comissió de joves de seguiment del Pla Local de Joventut 2017-2020 és un òrgan
de consulta i  participació juvenil  del municipi  de Barberà del Vallès que vetllarà pel
desenvolupament del Pla Local de Joventut i que té com a tasca principal emetre un
informe anual de la seva evolució.

La comissió 'jove' de seguiment del PLJ es trobarà, com a mínim, un cop l'any per
analitzar en profunditat l'aplicació i evolució del PLJ. De la mateixa manera, la comissió
de seguiment tècnica i política, es trobarà un mínim d'un cop l'any.

Objectius:

 Seguir l’aplicació i el desenvolupament del Pla local de Joventut des de tots els 
àmbits.

 Garantir l'exercici de la ciutadania i els drets de participació del jovent de la 
ciutat de Barberà del Vallès.

 Generar processos participatius que permetin al jovent participar en la 
construcció de la seva ciutat i tenir un paper actiu i transformador.  

 Detectar, a partir de l'informe elaborat per la Comissió de joves de seguiment 
del PLJ aquells aspectes i temes millorables de la ciutat i l'evolució del Pla 
Local de Joventut.

Activitat:

 Calendari de reunions per al seguiment i avaluació del Pla Local de Joventut.

 Informe anual per cada una de les comissions que s’elevarà a l’alcaldia, i es 
presentarà la Comissió informativa nro.4.

Destinat a:
Joves de 16 a 29 anys associats i no associats.
Tècnics i tècniques municipals, agents educatius, educadors i dinamitzadors juvenils; 
regidors i regidores de l’equip de govern.

Que fer per participar?:

Atendre  la  convocatòria  que  es  farà  via  sorteig  a  través  del  Padró  municipal.
Dirigir-se  a  Joventut,  facilitant  les  dades  de  contacte  per  a  la  convocatòria
personalitzada.
Presentar-se a una reunió de la comissió i expressar la voluntat de prendre’n part.

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut.
Tel. 93 729 71 71

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut
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Relacions de coordinació amb:

Entitats Juvenils
Programes i seccions municipals
Equip de Govern
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9. EQUITAT I ACOLLIDA



9.1 Informació, sensibilització i formació.

Àmbit:
IGUALTAT I ACOLLIDA

Descripció:
Des de Joventut, i en col·laboració amb el Programa Municipal d'Igualtat, es duen a
terme diferents exposicions als espais joves, i a d'altres equipaments municipals, per
informar i sensibilitzar en temes d'igualtat de gènere. 
A més es duen a terme accions conjuntes als diferents espais municipals i als instituts
en forma de tallers, formacions, xerrades, dinàmiques, etc. 
Aquestes accions es poden dur a terme durant tot l’any, però, sobretot, es concentren
en  dos  moments  de  l’any  com són  les  celebracions  del  80  de  març  i  del  25  de
novembre.

Objectius:

 Sensibilitzar sobre les diferents manifestacions de la violència masclista que es 
donen a la nostra societat

 Promoure noves vivències de les relacions interpersonals sanes i satisfactòries

 Situar el respecte, l’autoestima i l’autonomia com a base de les nostres 
relacions

Activitat:

 Exposicions a l’Espai jove la Roma.

 Dinàmiques participatives, tallers, xerrades als instituts, a la Roma i al Forat.

 Formacions per a diferents col·lectius.

Destinat a:
Adolescents de 12 a 15 anys i joves de 16 a 29 anys

Que fer per participar?:
Acudir a les exposicions i activitats relacionades

A qui us podeu dirigir?:
Espai Jove 'la Roma'
Pidces (Punt d'informació als centres d'educació secundària)
El Forat, Servei socioeducatiu per a adolescents

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal d'Igualtat
Col·lectius Socials i Cultura
Comunicació
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9.2 Exposició -Connexió límit-

Àmbit: 
IGUALTAT I ACOLLIDA

Descripció:
Amb motiu  de la  commemoració del  25N,  Dia  Internacional  contra la  Violència  vers les
Dones, des del Programa Municipal de Joventut, amb la col·laboració del Programa per a la
Igualtat de les Dones, s'ha elaborat l'exposició 'Connexió límit' per promoure unes relacions
afectives sanes i igualitàries en la població jove. En aquesta exposició es fa incidència com
l'ús de pantalles i xarxes poden convertir-se en altres formes de control i dependència, i, per
tant, també són expressió de la violència masclista

Objectius:
- Promoure la construcció d’unes connexions i converses sanes i justes. 
- Fer visibles com els mites de l’amor romàntic actuen a les noves pantalles: Whatsaap, 
Facebook, Twitter. Per unes pantalles plenes de respecte, suport i confiança.

