


QUÈ ÉS?

EL PLJ és el document que estableix les línies de treball de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès en matèria de joventut 
durant el període 2017-2020. Amb el PLJ, l’Ajuntament es dota 
d’un instrument de planificació que estableix les actuacions 
a desenvolupar en els principals àmbits que influeixen en la 
vida quotidiana dels i les joves de Barberà. Aquestes accions 
han sorgit del procés participatiu dut a terme i complementen 
aquells programes, projectes, serveis i equipaments ja conso-
lidats en les polítiques de joventut de la ciutat. 
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OBJECTIUS

Increment dels llindars 
de benestar
Millorar la qualitat de vida del 
col·lectiu de joves mitjançant la 
realització de polítiques destina-
des a cobrir les seves demandes, 
necessitats i exigències.

Aprofundiment en la 
qualitat democràtica 
Crear, potenciar i promoure canals 
perquè els i les joves puguin parti-
cipar en la gestió dels àmbits que 
els afecten directament i també 
d’aquells que són considerats d’in-
terès general per al poble.

Emancipació i autonomia 
Treballar per garantir les condicions 
mínimes necessàries a fi que tot el 
jovent de Barberà pugui assolir ni-
vells bàsics d’autonomia individual
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COM S’HA FET?

Les accions del PLJ han estat dissenyades a partir d’un treball 
participatiu amb joves, entitats i agents diversos del municipi. 

Sessions dutes a terme en el marc del procés participatiu:

Grup de discussió amb persones representants del teixit associatiu.

Grup de discussió amb persones professionals i agents socials relacionats amb l’àmbit juvenil.

Taula de persones expertes.

Taula de treball amb regidors i regidores municipals.

Taula política.

Fòrum final de retorn.

Entrevistes en profunditat.

Enquesta juvenil virtual (151 respostes).
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1.  VISUALITZACIÓ O MAPA DE RECURSOS JUVENILS
Quins recursos i serveis de joventut tenia l’Ajuntament fins ara? 

2. AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2011-2014. 
S’han acomplert les actuacions previstes en l’anterior PLJ? Per què?

3. DIAGNOSI QUANTITATIVA 
Anàlisi sociodemogràfic de la joventut barberenca
(inclou els resultats d’una enquesta juvenil)

4. DIAGNOSI QUALITATIVA 
Buidat de les sessions participatives amb els diferents agents del municipi 

ESTRUCTURA DEL PLJ
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6. PROJECTES 2017-2020
Quines accions concretes es faran en cada àmbit?

7. AGENDA ESTRATÈGICA 2017-2020
Calendari temporal d’actuacions

5. EIXOS ESTRATÈGICS DE FUTUR
Quines són les principals línies d’actuació que l’Ajuntament es proposa tirar endavant?

8. SISTEMA D’INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL PLJ
Com s’avaluaran els resultats de cada actuació? 

ESTRUCTURA DEL PLJ
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CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI

1. Cal seguir treballant per donar a conèixer La Roma, El Forat i La Nau, així com  per 
oferir una programació juvenil que arribi a un ventall més ampli de perfils. 

2.  Cal  impulsar  la  participació  juvenil  en  el  teixit  associatiu  no  esportiu  per  
garantir  el  relleu generacional. 

3. Es detecta una manca d’espais d’oci festiu i nocturn a Barberà del Vallès que 
provoca el desplaçament del jovent a altres municipis. 

4.  Tot i  el  difícil  escenari  laboral  i  la  incertesa  existent  en  matèria  ocupacional,  
el  jovent barberenc manifesta un notable esperit emprenedor.

5.  Cal potenciar els múltiples recursos i serveis que ofereix la Fundació Barberà 
Promoció, especialment entre el col·lectiu de perfil universitari.

6.  Existeix una preocupació per la problemàtica que suposen els mals hàbits  ali-
mentaris i la precocitat en l’accés a l’alcohol i drogues. 
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CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI

7.  Barberà  és  un  municipi  institucionalment  molt  sensible  a les  qüestions  
d’igualtat  de  gènere, però encara queda molt camí per recórrer pel que fa a sensi-
bilització, educació i conscienciació del jovent.

8.  Cal  abordar  el  fracàs  escolar,  l’abandonament  prematur  dels  estudis  i  la  
necessitat  d’apostar per més i millors instal·lacions i programes educatius. 

9. Malgrat la important tasca que es realitza des de l’Oficina Municipal d’Habitatge, 
l’emancipació és avui un dels problemes més importants del jovent barberenc.

10. Els i les joves de Barberà no manifesten problemàtiques específiques  relacio-
nades  amb la convivència, la cohesió social, el bon veïnatge o l’acollida de persones 
nouvingudes.

