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1. Presentació 
 
Ser jove no és gens fàcil. I avui en dia encara menys, en una realitat complexa on encara 
estem patint les conseqüències d’una pandèmia que ha aguditzat la situació de 
precarietat juvenil que arrossegàvem de temps enrere, alhora que ha fet posar el focus 
aspectes invisibilitzats fins ara com la importància de la salut mental i el benestar 
emocional.  

En el marc d’aquest context, des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsem el nou 
Pla Local de Joventut 2023-2027 per dissenyar i definir les polítiques que han d’ajudar 
als i les joves a fer front a tots aquests reptes que se’ns plantegen. Un pla fruït de molts 
mesos de feina i de treball transversal entre professionals de tots els sectors, entitats 
diverses i el jovent de la ciutat. Una transversalitat que es fa palesa en la riquesa de les 
accions proposades, que abasten àmbits tan universals com l’educació i l’ocupació, la 
salut, la igualtat i la cohesió social, la sostenibilitat, la participació i l’oci.  

Plantegem un seguit d’accions factibles, consensuades amb tots els agents, i 
coordinades amb altres plans locals existents a la ciutat com el Pla Local d’Infància i 
Adolescència i el Pla Local d’Habitatge, que conjuntament acaben de definir l’horitzó de 
la ciutat que volem en el futur. Una ciutat que generi oportunitats, que ens ajudi a cuidar-
nos i a cuidar dels nostres, i que ens animi a participar-la.   

Diuen que els joves som el futur. Però no és cert. Els i les joves també som el present. 
I aquest pla vol donar-nos les eines que ens ajudin per assolir tot allò que ens proposem!              

 

Adrià Guevara i Figueras        

Regidor d'Infància i Joventut 
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2. Metodologia d’elaboració 
 

El procés d’actualització del Pla local de Joventut (PLJ) de Vilanova i la Geltrú s’ha 

desenvolupat en dos moments. Un primer moment d’actualització de la diagnosi i un 

segon moment de disseny del Pla d’acció per donar resposta a les realitats i necessitats 

detectades. 

 

 

 

2.1 La diagnosi de la realitat juvenil 
 

L’elaboració de la diagnosi s’ha dut a terme en tres fases entre els mesos de novembre 

de 2021 i juny de 2022. 

 

Fase de plantejament i orientació 
 
Aquesta primera fase del treball té per objectiu donar una orientació estratègica a 

l’anàlisi. Es tracta de definir quins són els àmbits prioritaris i formular les preguntes a les 

quals volem donar resposta a través del procés d’elaboració de la diagnosi. La idea és 

poder centrar el treball en aquells temes que preocupen més en la situació actual i als 

quals es vol donar resposta en la fase d’implementació del PLJ. Per fer aquesta tasca 

s’ha dut a terme una primera aproximació amb els referents tècnics de joventut i 

posteriorment s’ha validat la priorització amb els referents polítics, tant de l’equip de 

govern com de l’oposició. 
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Sessió amb els referents tècnics vinculats 

a joventut 

 

Sessions amb referents polítics 

Fase d’anàlisi ( ARJ i APJ) 
 

L’anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut s’ha dut a terme a partir d’un 

treball de camp que ha combinat sessions de treball, enquestes al jovent i l’anàlisi de 

documentació facilitada per diferents serveis municipals. A través d’aquestes diferents 

eines hi ha participat més de 40 professionals i més de 260 joves amb edats diverses  

entre els 12 i 30 anys. 

 

 

 

 

      

Sessions amb professionals i tècnics de diferents àmbits 
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Fase de Conclusions  
 
La diagnosi ha finalitzat amb unes conclusions que han estat el punt de partida de la 

fase de disseny del PLJ. El Pla no pot ni pretén abordar totes les necessitats detectades 

en la diagnosi sinó que intenta focalitzar i prioritzar els reptes a treballar des d’una 

perspectiva ambiciosa i fonamentalment realista. Partint de la base que un pla local no 

és un catàleg de serveis sinó una eina de planificació estratègica, el Pla Local de 

Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2023-2027 recull aquelles accions 

destacables i/o de nova implementació que depenen de l’acció directa de l’ens 

municipal, això no exclou que se’n desenvolupin d’altres des de diversos àmbits i/o que 

poden tenir-hi cabuda en un futur proper fruit de subvencions o col·laboracions que vagin 

sorgint en el temps de vigència, i es considerin oportunes perquè responguin al objectius 

principals del PLJ. 

 

Aquesta focalització s’ha fet, en un primer moment, amb el servei de Joventut com a 

principal referent tècnic en aquest àmbit i, en un segon moment, es va ampliar i validar 

per part dels i les responsables polítics. 

 

Principals conclusions de la diagnosi  
 

Educació, formació i transició al món laboral 

Principals necessitats detectades Orientacions pel disseny del PLJ 

Manca varietat en l’oferta actual d’estudis post 

obligatoris i formació ocupacional. Actualment les 

possibilitats són reduïdes, tant en quantitat com en 

diversitat.  

Analitzar la possibilitat d’ampliar 

l’oferta de places en formació 

postobligatòria. 

Dificultat per obrir nova oferta de formació 

professional en altres sectors no establerts al 

territori.  

Explorar quines són les oportunitats 

que té el municipi, com pot ser la 

proximitat al mar, per desenvolupar 

noves formacions professionals. 

 

Els itineraris formatius actuals es perceben com a 

molt rígids.  

Flexibilitzar els itineraris formatius  

per aprofitar els recursos del municipi i 

connectar amb les necessitats del 

jovent. 

Manca d’escola de segones oportunitats o una 

oferta formativa d’oficis. 

 

Valorar la possibilitat  d’oferir  cursos de 

manera regular així com incorporar 

programes de formació impartit per 
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persones que formin part del mateix 

col·lectiu jove. 

Els processos de matriculació i el format dels propis 

ensenyaments dificulten que el jovent que es vol 

inscriure una vegada s’ha iniciat el curs  ho puguin 

fer.  

Impulsar mecanismes per flexibilitzar 

el procés de matriculació i garantir 

l'accessibilitat del jovent a aquells 

estudis que tinguin interès a cursar. 

L’acompanyament i orientació actual es 

desenvolupa a través d’una perspectiva molt 

acadèmica. 

Reforçar els processos d’orientació 

i incorporar una manera d’acompanyar 

més propera a l’àmbit laboral i tècnic. 

Tot i la presència de la universitat, la realitat és que 

els estudiants no fan vida ni s’integren a les 

dinàmiques del municipi.  

Reforçar les iniciatives de 

col·laboració amb la universitat. 

Manca d’oferta formativa per joves que no tenen el 

permís de residència.  

Explorar solucions per facilitar l’accés 

a la formació als i les joves sense 

permís de residència. 

Moltes famílies es troben perdudes en els processos 

d’acompanyament a adolescents i joves. 

Facilitar un acompanyament a 

famílies més continu i intens. 

Hi ha mancances en l’acollida d’alumnes als 

centres a nivell lingüístic i social.  

Reforçar els recursos que tenen els 

centres per tal de garantir un bon 

acompanyament. 

No existeix una estructura formal on  establir espais 

de coordinació i treball en xarxa entre els centres 

educatius sinó que depèn de la voluntat de cada 

centre.  

Impulsar espais de coordinació. 

Dificultat per accedir a la informació i als diferents 

circuits i recursos d’inserció laboral per part del 

jovent. 

Repensar quines estratègies s’haurien 

de portar a terme per facilitar-ne la 

informació i el seu accés. 