Activitats:
Exposició elaborada pel Servei d'Informació Jove “Fil Directe” de Barberà del 
Vallès.

Destinat a:
Adolescents i joves, però també la població en general.

Què cal fer per participar-hi?:
Visitar l'exposició.

A qui us podeu adreçar?:
Servei d'Informació Juvenil 'Fil Directe' - Espai Jove 'la Roma.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal d'Igualtat
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9.3 Protocol per la igualtat de gènere i contra la violència masclista en espais festius i
d'oci. 

Àmbit: 
IGUALTAT I ACOLLIDA

Descripció:
Fer efectiu el protocol per l’abordatge de les violències masclistes en espais festius i d'oci
per  part  de  tots  els  actors  implicats.  El  protocol  no  només  és  extensiu  per  al
desenvolupament  de la  festa,  sinó  també per  a  la  seva organització,  vetllant  perquè  la
programació i el desenvolupament de la festa major resti exempta de violències masclistes. 

Objectius:
- Prevenir les actituds masclistes durant la festa major.
- Promoure ambients d’oci i festius entre el jovent de Barberà, que siguin saludables, 
respectuosos i equitatius. 

Activitats: 
- Implantació, seguiment i avaluació del protocol. 
- Activitats de prevenció i formació. 

Destinat a:
Entitats juvenils, adolescents i joves. 

Què cal fer per participar-hi?:
- Participar de l’elaboració del protocol. 
- Aplicar-ho en els activitats de les entitats juvenils. 

A qui us podeu adreçar?:
Entitats participants de la comissió

Lidera el projecte:
Programa Municipal d'Equitat de gènere
Entitats de la ciutat

Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal de Joventut
Entitats juvenils
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9.4 Pacte local per la coeducació

Àmbit: 
IGUALTAT I ACOLLIDA

Descripció:
Amb l'objectiu de fer un salt endavant en matèria d'igualtat de gènere, es treballa per
impulsar un pacte local, amb implicació de tots els actors rellevants en l'etapa formadora
dels i  les joves, que promogui la coeducació i l'impuls dels valors que es desprenen
d'aquesta metodologia educativa.
Així,  centres educatius, famílies, entitats, ajuntament i fins i  tot empreses i  comerços
haurien de comprometre's a esdevenir agents educadors actius en matèria d'igualtat de
gènere,  contribuint  a  la  transmissió  de  valors  igualitaris  i  erradicadors  del  sexisme.
Aquesta iniciativa haurà d'anar lligada al Projecte Educatiu de Ciutat i  al  Protocol de
Violència Masclista, projectes ja en marxa.

Objectius:

 Impulsar la coeducació al municipi.

 Informar i sensibilitzar sobre temes de gènere.

 Fer partícips a diferents agents en el foment de la coeducació i en el treball 
contra la desigualtat de gènere. 

Activitats:

 Organitzar una trobada entre els actors claus del municipi en matèria 
d’educació per impulsar el Pacte per la Coeducació. 

 Implementar la coeducació a les escoles i instituts de Barberà del Vallès. 

Destinat a:
Tota la població; especialment infants i adolescents en edat escolar i el sector educatiu

Què cal fer per participar-hi?:
Formar part del Pacte per la Coeducació

A qui us podeu adreçar?:
Educació. 
Equitat

Lidera el projecte:
Programa municipal d’Educació
Programa municipal d’Equitat. 