11. Existeix entre el col·lectiu jove una percepció relativament estesa de Barberà 
com a municipi poc enfocat a les seves necessitats. 
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EDUCACIÓ



ACTUACIONS DE FUTUR

Tallers formatius de llarga durada.

Ampliar els recursos educatius del municipi.

Millora en l’oferta de Cicles Formatius.

Tallers de formació en drets laborals als centres de secundària.

Internacionalització per al coneixement d’altres cultures.

Creació d’una cooperativa o entitat social escolar.

Formació per a docents: com educar en les emocions?

Exposicions itinerants als centres educatius.

ANY D’INICI PREVIST

2017

2017

2017

2018

2017

2019

2017

2019
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OCUPACIÓ



ACTUACIONS DE FUTUR

Horticultura formativa i productiva.

Apadrinant talent.

Potenciar el servei de mobilitat internacional per a joves.

Estades d’emprenedoria.

Creació de la incubadora de projectes COBAR (cooperativa barberà).

ANY D’INICI PREVIST

2018

2018

Borsa de pràctiques professionals. 2020

2020

2019

2020

Pla de comunicació per acostar Barberà Promoció al públic juvenil. 2018
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CONVIVÈNCIA I PARTICIPACIÓ



ACTUACIONS DE FUTUR

ANY D’INICI PREVIST

Impulsar la Comissió o Consell de Joves. 2018

Creació del Portal de participació electrònica. 2018

Revisió de l’Ordenança de Civisme. 2018

Potenciar la policia de proximitat i la corresponsabilitat. 2018

Estudi de la normativa relativa a pernoctacions. 2017

Organització de gimcanes de coneixement de recursos. 2018

Programa d’intercanvi d’experiències entre joves i gent gran. 2017
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SALUT



ACTUACIONS DE FUTUR

Recuperar el Programa ‘Salut i Escola’ als instituts.

Canvi de model en el programa d’Horta Municipal i 
potenciació de l’horticultura ecològica i comunitària.

Elaboració d’un projecte enfocat a l’impuls i foment 
dels hàbits saludables entre els i les joves.

Creació de l’espai de trobada ‘Escola de famílies’ per a pares i 
mares que desitgin aprendre i adquirir noves eines educatives.

Habilitar un segell distintiu d’oci responsable i impartir 
un programa formatiu sobre venda responsable d’alcohol 
a locals d’oci nocturn.

ANY D’INICI PREVIST

2017

2018

2018

2017

2018
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RELACIONS AFECTIVES I EQUITAT



ACTUACIONS DE FUTUR

Impulsar el Pacte local per la coeducació.

Establir un protocol per la igualtat de gènere i contra
la violència masclista en espais festius i d’oci.

ANY D’INICI PREVIST

2017

2017
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OCI I CULTURA



ACTUACIONS DE FUTUR

Dissenyar un Pla d’Equipaments Municipal.

Endegar el programa ‘El jovent decideix’.

Promoure i difondre l’agenda d’activitats juvenils.

Recuperació de la “Vindicadora”.

Habilitació de bucs d’assaig que els i les joves puguin utilitzar lliurement.

Promoció dels grups de música locals.

2017

2018

2018

2017

2017

2018
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ACTUACIONS DE FUTUR

Creació d’unes jornades esportives obertes a la participació de tothom.

Obrir els patis de les escoles públiques els caps de setmana per 
optimitzar l’ús social dels centres.

Creació d’un programa d’activitats periòdiques en horari nocturn 
de caps de setmana.

Habilitar una taula de treball entre entitats de joves i l’Ajuntament 
per orientar de forma conjunta les polítiques juvenils de la ciutat.

ANY D’INICI PREVIST

2018

2018

2017

2017
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PLJ



VIURE A BARBERÀ



ACTUACIONS DE FUTUR

ANY D’INICI PREVIST

Dotar l’Ajuntament d’una nova aplicació per posar en contacte 
els i les joves que busquen altres persones per compartir pis. 2019

Habilitar un carril bici que enllaci Barberà amb la UAB. 2019

Ampliar el carril bici existent amb nous enllaços entre
barris i zones del municipi. 2017

Impulsar la creació d’una Borsa d’Habitatge Jove. 2018
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L’Ajuntament de Barberà del Vallès dóna les gràcies a totes 
les persones, entitats i personal de l’Ajuntament que han 
col·laborat en el disseny del PLJ. La riquesa i transversalitat 
del procés han permès donar a llum un document complet, 
realista i plenament adaptat a les necessitats del col·lectiu 
jove. Moltes gràcies a tothom!

AGRAÏMENTS 
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