Manquen serveis i recursos formatius i de 

transició al món laboral adaptats exclusivament 

per a joves amb diversitat funcional.  

Impulsar recursos específics 

d’acompanyament a joves amb 

diversitat funcional. 

 

L’habitatge jove 

Principals necessitats detectades Orientacions pel disseny del PLJ 

Poca oferta d’habitatge i  preus molt elevats, tant 

per a llogar com per comprar un habitatge.  Incorporar aquestes necessitats 

detectades al Pla local d’habitatge, que 

està en procés d’elaboració, i intentar 

Els recursos públics són molt limitats i manca 

habitatge social destinat a joves, així com de 

pisos del parc públic municipal pel lloguer social. 
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Existeixen certes barreres o dificultats d'accés a 

l'habitatge per una part del jovent que conviu 

amb certs estigmes o discriminacions (racisme, 

edatisme o adultisme, joves migrants sols...). 

donar-hi resposta a través d’accions 

específiques 

Existeix una estigmatització del jovent únicament 

pel fet de ser joves a l’hora d’accedir a lloguers.  

Es percep que en el jovent hi ha una manca de 

formació i informació sobre la manera de fer 

cerques d’habitatge. 

No es té en compte al col·lectiu jove com a 

col·lectiu en risc de desnonament, fet que 

impedeix que es portin a terme polítiques i recursos 

específics per a garantir el dret a l’habitatge.   

 

La salut jove 

Principals necessitats detectades Orientacions pel disseny del PLJ 

Vilanova compta amb alguns serveis especialitzats 

que són poc utilitzats. 

Treballar perquè tots els serveis del 

territori coneguin totes les possibilitats i 

oferta dels recursos del territori. 

Els canals i les estratègies comunicatives que 

s’utilitzen amb el jovent per a difondre els diferents 

recursos i serveis vinculats a la salut i el benestar 

no acaben de funcionar. 

 

Repensar quines poden ser les millors 

estratègies perquè la informació els hi 

arribi. 

Incorporar la figura dels educadors i 

educadores de carrer que s’aproximin 

a la realitat del jovent,  i els aproximin 

els recursos del municipi. 

Molts dels serveis de salut i benestar de Vilanova 

ofereixen una atenció individualitzada 

Incorporar algun servei o programa 

que faciliti l’espai en grups, on poder 

compartir experiències i treballar amb el 

malestar del jovent. 

Els diferents recursos i serveis vinculats a la salut 

i el benestar del jovent treballen de manera 

col·laborativa però no  existeix un espai estable on 

treballar conjuntament els diferents agents 

implicats 

Creació d’un espai estable on poder-

se reunir i coordinar. 

Elaborar un directori, el qual inclogui els 

recursos, contactes i serveis destinats al 

treball amb joves. 

En el marc dels centres educatius, es 

desenvolupen tallers educatius vinculats a la salut 

i el benestar. Moltes vegades els temes escollits 

Garantir que els tallers i els temes que 

es tracten a l’aula vinculats a la salut i al 
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no responen a les inquietuds i a les necessitats del 

jovent. 

benestar del jovent responen a 

interessos i necessitats del jovent.  

 

Incorporar una nova figura educadora 

dedicada a l’orientació i a 

l’acompanyament del jovent als instituts. 

Falta de projectes que acompanyin i treballin 

els temes relacionats amb les addiccions. No 

totes les necessitats i inquietuds del jovent queden 

cobertes. 

Establir estratègies de prevenció i 

sensibilització entorn a aquestes 

temàtiques. 

Cal un acompanyament integral i transversal i per 

això és imprescindible treballar en xarxa i dotar de 

recursos i eines a les seves famílies. 

Desenvolupar algun projecte en format 

“Escola de famílies” per tal de 

desenvolupar tallers, cursos i xerrades 

que donin resposta a aquests objectius. 

A Vilanova hi ha un conjunt de joves que es 

troben en situació de sensellarisme, fet que 

facilita que es trobin en exclusió social. 

Treballar i coordinar-se per evitar 

aquestes situacions i poder facilitar els 

recursos i serveis necessaris per acollir i 

donar resposta a aquesta realitat.  

Els recursos i serveis vinculats a la salut mental i 

el benestar emocional es troben en una situació 

de saturació.  

 

Manca de recursos als centres educatius que 

haurien de comptar amb serveis d’atenció a la 

salut mental i acompanyament emocional de 

manera estable, els quals atenguin al jovent de 

manera eficient. 

Incorporar als centres educatius 

formació curricular, estable i 

continuada en l’àmbit de la salut 

emocional, la sexualitat i l’equitat, entre 

altres, per tal de facilitar espais 

respectuosos amb la diversitat existent 

entre el jovent i la resta de la població. 

 

La igualtat i la convivència 

Principals necessitats detectades Orientacions pel disseny del PLJ 

Existeix la percepció que s’han reduït el nombre 

d’agressions i discriminacions, hi ha una falsa 

creença d’igualtat, però es detecta que en els 

últims mesos hi ha hagut un augment de 

violència masclista i LGTBIfòbica, així com 

discriminacions més encobertes que no són tan 

explícites.  

És important treballar amb aquelles 

persones que genèricament no pateixen 

tantes discriminacions, i oferir recursos 

com són els cursos de noves masculinitats 

o masculinitats positives.  
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Hi ha una manca de perspectiva de gènere a 

nivell general. 

Formar a tota la ciutadania, des dels espais 

més formals com l’administració, fins als 

més informals, per tal que al municipi es 

treballi des d’una perspectiva de gènere a 

nivell transversal a tot el municipi. 

Existeix un clar estigma cap a les persones 

joves migrades soles, fet que dona peu a una 

discriminació de les persones que es troben en 

aquesta situació.  

Incorporar una perspectiva intercultural 

dins la perspectiva de gènere, ja que 

moltes vegades és una perspectiva que es 

té poc en compte. 

Cert desconeixement per part del jovent dels 

serveis i recursos existents destinats a 

l’atenció a violències i discriminacions, com 

el SIE, el SAI, l’espai d’equitat... 

 

Els formularis dels tràmits s’han d’adaptar a 

la diversitat de gènere, ja que actualment el 

no binarisme encara no és una possibilitat.  

 

Els serveis d’atenció a violències i 

discriminacions estan molt fragmentats.  

Valorar una redistribució que facilités l’accés 

a tots aquests, una bona coordinació o 

unificar-los. 

Necessitat de facilitar l’acompanyament entre 

iguals i oferir acompanyament a aquelles 

persones trans o dissidents de gènere. 

Creació de grups de suport mutu en 

relació amb diferents realitats, com poden 

ser realitats LGTBIQ+, TCA o bullying. 

La percepció de seguretat als carrers i als 

espais públics ha disminuït en els últims mesos. 

La mobilitat en hores nocturnes és un repte al 

qual cal fer front, ja que moltes persones no es 

desplacen amb seguretat per temor a possibles 

agressions.  

Facilitar elements com il·luminació per 

tal d’augmentar aquesta sensació de 

seguretat. 

Els formularis dels tràmits municipals s’han 

d’adaptar a la diversitat de gènere ja que 

actualment el no binarisme encara no és una 

possibilitat. 

Incorporar opcions no binàries en els 

formularis i en el tracte, en general, amb 

l’administració. 

 

El medi ambient i la sostenibilitat 

Principals necessitats detectades Orientacions pel disseny del PLJ 

El jovent no aprofita prou l’entorn 

natural del municipi. 