Relacions de coordinació amb:
Centres educatius
Empreses i comerços
AMPA's i AFI's
Entitats
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10. PROGRAMES TRANSVERSALS I
INTERINSTITUCIONALS
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10.1 SIJ 'Fil Directe'

Àmbit:
PROGRAMES TRANSVERSALS I INTERINSTITUCIONALS

Descripció:
El SIJ és un dels serveis de referència en les polítiques de joventut a Barberà, tant per
l’Ajuntament com pels joves de la ciutat. Aquest servei pretén informar els i les joves
en  tots  aquells  temes  que  els  interessin,  i  promoure  i  dinamitzar  la  informació
d’especial interès. El SIJ compta amb serveis i espais dissenyats per afavorir l’accés i
l’autoconsulta de la informació.
El SIJ es troba a l'Espai Jove 'La Roma', i coordina les accions del programa Pidces
als Instituts de la ciutat.

Objectius:
 

 Aconseguir un eficient sistema d'informació que agiliti i faciliti els processos 
decisoris del jovent respecte al seu itinerari professional i formatiu.

 Fomentar la recerca de la informació crítica.

 Millorar la qualitat i eficàcia de la informació canalitzant-la de forma adequada, 
perquè pugui arribar als destinataris/es .

 Detectar els canvis i noves necessitats informatives i de participació dels joves 
per tal de pal·liar les seves possibles mancances.

 Donar a conèixer els recursos i les activitats existents a Barberà del Vallès.

 Donar resposta a totes aquelles consultes que facin els joves en matèries tan 
diverses com: formació, treball, lleure, oci, salut, habitatge, assessories per a 
joves, etc.

 Usar les NT més utilitzades pels i les joves com a forma efectiva per fer-los 
arribar la informació (web joventut, Whatsapp, correu electrònic...)

 Millorar la presència de les polítiques de joventut a la ciutat, mitjançant els 
sistemes de comunicació i difusió existents.

Activitat:

 Atenció al públic de manera continuada de dilluns a divendres.

 Exposicions, xerrades i activitats al voltant de temes d’interès pels i les joves.

 Coordinació de les consultories del SIJ: servei de mobilitat internacional per a
joves,  consultoria  de  salut,  consultoria  formativa  i  laboral  i  servei
d'assessorament a entitats. 

 Campanyes informatives sobre temes d’interès juvenil.

 Control de la plana web de joventut.

  Coordinació del programa Pidces.
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Destinat a:
Joves de 16 a 29 anys (34 anys en temes d'habitatge).

Que fer per participar?:
Apropar-se al Servei d’informació juvenil en el seu horari establert.
De dimarts a divendres, de 17h a 21h., a 'La Roma'

A qui us podeu dirigir?:
Dinamitzador/a juvenil 

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Programa Pidces
Programes de Salut, Educació, Dona, Serveis Socials
Entitats Juvenils de Barberà del Vallès 
Estudiants els Instituts Can Planas i La Romànica
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10.3 SIA - Servei d'informació per adolescents 

Àmbit:
PROGRAMES TRANSVERSALS I INTERINSTITUCIONALS

Descripció:
El SIA pretén ser un dels serveis de referència en les polítiques de joventut  per a
adolescents  a Barberà.  Aquest  servei  pretén informar  els  i  les adolescents en tots
aquells  temes  que  els  interessin,  i  promoure  i  dinamitzar  la  informació  d’especial
interès.  El  SIA  compta  amb  serveis  i  espais  dissenyats  per  afavorir  l’accés  i
l’autoconsulta de la informació.

El SIA es troba a 'el Forat', i coordina les accions del programa Pidces als Instituts de
la ciutat, juntament amb el SIJ 'Fil Directe'.

Objectius:

 Aconseguir  un eficient  sistema d'informació que agiliti  i  faciliti  els processos
decisoris dels i les adolescents respecte al seu itinerari formatiu.

 Fomentar la recerca d’informació crítica. 

 Millorar la qualitat i eficàcia de la informació canalitzant-la de forma adequada,
perquè pugui arribar als destinataris concrets.

 Detectar els canvis i noves necessitats informatives i de participació dels i les
adolescents per tal de pal·liar les seves possibles mancances.

 Donar a conèixer els recursos i les activitats existents a Barberà del Vallès en
relació als àmbits proposats.

 Donar resposta a totes aquelles consultes que facin els i les adolescents en
matèries tant diverses com: formació, treball, lleure, oci, salut, etc.

 Usar les NT més utilitzades pels i les joves com a forma efectiva per fer-los
arribar la informació (web joventut, Whatsapp, correu electrònic...)

 Millorar la presència de les polítiques de joventut per adolescents a la ciutat,
mitjançant els sistemes de comunicació i difusió existents.

Activitat:

 Atenció al públic de manera continuada de dilluns a divendres.

 Exposicions, xerrades i activitats al voltant de temes d’interès pels i les joves.

 Campanyes informatives sobre temes d’interès juvenil.

 Control de la plana de Facebook del Forat.

 Coordinació del programa Pidces.

Destinat a:
Adolescents de 12 a 15 anys. 
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Que fer per participar?:
Apropar-se al SIA en el seu horari establert.
De dilluns a dijous, de 16.30 h a 20h., a 'el Forat'.

A qui us podeu dirigir?:
Parella educativa del Forat

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Programa Pidces
Programes de Salut, Educació, Dona, Serveis Socials
Estudiants els Instituts Can Planas i La Romànica
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10.4 Relacions de coordinació amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental

Àmbit:
PROGRAMES TRANSVERSALS I INTERINSTITUCIONALS

Descripció:
Coordinació  per  al  desenvolupament  de  programes  conjunts  a  nivell  comarcal,
emmarcats dins el Pla Comarcal de Joventut de caràcter anual.

Objectius:
- Estar presents en l'àmbit comarcal a nivell de polítiques de joventut.
- Millorar les actuacions a nivell local, tot aprofitant les sinèrgies entre diferents 
municipis i el propi Consell Comarcal.

Activitat:
- Coordinacions dels i les tècniques de joventut de la comarca
- Trobada anual de delegats de secundària.
- Intercanvi d'experiències.

Destinat a:
Tècnics/es, dinamitzadors/ores, i altres perfils de l'àmbit de la Joventut del Vallès 
Occidental.

Que fer per participar?:
Participar de les coordinacions

A qui us podeu dirigir?:
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Tècnica de Joventut de Barberà del Vallès

Lidera el projecte:
CCVOC

Relacions de coordinació amb:
Tècnics/tècniques de Joventut del Vallès Occidental
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10.5  Relacions  amb  la  Direcció  General  de  Joventut  de  la  Generalitat  de
Catalunya

Àmbit:
PROGRAMES TRANSVERSALS I INTERINSTITUCIONALS

Descripció:
La Secretaria General de Joventut és referent en polítiques de joventut per als 
municipis de Catalunya, ja que en te les competències.
Les relacions es basen en un seguit de serveis a disposició del municipi (informació, 
assessorament, finançament, etc.)

Objectius:
- Donar sortida a aquelles necessitats en matèria de joventut, la competència de les 
quals recau en la Generalitat de Catalunya.
- Aprofitar els recursos existents en matèria de joventut a nivell autonòmic 
(assessorament, informació, finançament).

Activitat:
- Elaboració i presentació del PLJ
- Seguiment i avaluació del PLJ
- Elaboració del programa anual de projectes i d'activitats
- Activitats internacionals

Destinat a:
Adolescents i joves de 12 a 29 anys

Que fer per participar?:
- Concórrer segons les bases publicades per la Secretaria General de Joventut
- Concertar reunions per temes concrets
- Sol·licitar informació i/o assessorament en temes de Joventut

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut de l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Lidera el projecte:
Joventut
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10.6 Relacions amb el Servei de polítiques de diversitat i ciutadania - Pla Jove -
Diputació de Barcelona

Àmbit:
PROGRAMES TRANSVERSALS I INTERINSTITUCIONALS

Descripció:
Servei de la Diputació de Barcelona per a l'assessorament, la formació i el finançament
en temes de polítiques de Joventut.

Objectius:
- Donar sortida a les necessitats en matèria de Joventut.
- Aprofitar els recursos existents en matèria de Joventut a nivell provincial.
- Dotar de recursos i eines a les polítiques de Joventut de Barberà del Vallès.