Incorporar elements que facilitessin la interacció 

entre el jovent i els espais naturals. 
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Hi ha un dèficit de formació en educació 

viària. 

Iniciar accions per a millorar aquesta formació en 

el jovent, així com en la població general. 

Hi ha poca participació del jovent a les 

entitats de medi ambient i sostenibilitat. 

Analitzar a que es deu aquesta poca participació, 

si és degut a les temàtiques, o la formalitat en la 

qual es mouen les entitats en comparació amb 

altres espais joves o a altres formes 

d’organització. 

Necessitat d’educar les persones en els 

grans reptes de l’emergència climàtica 

però posant l’accent en les conductes o 

activitats que generen més impacte.  

Més educació alimentària i més treball amb les 

famílies. Vincular a projectes mundials o 

europeus, com pot ser el cas dels Objectius 

de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Manca de campanyes de difusió i 

sensibilització per a la promoció de 

polítiques de consum de quilòmetre 0 i 

consum ètic i responsable.  

Traslladar aquestes campanyes sobre 

sostenibilitat als instituts i altres centres 

educatius. 

 

L’oci i lleure 

Principals necessitats detectades Orientacions pel disseny del PLJ 

L’espai públic no està dissenyat tenint en 

compte les necessitats del jovent. Poca tolerància 

i una certa criminalització del jovent per part de la 

ciutadania que dificulta que l’administració pugui 

dissenyar l’espai públic tenint en compte les seves 

necessitats. Existeix la percepció d’una forta 

desconnexió entre l’administració i els nois i noies 

joves.  

 

Falten espais d’oci juvenil, ja que actualment l’oferta 

és reduïda i estan directament lligades al consum. 

Gran part del jovent dedica el seu temps lliure a l’oci 

comercial o a aquelles activitats que provoquen una 

satisfacció immediata 

Promoure  activitats de lleure i oci 

alternatiu a aquest oci comercial i del 

consum, així com activitats que 

promoguin valors. 

Existeix una relació directa entre la participació en 

activitats d’oci i la situació econòmica, barrera que 

caldria intentar eliminar ja que no existeix un accés 

universal per a tota la població a activitats 

extraescolars, campus i colònies. 

Establir un sistema de preus o 

subvencions per a les activitats que 

faciliti el seu accés.  
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El jovent que es troba en una situació de risc 

d’exclusió social té menys oportunitats per accedir 

als diferents equipaments i recursos destinats a 

joves, ja que tenen menys accés a informació, una 

menor xarxa social, etc.  

Existeix la percepció de què la informació sobre 

l’oferta d’oci i lleure en diferents àmbits no arriba al 

jovent  

 

Redefinir els canals de comunicació 

i difusió per tal que el jovent pugui tenir 

coneixement de totes aquelles 

activitats que es realitzen al municipi. 

Les activitats que van dirigides al públic jove estan 

principalment articulades i plantificades per 

persones adultes 

Preguntar al jovent quins son els 

seus interessos i necessitats així 

com incorporar la perspectiva i la 

implicació jove en l’organització de les 

activitats. 

No existeixen mecanismes participatius que recullin 

la veu de jovent a l’hora de definir l’oferta cultural i 

de lleure.  

Vilanova no compta actualment amb cap 

equipament juvenil de referència com espai jove que 

esdevingui espai de trobada i relació entre el jovent 

Comptar amb un espai jove més 

polivalent que permetés 

desenvolupar diversitat d’activitats, 

recursos i serveis.  

 Existeix una demanda elevada per part del jovent 

per tal de disposar d’espais com bucs d’assaig on 

puguin anar a assajar diferents grups de música. 

La qualitat esportiva del municipi és molt bona, però 

per seguir fent-ho, caldria poder ampliar la capacitat 

de persones que atenen, així com millorar les 

condicions en les que es desenvolupa cada esport 

Millorar el manteniment dels 

equipaments esportius actuals, així 

com ampliar-ne alguns. 

 

Desenvolupar el futur Pla 

d’equipaments esportius.   

Al municipi hi ha diferents espais exteriors per tal de 

realitzar exercici físic, “espais de workout”, així com 

un “skatepark” però es  tracta d’espais molt 

masculinitzats, on hi ha una baixa presencia de 

noies. 

Caldria seguir potenciant la presencia 

de dones en certs esports que 

històricament han estat espais molt 

masculinitzats.  

 

Necessitat de treballar perquè l’oferta es dissenyin 

des d’una perspectiva inclusiva, on tot el jovent hi 

pugui participar.  

Impulsar línies d’ajuts i/o beques per 

facilitar l’accessibilitat a les 

activitats esportives a tota la 

ciutadania del municipi, tenint en 

compte aquell jovent que es troba en 

situacions socioeconòmiques més 

desfavorables. 
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Cal seguir treballant per incorporar les 

necessitats, els interessos i les inquietuds del 

jovent en l’oferta cultural 

Desenvolupar més programes de 

cultura social.  

 

 

 
Informació, comunicació i participació 

Principals necessitats detectades 
Orientacions pel disseny del 

PLJ 

Existeixen dèficits en la comunicació que s’estableix 

amb el jovent fet que dificulta que aquests puguin tenir 

coneixement, i per tant, accés, als diferents recursos 

 

Identificar quins són els canals 

principals pels que s’informa al jovent, 

i establir estratègies de 

comunicació que connectin amb 

ells i amb el seu llenguatge. 

Facilitar espais de comunicació pel 

jovent, organitzat i produït des del 

propi jovent, com programes de ràdio, 

podcasts, revistes, etc.  

La comunicació entre els diferents serveis i recursos 

de l’Ajuntament i el jovent és força dispersa i en 

alguns casos confusa. 

 

Des dels centres educatius no es connecta cap a la 

resta de recursos de la ciutat, i seria important 

treballar en xarxa per tal que la ciutadania pugui 

conèixer i fer ús dels recursos del municipi. 

 

És important que les informacions i 

comunicacions que es difonguin siguin 

inclusives, i per tant, que arribin a tota la població 

jove 

Establir sistemes de traducció per a 

que totes les informacions i difusions 

arribin a tot el jovent, ja que a 

Vilanova hi ha part del jovent que 

pateix barreres idiomàtiques. 

Habitualment s’espera que el jovent s’acosti a 

l’administració quan ho necessiti, fet que no està 

resultant molt efectiu.  

Caldria que l’administració 

s’aproximés al jovent mitjançant la 

descentralització dels serveis, 

oficines joves descentralitzades als 

centres educatius, orientadores i 

informadores, educadores al carrer, 

etc. 

Les activitats que es proposen i es desenvolupen per 

part de l’administració pública es perceben 

majoritàriament amb desencant per part del jovent. 

Impulsar la figura d’educadores de 

carrer, una figura més propera al 

jovent que podria permetre 

aproximar-s’hi. 
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Aquest prejudici allunya a aquests de les activitats que 

s’impulsen per part de l’administració. 

Més enllà del projecte Antenes no existeix cap espai 

de participació jove estable on qualsevol persona 

inclosa entre els 12 i els 29 anys de Vilanova hi 

pogués participar.  

Promoure espais i activitats 

autogestionats, ja que aquests 

espais augmentarien el sentiment de 

pertinença i el compromís cap al 

municipi. 

Les programacions d’activitats, recursos i serveis que 

es programen des de l’administració pública no 

compten amb la participació del jovent per a 

dissenyar-ho. 

Implica el jovent en el disseny i 

desenvolupament de la 

programació d’activitats, serveis i 

recursos, i en el disseny de l’espai 

públic. 

El perfil de joves que participa del teixit associatiu del 

municipi és un perfil molt concret de jove. 

Establir estratègies per facilitar la 

participació al jovent que no hi està 

tan vinculat. 

Les relacions entre entitats i ajuntament depenen molt 

de qui són els serveis o tècnics amb els que 

interlocuten. 

 

 
Com a resultat d’aquest treball s’han fixat els eixos en què s’estructura el PLJ i els 

objectius generals a assolir. 

 

2.2 Fase de disseny del PLJ 
 

 

Aquesta fase relaciona l’anàlisi de la realitat juvenil amb les polítiques de joventut 

existents fins al moment, posant en correspondència les necessitats i els recursos 

disponibles. Una vegada establerts els objectius generals a assolir, s’ha dut a terme un 

procés de treball tècnic on els responsables tècnics de les diferents regidories de 

l’Ajuntament han desenvolupat i concretat les diferents actuacions del Pla. 

Algunes de les necessitats detectades s’han englobat en d’altres per tal de sintetitzar 

donada la seva estreta relació, i en el cas de les accions comunicatives i informatives 

es consideren aquestes com a transversals a totes les accions del PLJ. 
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S’han fet entrevistes tècniques amb responsables dels diferents serveis per tal de 

definir i concretar objectius i accions: 

 

A banda d’aquestes entrevistes hi ha quatre documents de referència molt 

estratègics que cal tenir molt presents i amb els que el PLJ es vincula i s’enllaça 

clarament: 

- Pla Local d’Infància i Adolescència, que s’adreça infants i adolescents de 0 a 

18 anys i amb el que el PLJ comparteix una part de les persones destinatàries 

(adolescents de 12 a 18 anys). Les accions es relacionen en els quadres de 

planificació i resum, però si es vol consultar les fitxes completes cal adreçar-se 

al document de referència del PLIA.   

- Pla de Dinamització Cívica per l’Emancipació dels Joves migrants sols de 

Vilanova i la Geltrú, que incorpora  una estratègia i accions específiques 

adreçades a aquest col·lectiu de joves. El PLJ recull algunes de les accions més 

rellevants per aquest col·lectiu, tot i que es poden consultar l’estratègia completa 

i la concreció al document de referència.   

- Pla Local d’Habitatge, que incorpora l’estratègia específica i accions en l’àmbit 

de l’habitatge.  El PLJ només fa referència als objectius i accions en aquest àmbit 

i es remet el detall de les fitxes al pla de referència.   

- Pla d’Instal·lacions Esportives, el qual es troba actualment en fase 

d’elaboració.  

2.3. Fase d’implementació i avaluació del PLJ 
 
El PLJ s’haurà d’implementar en els pròxims cinc anys. En la part final d’aquest 

document es recull com s’implementarà el Pla, amb quins recursos, la temporalitat i com 

es farà el seguiment i l’avaluació.  

Acció 
social

Comunicació Espai 
públic

Medi 
ambient

Convivència i 
equitat

Esports

Joventut

Educació
(IMET)

Treball 
(IMET)

Salut

Participació

Cultura
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3. Marc teòric  
 
El Pla Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú comparteix i s’ha elaborat en base a uns 

principis i valors que provenen del marc específic de la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de 

polítiques de joventut que regula el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 

(PNJCat). Aquest Pla, que es troba en procés de revisió i actualització estableix a nivell 

nacional  7 grans reptes que han de conduir a assolir dos objectius principals:  

• La realització del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat de 

formes i models de vida.  

• L’apoderament de les persones joves com a agents de canvi social, impulsant 

el seu paper actiu en el conjunt de la societat, oferint-los espais per a la seva 

participació en la presa de decisions. 

Aquests reptes connecten, a més a més, amb els Objectius de desenvolupament 

Sostenible (ODS): 

 

Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les 

persones a totes les edats. 

Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 

oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes. 

Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació 

plena i productiva i el treball digne per a tothom. 

Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països. 

Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles.            
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Reptes del Pla nacional de Joventut compartits 

Idees clau 

 

Repte 1 

Aconseguir l’èxit 

en la trajectòria 

educativa de les 

persones joves 

 

 

 

• L’educació com a element generador d’oportunitats socials.  

• La qualitat de l’educació com a condició necessària que permeti 

avançar cap a una societat del coneixement.  

• La corresponsabilitat de tots els agents educatius i l’ 

aprenentatge de competències instrumentals i procedimentals, 

i habilitats de la gent jove.  

• El protagonisme de la persona jove en la seva pròpia vivència 

educativa.  

 

 

 

Repte 2 

 

Aconseguir l’èxit 

en la trajectòria 

laboral de les 

persones joves 

 

 

• La millora de l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les 

persones joves.  

• L’emprenedoria i el treball autònom com a estratègies per a la 

millora de les oportunitats professionals de la gent jove.  

• La qualitat del treball juvenil. 

• L’avenç cap a un model productiu basat en la innovació i el 

coneixement. 

 

 

Repte 3 

 

Aconseguir l’èxit 

en transició 

domiciliària de les 

persones joves 

 

• La millora de les oportunitats per a l’accés a l’habitatge.  

• El foment del lloguer com a model de tinença que contribueix a 

millorar les oportunitats de mobilitat de les persones joves.  

• L’impuls de les noves formes i models residencials de les 

persones joves. 

• La participació, mediació i intermediació en habitatge.  

• L’avenç de la consideració de l’habitatge com un dret social 

 

 

 

Repte 4 

 

Promoure una 

vida saludable de 

les persones joves 

 

• La promoció d’hàbits i conductes saludables entre les persones 

joves.  

• La prevenció de les conductes de risc entre les persones joves.  

• La millora del coneixement, la percepció d’utilitat i el bon ús dels 

recursos de salut. 
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4. Bases del Pla 
 
El Pla Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú aborda diferents àmbits d’intervenció de 

les polítiques de joventut. La missió del PLJ resumeix la filosofia del projecte i es 

desplega mitjançant una visió i uns objectius generals. 

4.1. Missió 
 
El PLJ 2023-2027 pretén posar a l’abast del col·lectiu adolescent i jove de Vilanova i la 

Geltrú els diferents recursos presents en el seu entorn, no només en l’àmbit local, 

promovent així la seva autonomia i una participació més activa en la societat de la qual 

formen part, per tal que puguin escollir i construir en llibertat i igualtat d'oportunitats el 

seu propi projecte personal i col·lectiu.  

El Servei de Joventut vol acompanyar als i les adolescents i joves en aquesta etapa i 

vetlla per tal de donar veu als i les adolescents i joves perquè les seves necessitats 

siguin tingudes en compte des dels diferents àmbits d’actuació municipals. 

 

 

Repte 5 

 

Avançar cap a 

l’autonomia, el 

desenvolupament 

personal i la 

participació de les 

persones joves  

 

• La incidència sobre els factors individuals que afecten la 

participació per fomentar la implicació i la mobilització de les 

persones joves i reduir les desigualtats en el perfil de joves 

actius.  

• El suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i 

xarxes socials que canalitzen la participació de la gent jove.  

• La construcció d’una estructura institucional i una administració 

més oberta i horitzontal que faciliti la participació i la incidència 

de totes les persones joves.  

 

 

 

Repte 6 

 

Universalitzar la 

cultura entre la 

població juvenil 

 

• La millora i augment de l’accés, la difusió i el consum cultural 

crític dels i les joves.  

• L’impuls de la creació i de la producció cultural de les persones 

joves.  