Activitat:
Presentació, seguiment i avaluació del PLJ.
Programa anual de projectes i activitats.
Programa Pidces

Destinat a:
Adolescents i joves de 12 a 29 anys

Que fer per participar?:
Concórrer segons les bases publicades
Sol·licitar informació, assessorament, etc.
Concertar reunions

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut de l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Lidera el projecte:
Joventut

Relacions de coordinació amb:
Pla Jove de la Diputació de Barcelona
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11. EQUIPAMENTS JUVENILS
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11.1 Espai Jove 'La Roma'

Àmbit:
EQUIPAMENTS JUVENILS, PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ 
SOCIAL

Descripció:
L’Espai Jove és un espai de relació, recursos i participació exclusiu per joves, des d’on
es fomenten unes relacions  justes  i  igualitàries  i  que promouen la  participació  del
jovent en el municipi. Pretén potenciar la interlocució entre l’Administració, el jovent i la
resta d’entitats joves de Barberà del Vallès.

Objectius:

 Enfortir les polítiques de Joventut de Barberà del Vallès.

 Situar l’Espai Jove la Roma com a equipament de referència pel jovent de la ciutat.

 Potenciar el desenvolupament personal i l’autopoderament del jovent de Barberà del

Vallès durant el propi temps de lleure. 

 Facilitar i acompanyar en la creació i desenvolupament de projectes de participació 
juvenils.

Activitat:
 Espai de Relació i trobada entre el jovent de Barberà del Vallès

 Espai  de  Participació:  assemblees  mensuals,  programació  d’activitats,  tallers  i

projectes per a joves a Barberà del Vallès. 

 Espai de Recursos: ( Servei d’Informació Juvenil “Fil Directe”)

Destinat a:
Joves de 16 a 29 anys.

Que fer per participar?:
Acostar-se a l'Espai Jove 'La Roma'
Via de Sant Oleguer, 6
laroma@bdv.cat
93.7189328

A qui us podeu dirigir?:
Dinamitzador/a juvenil
Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Institut La Romànica
Institut Can Planas
Fundació Barberà Promoció - comissió TET
Serveis Socials
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Entitats Juvenils
Programa d'igualtat de la Dona
Comunicació
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11.2 'El Forat', Servei socioeducatiu per a adolescents

Àmbit:
EQUIPAMENTS JUVENILS; PARTICIPACIÓ, ASSOCIACIONISME I COHESIÓ 
SOCIAL

Descripció:
'El  Forat'  ofereix  diversos serveis  als  adolescents  de la  ciutat,  de  12 a 15 anys,  i
compagina la seva tasca amb l'Espai Jove 'La Roma', al barri de la Romànica, que
està  destinat  a  joves  a  partir  de  16  anys.  
'El Forat', és un espai de trobada i d'aprenentatge de la participació; un espai on dirigir-
se per fer propostes o conèixer les de les altres persones.

Aquest programa es du a terme entre els programes municipals de Joventut i Infància 

Objectius:
 Enfortir les polítiques de Joventut de Barberà del Vallès.

 Situar El Forat com a equipament de referència pels i les adolescents de la ciutat.

 Potenciar el desenvolupament personal i l’autopoderament dels i les adolescents de

Barberà del Vallès durant el propi temps de lleure. 

 Facilitar l’ensenyament i l’acompanyamet  en la creació i desenvolupament de 
projectes de participació.

Activitat:

 Espai de Relació i trobada entre el jovent de Barberà del Vallès

 Espai  de  Participació:  assemblees  mensuals,  programació  d’activitats,  tallers  i

projectes per a joves a Barberà del Vallès. Taller d’estudi assistit. 

 Espai de Recursos: ( Servei d’Informació Juvenil “Fil Directe”)

Destinat a:
Adolescents de 12 a 15 anys.

Que fer per participar?:
Acostar-se a: 'El Forat'
C/ Josep Armengol, 6
elforat@bdv.cat
93.7183417

A qui us podeu dirigir?:
Programa Municipal de Joventut

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut

Relacions de coordinació amb:
Serveis Socials
Pla Educatiu d'Entorn
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Pla d'Infància i Adolescència
Espai Jove 'La Roma'
Institut La Romànica
Institut la Bitàcola
Institut Can Planas
Fundació Barberà Promoció - comissió TET
Serveis Socials
Entitats Juvenils
Programa d'igualtat de la Dona
Comunicació
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11.3 La Nau d'Arquimedes

Àmbit:
EQUIPAMENTS JUVENILS; CULTURA I OCI

Descripció:
Equipament destinat a acollir i ampliar el cicle de concerts, així com qualsevol activitat
cultural que requereixi d'un espai diàfan correctament equipat. Aquest espai vol donar
cobertura a les iniciatives artístiques i culturals dels i les joves de la ciutat, treballant
conjuntament amb ells mitjançant un ens gestor.