• L’ impuls de la cultura i de la llengua catalana com a eina 

d’inclusió, de dinamització i de cohesió social. 

 

 

Repte 7 

 

 

Avançar cap a un 

nou model de país 

i de societat 

cohesionada 

 

• L’organització i distribució social del temps.  

• La imatge social positiva de les persones joves.  

• La igualtat, cohesió social i convivència.  

• La sostenibilitat i vertebració territorial. 
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4.2. Visió 
 
La visió d’aquest nou Pla Local de Joventut és la de donar continuïtat i consolidar les 

polítiques de joventut que fa anys s’impulsen a Vilanova i la Geltrú, així com donar 

resposta les noves necessitats que han emergit, com a resultat de la pandèmia i dels 

nous reptes socials que cal afrontar. 

El PLJ pren com a referència els principis rectors del Pla nacional de Joventut i els 

concreta en el seu àmbit territorial. 

 

• Transversalitat i interdepartamentalitat  

La política de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es concep des 

d’una perspectiva integral i transversal. El PLJ incideix en diferents aspectes 

de la vida del jovent com ara l’educació, la salut, el treball, l’habitatge o el lleure. 

Una part de les decisions municipals en aquests àmbits no es prenen des de la 

Regidoria de Joventut, sinó que es fan en altres àrees i serveis municipals. Per 

això es requereix que les polítiques de Joventut siguin desenvolupades de 

manera transversal i puguin incidir en diferents àmbits de la vida del jovent. 

Aquesta perspectiva requereix establir mecanismes concrets de coordinació 

interdepartamental per dissenyar, treballar col·laborativament, prendre decisions 

i avaluar les diferents actuacions que fa l’Ajuntament en matèria de joventut. 

• Participació  

La voluntat municipal és promoure i ampliar la participació del jovent de Vilanova 

i la Geltrú i continuar donant veu pròpia als i les joves del municipi, creant 

dinàmiques i processos que puguin facilitar la seva participació activa. Les 

persones joves poden participar en les polítiques de Joventut a través de la 

pròpia acció i/o mitjançant la interlocució i el diàleg amb l’Ajuntament. 

• Transformació  

El PLJ aspira a tenir un impacte positiu en la realitat juvenil i preveu diferents 

mesures per avaluar-lo. Amb el seu plantejament integral pretén promocionar i 

transformar les condicions de vida del jovent per millorar-les i que puguin 

desenvolupar plenament el seu propi projecte de vida. Per aquest motiu intenta 

promocionar i potenciar un entorn físic i social que ho possibiliti. Així mateix, el 

PLJ té una perspectiva inclusiva i de gènere i dóna impuls per generar 

oportunitats socials pel desenvolupament personal i col·lectiu de tots els i les 

joves de la ciutat.  
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• Qualitat 

El PLJ parteix de la incorporació de criteris de qualitat, eficàcia i eficiència. 

Es tracta d’un Pla que s’ha dissenyat partint i adequant-se a la realitat social del 

municipi, amb l’ambició necessària i des d’una visió realista. Incorpora noves 

maneres de treballar, planteja noves actuacions i preveu un sistema d’avaluació 

per mesurar el seu impacte. 

• Interinstitucionalitat 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’unes competències i recursos 

limitats i necessita la coordinació i col·laboració d’altres institucions i 

administracions per poder donar resposta a les necessitats dels i les joves del 

municipi. Cal treballar conjuntament, entre l’administració municipal i les 

administracions que tenen les competències que a l’Ajuntament li manquen i 

coordinant-se conjuntament per exercir les competències que es comparteixen.  

 

o Generalitat de Catalunya 

La prioritat del Govern en matèria de Joventut és impulsar l’emancipació del 

jovent i fomentar la seva participació en tot allò que els envolta. La Direcció 

General de Joventut ofereix suport econòmic, tècnic i de formació als diferents 

municipis del territori, amb la finalitat d’ampliar la implementació de les polítiques 

de Joventut. Té per objecte prestar serveis a la joventut, executar programes i 

gestionar els serveis que l’Administració de la Generalitat desplegui en aquesta 

matèria, a més d’assessorar els ens locals en polítiques de joventut. 

 

 

 

Generalitat de 
Catalunya 

Diputació de 
Barcelona 

Consell Comarcal 
del Garraf 
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o Diputació de Barcelona  

L’Oficina del Pla Jove ofereix suport tècnic, formatiu i econòmic a les regidories 

de joventut dels municipis de la província de Barcelona amb l'objectiu d'impulsar 

i fomentar les polítiques adreçades a joves. A Vilanova i la Geltrú el suport que 

es rep per part de la Diputació de Barcelona és a través del Catàleg de recursos 

i serveis i es manifesta tant a través de recursos tècnics i econòmics, com també 

en l’assessorament i orientació en l’àmbit de les polítiques de Joventut.  

o Consell Comarcal del Garraf 

El Consell Comarcal, com a administració de segon nivell, dona suport als 

municipis perquè desenvolupin les seves polítiques de Joventut de proximitat. 

Facilita el treball en xarxa a la comarca i duu a terme, conjuntament amb els 

municipis, programes destinats als i les joves de la comarca. A banda forma part 

de la comissió gestora de l’Oficina Jove de Garraf, que gestiona l’Ajuntament, 

amb l’impuls i suport de la direcció General de Joventut. 

 

4.3. Objectius generals del Pla local de Joventut 
 
Els objectius generals del PLJ són: 

 

• Acompanyar i orientar els i les joves a l’hora de definir el seu projecte de vida. 

• Facilitar els processos de formació i de transició al món laboral. 

• Prevenir i incidir en la millora de la salut integral i emocional dels i les joves 

• Oferir espais i alternatives culturals, d’oci constructiu i de lleure a adolescents i 

joves. 

• Posar en marxa  i/o impulsar iniciatives i canals que facilitin la participació del 

jovent. 

• Promoure la cohesió social i les relacions saludables entre el jovent.  

• Estimular les relacions igualitàries entre el jovent. 

• Atendre les múltiples diversitats existents en el col·lectiu de joves. 
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4.4. Persones destinatàries 
 
El públic objectiu al qual s’adreça el PLJ el constitueixen el jovent d’edats compreses 

entre 12 i 29 anys que a Vilanova i la Geltrú eren 12.601 joves segons dades d’IDESCAT 

de l’1 de gener de 2021, representant el 18,68% de la població del municipi. Tot i que la 

Llei 33/2010 de polítiques de joventut se centra en les edats compreses entre els 16 i 

els 29 anys, en alguns aspectes s’ha ampliat la franja fins als 12 anys, atès que alguna 

de les actuacions i serveis de joventut s’adrecen a la població que ha començat 

l’Educació Secundària Obligatòria.  Així mateix en polítiques d’habitatge i de treball 

s´amplia fins als 35 anys que s’adrecen a 3.561 joves més, representant, per tant en 

total una població diana de 16.162 joves i un 23’9% de la població total. 

 

Cal tenir present que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja va aprovar l’any 2020 el seu 

Pla local d’infància i adolescència que s’adreça a infants i adolescents dels 0 als 18 

anys. Per tant la franja dels 12 als 18 anys és compartida pels dos plans que es 

coordinen clarament i han d’establir sinèrgies, treballant alguns objectius i 

projectes de forma coordinada i en un continu de temps.  

 

Atenent a la diversitat d’edats, el PLJ treballa cadascuna de les actuacions de manera 

segmentada, tenint en compte el públic al qual s’adrecen. Les accions informatives i de 

comunicació es consideren transversals a tots els eixos. S’ha de tenir en compte que no 

totes les actuacions del Pla s’adrecen a tots els i les joves, sinó que cadascuna es 

dissenya específicament per a un tram d’edat en concret. Així doncs el Pla local de 

joventut diferencia actuacions adreçades principalment a: 

 

 

 

 

- Joves de 12 a 17 anys 

- Joves de 18 a 24 anys 

- Joves de 25 a 29 anys 

- Joves de 30 a 35 anys 
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5. Eixos d’intervenció, objectius i accions 

5.1 Eixos i objectius 
 

El Pla Local de Joventut s’estructura en 3 eixos i 8 àmbits: 

 

 

Eix 1: Generem 

oportunitats a VNG 

Àmbit 1: Educació i formació 

Àmbit 2: Ocupació i emancipació 

Eix 2: Cuidem-nos a VNG 

Àmbit 3: Salut 

Àmbit 4: Igualtat 

Àmbit 5: Cohesió social 

Àmbit 6: Medi Ambient i Sostenibilitat 

Eix 3: Participem a VNG 
Àmbit 7: Oci i lleure 

Àmbit 8: Informació i participació 
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Objectiu Acció  
Document de 
referència 

Facilitar eines i recursos 
per la formació del 
jovent. 

1.1.1  Sala d’estudi i treballs en grup al TOC  

1.1. 2 Programa d’Animació Educativa (PAE)  

Apoderar, orientar i 
acompanyar la persona 
jove en el seu procés 
educatiu. 

1.1.3 Programa Èxit  

1.1.4 Projecte FAR  

1.1.5 Pla d’Absentisme Escolar  

1.1.6 Projecte Tastets  

1.1.7 Cicle de xerrades educatives  

1.1.8 Alternatives als i les adolescents i joves  
per la millora de l’èxit escolar 

PLIA 

Coordinar i 
corresponsabilitzar els 
diferents agents 
implicats en el procés i 
l’èxit educatiu. 

1.1.9 Zona Educació  

Impulsar iniciatives que 
facilitin la inclusió de les 
persones joves en els 
processos de formació. 

1.1.10 Projecte d'integració a centres 
educatius  

1.1.11 Projecte PHYLE  

 
Objectiu Acció  

Document de 
referència 

Dotar d’eines i recursos  
per facilitar la inserció 
laboral i millorar la 
ocupabilitat de les 
persones joves. 

1.2.1 Singulars  
1.2. 2 FOAP  

1.2.3 Creació d’un centre de noves 
oportunitats  

1.2.4 Creació d'ocupació vinculada a nous 
sectors relacionats amb les TIC  

Millorar les oportunitats  
per a la inserció laboral 
de les persones joves en 
situació de vulnerabilitat. 

1.2.5 EAI (Espai d’Atenció Individualitzada)  
1.2.6 Programa de Treball i Formació per a 
joves en situació de vulnerabilitat  

1.2.7 Ampliació de les places dels programes 
d'acompanyament al món laboral per a 
persones amb diversitat funcional (Matí, 
Timol, Trànsit, PFI_Adaptats...) 

 

1.2.8 Projecte Escola Restaurant  
1.2.9 Pacte per l’Ocupació del Garraf  
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Impulsar iniciatives a 
nivell en l’àmbit de la 
ocupació a nivell 
comarcal i amb altres 
agents. 
 
 

1.2.10 Impulsar espais de coordinació entre 
persones orientadores i l’IMET  

Facilitar el procés 
d’emancipació 
habitacional de les 
persones joves ampliant 
les oportunitats per a 
l’accés a l’habitatge. 

1.2.11 Habitatge de lloguer compartit per a 
joves en situació de vulnerabilitat  

1.2.12 Habitatges d’autonomia per a joves en 
situació de sense llar  

1.2.13 Promoció pública i promoció pública- 
privada d’habitatges 

PLH 

1.2.14 Impuls de les promocions inacabades PLH 
1.2.15 Mobilització de l’habitatge buit del 
municipi 

PLH 

1.2.16 Ampliació de la disciplina d’habitatge a 
tots els àmbits de la política d’habitatge 

PLH 

1.2.17 Programa per compartir habitatge PLH 

1.2.18 Atenció a col·lectius en el cas de joves PLH 
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Objectiu Acció  
Document de 
referència 

Reforçar els processos 
de prevenció i 
acompanyament del 
benestar emocional i la 
salut mental del jovent. 

2.3.1 Ampliació dels programes de prevenció 
i promoció del benestar emocional als centres 
de secundària i postobligatoris 

 

2.3.2 Servei de gestió emocional jove “Parla’n”  

2.3.3 Grups de suport mutu entre iguals  

Disminuir les conductes 
de risc associades a la 
salut jove i promoure 
hàbits i conductes de 
vida saludables entre el 
jovent. 

 
2.3.4 Prevenció en els espais d’oci nocturn 
 

 

2.3.5 Mesures alternatives a la sanció del 
consum de drogues  

 

Millorar la coordinació i 
difusió del recursos 
vinculats a la salut del 
territori. 

2.3.6 Espai de coordinació entre agents 
vinculats a la salut  

2.3.7 Fira BEC Jove  

 
Objectiu Acció  

Document de 
referència 

Promoure i posar en 
valor el respecte a la 
diversitat entre les 
persones joves. 

2.4.1 Implementació d'itineraris de 
sensibilització sobre convivència i equitat a 
centres d'educació obligatòria i post 
obligatòria 

 

2.4.2 Premi "Carta al maltractador"  
2.4.3 Campanya “Espais segurs”  

Impulsar mesures per 
millorar els processos de 
detecció i atenció en 
l’àmbit de les violències 
que afecten les 
persones joves. 

2.4.4 Punts Lila  

2.4.5 Truca a la Carme  

2.4.6 Revisió del Protocol comunitari de 
prevenció i abordatge de violències sexuals 
en l’espai públic a Vilanova i la Geltrú 

 

Empoderar i formar les 
persones joves en 
l’àmbit de la igualtat. 

 
2.4.7 Xarxa d’Iguals Joves LGBTI 
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Objectiu Acció  Document de 

referència 

Promoure i posar en 
valor el respecte a la 
diversitat entre les 
persones joves. 

2.5.1 Projecte d’intervenció socioeducativa 
amb adolescents i joves en situació de 
dependència 

 

2.5.2 Programa de mentoria social “Vincles”  
2.5.3 Accions de sensibilització a la ciutadania 
sobre l’acollida a joves que han emigrat sols 

 

Facilitar recursos per a 
facilitar la convivència i 
la cohesió social. 

2.5.4 Servei d'atenció integral a joves en 
situació de sensellarisme 

 

2.5.5 Treball cooperatiu per la detecció i 
atenció de situacions de vulnerabilitat i/o de 
risc 

PLIA 

2.5.6 Ampliació serveis d’intervenció 
socioeducativa 

PLIA 

2.5.7 Circuit d’accés als recursos PLIA 

Intervenir en l’espai 
públic per millorar el 
civisme, la seguretat i  la 
convivència. 

2.5.8 Analitzar els recorreguts joves més 
habituals per tal d'augmentar la percepció de 
seguretat 

 

2.5.9 Agents de civisme i convivència a l'espai 
públic 

 

2.5.10 Itineraris amables i segurs PLIA 

2.5.11 Educadors i educadores de carrer PLIA 

 
Objectiu Acció  Document de 

referència 
Sensibilitzar al jovent 
entorn els reptes 
ambientals. 