En  una  segona  fase  La  Nau  d'Arquimedes  ha  d'acollir:  bucs  d'assaig,  estudi  de
gradació, espai per a l'estudi d'instruments, sales polivalents...

Durant el 2016 es va dur a terme un procés de participació, conjuntament amb les
entitats  juvenils  de  la  ciutat,  per  a  la  definició  de  l'ús,  gestió  i  funcionament  de
l'equipament.  Aquest  procés  te  per  objectiu  consensuar  un  document  que  permeti
recollir els agents implicats en la gestió de l'equipament, així com els procediments de
sol·licitud de l'equipament,  o els objectius de la tipologia d'activitats que s'hi  pretén
desenvolupar; entre d'altres aspectes.

FASE 2
Aquest any 2018 està previst l'inci del que anomenem -La FASE 2-; que consistirà en
dotar a l'espai d'un seguit d'espais i recursos per a la creació i l'assaig musical. Parlem
d'uns bucs d'assaig que puguin ser utilitzats per a grups de joves músics de la ciutat;
d'una sala polivalent  on es podran desenvolupar diferents activitats o tallers, un espai
de dansa i teatre, un espai de NNTT, etc.
Es  tracta,  doncs,  de  dotar  a  la  sala  ja  existent  d'exhibició  artística,  d'un  espai  de
creació; dotant així a la ciutat d'un nou projecte amb molt trajectòria.
El començament de les obres de la FASE 2 s'iniciaran durant l’any 2018.  
Tot el disseny d'aquesta Fase-2 s'ha desenvolupat  mitjançant un procés participatiu
amb tot  el  teixit  associatiu  de  la  ciutat,  amb  especial  participació  dels  i  les  joves
(associats i no associats).

Objectius:
- Donar resposta a una demanda i necessitat històriques de la ciutat
- Promocionar la cultura jove
- Treballar conjuntament amb els col·lectius de joves per a la definició, programació i    
direcció de l'equipament.
- Dotar l'equipament i la ciutat dels espais i infraestructures necessàries per a la 
creació artística (música, dança, teatre, NNTT,...).
 
Activitat:
Concerts
Teatre
Festes
Cinema
Tallers
Formació

Destinat a:
Joves a partir de 16 anys
Col·lectius i associacions juvenils

Altres col·lectius:
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- Associacions i entitats esportives

- Administracions (locals, comarcals, provincials)

- Promotors privats

Que fer per participar?:
Dirigir-se als serveis tècnics de Joventut.
Dirigir-se a una de les associacions participants.

A qui us podeu dirigir?:
Dirigir-se als serveis tècnics de Joventut.
Dirigir-se a una de les associacions participants.

Lidera el projecte:
Programa Municipal de Joventut
Associacions juvenils implicades
Relacions de coordinació amb:
Programa Municipal de Joventut
Ateneu de Barberà
Kol·lectiu de Dones de Barberà
Casal de Joves Obriu Pas
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11.4 Bucs d’Assaig

Àmbit:
EQUIPAMENTS JUVENILS

Descripció:
Es proposa l'habilitació d'un mínim de 4 bucs d'assaig que els i  les joves puguin utilitzar
lliurement prèvia inscripció i/o demanda en un registre específicament creat a tal efecte. A fi
que l'activitat dels grups musicals sigui compatible amb altres activitats, convindria que les
sales destinades a buc d'assaig comptessin amb unes mínimes condicions d'insonorització. 

Pel que fa a l'equipació dels bucs, caldria anar dotant a poc a poc aquests espais de la
infraestructura necessària.

Objectius:

 Donar solució a una mancança d’infraestructura per a que els grups de músics 
joves puguin assajar a la ciutat. .

Activitat:

 Apertura d’uns bucs d’assaig. 

Destinat a:
Joves de la ciutat

Que fer per participar?:
Registrar-se per a demanar l’equipament. 

A qui us podeu dirigir?:
Tècnica de Joventut
Lidera el projecte:
Joventut

Relacions de coordinació amb:
Equipaments municipals
Joventut
Serveis Territorials
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