2.6.1 Activitats sostenibles a Estiu Mogut i Èxit  

Facilitar la participació i 
implicació de les 
persones joves en 
projectes de 
sostenibilitat. 

2.6.2 Agenda 21 Escolar  
2.6.3 Organització de trobades entre entitats 
ambientals i públic jove 

 

2.6.4 Promoció del projecte SCORE entre la 
població jove a partir d'una estratègia 
ciutadana 
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Objectiu Acció  
Document de 
referència 

Oferir espais i 
alternatives cultural, 
d’oci i de lleure a 
adolescents i joves que 
responguin als seus 
interessos. 

3.7.1 Programació estable i universal 
d’activitats juvenils 

 

3.7.2 Cerca de finançament per a 
l’equipament juvenil definitiu 

 

3.7.3 Programa d'activitats paral·leles entorn 
a la Sala i les exposicions temporals 

 

3.7.4 Mapadeball. Projecte pedagògic  

3.7.5 Projecte pedagògic Cantem!  

3.7.6 Suport a les iniciatives d’oferta de 
cinema no comercial 

PLIA 

3.7.7 Programes d’activitats visuals, 
escèniques i de música per adolescents 

PLIA 

3.7.8 Ampliació de les instal·lacions 
esportives d’accés lliure a les platges de la 
ciutat 

PLIA 

Facilitar l’accés a totes 

les persones joves a 

l’oci i lleure del municipi. 

 

3.7.9 Sumant-hi, multipliques  

3.7.10 Reformulació del sistema de 
subvencions i beques 

 

3.7.11 Olímpicament  

3.7.12 Programació i descomptes joves  

3.7.13 Criteris de disseny inclusiu PLIA 

3.7.14 Adaptació de les zones d’esbarjo PLIA 

Facilitar la participació 

activa del jovent en la 

producció cultural i la 

creació artística. 

3.7.15 Programa de suport a la creació 
"Singulart" (arts visuals, música, teatre, dansa 
i circ) 

 

 
3.7.16 Potenciar la creació artística jove 
 

 

 
Objectiu Acció  Origen 

Millorar la informació i 
comunicació adreçada a 
les persones joves. 

3.8.1 Descentralització dels serveis de 
l’Oficina Jove  

3.8.2 Comunicació adaptada al públic jove  

Impulsar canals i 
mecanismes per 
fomentar i canalitzar la 
participació jove. 

3.8.3 Corresponsals Juvenils  

3.8.4 Pressupostos participatius joves  

3.8.5 Programació participativa d'oci i lleure 
jove a través de la plataforma participa 

 

3.8.6 Aprenentatge i servei comunitari  
3.8.7 Espai de participació d’infants i 
adolescents 

PLIA 
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Sala d’estudi i treballs en grup al TOC 
      

  

             

Programació d’Animació Educativa 
(PAE)        

 

             

Programa Èxit        
 

             

Projecte FAR        
 

             

Pla d’Absentisme Escolar        
 

             

Projecte Tastets 
      

  

             

Cicle de xerrades educatives 
      

  

             

Zona Educació 
      

  

             
Projecte d’integració als centres 
educatius       

  

             

Projecte PHYLE 
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Singulars        
  

             

FOAP        
 

             

Creació d’un centre de noves 
oportunitats 

       

 

             
Creació d’ocupació vinculada a nous 
sectors relacionats amb les noves 
tecnologies        

 

             

EAI (Espai d’Atenció Individualitzada) 
       

 

             
Programa de Treball i Formació per a 
joves en situació de vulnerabilitat       

  

             
Ampliació de les places dels programes 
d'acompanyament al món laboral per a 
persones amb diversitat funcional (Matí, 
Timol, Trànsit, PFI_Adaptats...)       

  

             

Projecte Escola Restaurant 
      

  

             

Pacte per l’Ocupació del Garraf 
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Impulsar espais de coordinació entre 
persones orientadores i l’IMET 

      

  

             
Habitatge de lloguer compartit  per a 
joves en situació de vulnerabilitat        

 

             

Habitatges d’autonomia per a joves en 
situació de sense llar 
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Ampliació dels programes de prevenció 
i promoció del benestar emocional als 
centres de secundària i postobligatoris 

      

  

             

Servei de gestió emocional jove 
“Parla’n”        

 

             

Grups de suport mutu entre iguals        
 

             

Prevenció en els espais d’oci nocturn        
 

             
Mesures alternatives a la sanció del 
consum de drogues       

  

             
Espai de coordinació entre agents 
vinculats a la salut       

  

             

Fira BEC Jove 
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Implementació d'itineraris de 
sensibilització sobre convivència i 
equitat a centres d'educació obligatòria i 
post obligatòria       

  

             

Premi "Carta al maltractador"        
 

             

Adhesió a la campanya “Q de festa!”        
 

             

Campanya “Espais segurs”        
 

             
Campanya de prevenció en els espais 
d’oci nocturn       

  

             

Punts Lila       
  

             

Truca a la Carme       
  

             
Revisió del Protocol comunitari de 
prevenció i abordatge de violències 
sexuals en l’espai públic a Vilanova i la 
Geltrú       

  

             

Xarxa d’Iguals Joves LGBTI       
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Programa de mentoria social “Vincles” 
       

 

             
Accions de sensibilització a la 
ciutadania sobre l’acollida a joves que 
han emigrat sols        

 

             
Servei d'atenció integral a joves en 
situació de sensellarisme        

 

             
Analitzar els recorreguts joves més 
habituals per tal d'augmentar la 
percepció de seguretat        

 

             
Agents de civisme i convivència a 
l'espai públic       
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Activitats mediambientals a Estiu Mogut 
i Èxit       

  

             

Agenda 21 Escolar        
 

             
Organització de trobades entre entitats 
ambientals i públic jove        

 

             
Promoció del projecte SCORE entre la 
població jove a partir d'una estratègia 
ciutadana       
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Programació estable i universal 
d’activitats juvenils       

  

             

Cerca de finançament per a 
l’equipament juvenil definitiu        

 

             
Programa d'activitats paral·leles entorn 
a la Sala i les exposicions temporals        

 

             

Mapadeball. Projecte pedagògic 
      

  

             

Projecte pedagògic Cantem! 
      

  

             

Sumant-hi, multipliques 
      

  

             
Reformulació del sistema de 
subvencions i beques       
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Olímpicament 
       

 

             

Programació i descomptes joves        
 

             
Programa de suport a la creació 
"Singulart" (arts visuals, música, teatre, 
dansa i circ)       

  

             

Potenciar la creació artística jove 
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Descentralització dels serveis de 
l’Oficina Jove        

  

             

Comunicació adaptada al públic jove 
       

 

             

Corresponsals Juvenils        
 

             

Pressupostos participatius joves        
 

             
Programació participativa d'oci i lleure 
jove a través de la plataforma participa        

 

             

Aprenentatge i servei comunitari 
      

  

             



 

6. Desplegament del Pla Local de Joventut 
6.1 L’arquitectura del Pla 
 

El Pla contempla l’arquitectura necessària per implementar les polítiques de joventut 

partint dels principis i criteris de qualitat, transformació, transversalitat i participació i es 

desplega en diferents nivells de treball: 

 

Àmbit polític 

• Ple municipal  

El Ple municipal de Vilanova i la Geltrú és el màxim òrgan de decisió del Pla 

Local de Joventut. Està format per: alcalde/sa, regidors/es de l’equip de govern 

i regidors/es de l’oposició. El Ple municipal és l’encarregat d’aprovar el PLJ. 

 

• Regidoria de joventut 

Dins l’estructura municipal, la Regidoria d’Infància i Joventut se situa en 

l’organigrama municipal a l’Àrea de Polítiques de Ciutadania.  El lideratge polític 

i tècnic del PLJ correspon a la Regidoria d’Infància i Joventut, que estableix amb 

la resta de regidories una política de joventut transversal a tota l’organització 

municipal, amb una definició clara de les directrius d’acció en aquest àmbit i un 

treball transversal coordinat.  

El conjunt de les polítiques municipals destinades a la joventut es desenvolupen 

en gran mesura des de la pròpia Regidoria d’Infància i Joventut, i també des 

d’altres regidories: IMET, Acció Social, Salut, Habitatge, Participació, 

Convivència i equitat... Aquesta transversalitat de les polítiques de joventut haurà 

de ser assumida per tot l’equip de govern i equips tècnics de tots els àmbits i 

serà la Regidoria d’Infància i Joventut la responsable de vetllar perquè totes les 

accions incorporin la visió dels joves i entenguin que la joventut forma part de ple 

dret i activa de la ciutadania, i com a tal, pugui ser beneficiària de les polítiques 

del govern. 

La importància de la Regidoria d’Infància i Joventut rau tant en la gestió directe 

de les accions i serveis propis, com en el suport i treball col·laboratiu amb les 

altres regidories que de manera directa i transversal afecten als i les joves de la 

ciutat. 
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Àmbit tècnic 

El Servei de joventut compta amb personal propi i personal extern a la Regidoria que 

presten els serveis a l’Oficina Jove Garraf. En total hi ha un equip de 18 persones.  

Personal propi: 

 

Categoria Nombre de personal 

Cap de Servei 1 

Tècnics i tècniques mitjanes 7 

Tècnics i tècniques auxiliars 2 

Administrativa 1 

Conserge 1 

 

Personal que presta serveis de l’Oficina Jove Garraf: 

 

Categoria Nombre de personal 

Tècnics i tècniques mitjanes 5 

Tècnics i tècniques auxiliars 1 

 

Per poder desenvolupar les tasques i funcions que té encomanat el Servei de  joventut 

es fa necessari organitzar un espai de seguiment i coordinació interna, entre els 

professionals del propi servei. I també amb l’equip tècnic assignat a Infància. 

L’objectiu d’aquest espai de coordinació és compartir informació i estratègies,  coordinar, 

desenvolupar i fer el seguiment de les actuacions que es fan des de la Regidoria 

d’Infància i Joventut. 

• Taula tècnica de joventut  

Per poder compartir informació i estratègies,  coordinar, desenvolupar i fer el seguiment 

de les actuacions relacionades amb els diferents àmbits del PLJ, es fa necessària la 

creació d’una Taula tècnica. Es reunirà com a mínim dues vegades a l’any i està formada 

per tècnics responsables de diferents regidories que tenen un pes important en les 

polítiques de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Àmbit del jovent  

El seguiment de l’aplicació del PLJ i la participació dels joves es canalitzarà en diversos 

espais de relació amb els joves que ja estan funcionant, segons la tipologia de jove: 

 

• Projecte Antena / Joves corresponsals 

Utilitzarem els espais i canals propis d’aquest projecte per fomentar la participació i 

seguiment de les accions que els afecten com a joves, en aquest cas, estudiants. 

• Reunions de seguiment de la cogestió de la Nau 

Utilitzarem els espais de reunió que tenim establerts amb la Coordinadora d’entitats 

culturals i juvenils de Vilanova i la Geltrú per la cogestió de la Nau de Joventut per 

poder treballar conjuntament altres accions que puguin ser d’interès compartit amb 

els i les joves que formen part de les entitats. 

• Utilitzar les eines TIC per petits processos participatius 

Utilitzar les eines TIC i la plataforma Participa de l’Ajuntament per fer petits 

processos participatius que siguin d’interès per els i les joves i així fomentar la 

participació directe de tots els joves que ho vulguin. 

• Trobades joves 

Utilitzarem el format de trobades joves, que podran ser segmentades, quan tinguem 

la necessitat d’abordar temes molt importants i/o que derivin amb una necessitat de 

participació directe i real.  

 

Taula 
tècnica

Joventut/Infància

Convivència i 
equitat

Educació

Participació

Treball

Acció social
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6.2 Recursos econòmics 
 
Els recursos que l’Ajuntament de Vilanova destina al desenvolupament de les polítiques 

de joventut són, d’una banda, els recursos que des de les diferents àrees es destinen a 

la població jove i, d’una altra banda, els recursos específics que es destinen a través del 

servei de joventut, encarregat de liderar i impulsar aquestes polítiques. Cadascuna de 

les fitxes d’actuació identifica els recursos humans, funcionals i econòmics necessaris 

per desenvolupar-les. En aquest apartat, però, volem destacar els recursos propis del 

servei de joventut que es destinen al desenvolupament de les polítiques de joventut.  

Les Polítiques de Joventut municipals es financen amb: 
 

-Aportacions municipals 

-Subvencions de la Generalitat de Catalunya 

-Subvencions de la Diputació de Barcelona 

-Aportacions a determinats programes del Consell Comarcal  

En la següent taula es pot veure quin és el pressupost de l’Àrea de joventut i el 

percentatge que representa del global del pressupost municipal.  

 

Pressupost municipal. Ajuntament de Vilanova 
 

Pressupost Ajuntament 2022 Pressupost Infància i Joventut 
2022 

 
98.441.109,00 € 

 
1.318.422,00 € 

 
 

Font de les dades: Ajuntament de Vilanova  
 

  

Com es pot observar el pressupost d’Infància i joventut representa l’1,3 % del global del 

pressupost municipal. Tal i com s’ha indicat, però, el que es destina a polítiques de 

joventut no és només el pressupost del servei de joventut sinó que també caldria tenir 

en compte les partides que altres àrees destinen a actuacions adreçades al jovent. 

Pressupost de joventut 2022  

Concepte Import 

DESPESES 

Capítol I: Personal 581.108 € 

Capítol II: Activitats i serveis 609.314 € 

Capítol IV: ajuts i subvencions 128.000 € 

Total 1.318.422,00 € 
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7. Seguiment i avaluació 
 
El seguiment i l’avaluació són dos processos importants a tenir en compte en el 

desplegament del Pla Local de Joventut. Es tracta de dos processos que estan 

estretament relacionats, però que tenen finalitats diferents. 

El seguiment fa referència al procés continuat d’acompanyament i guiatge del projecte, 

mentre l’avaluació és un procés puntual, tot i que pot ser periòdic, de valoració d’aquest. 

El seguiment ens ha de permetre analitzar i acompanyar “el que s’està fent“ en temps 

real, mentre que l’avaluació mira enrere per analitzar “què s’ha fet” i en quina mesura 

s’han complert els objectius del Pla en un període concret o en la seva totalitat. 

7.1 Seguiment 
 
El seguiment és la monitorització continuada que es fa del projecte per valorar-ne el 

funcionament i ens ha de permetre: 

• Identificar les dificultats que sorgeixin que dificulten l’execució del projecte.  

• Conèixer el funcionament efectiu dels diferents processos i mecanismes 

de treball definits i, eventualment, generar ajustos en aquests mecanismes.  

• Valorar quina està sent la participació dels diferents agents que intervenen 

en el Pla i detectar si hi desviacions sobre allò que es preveu, etc.  

• Corresponsabilitzar els diferents espais i agents del Pla en el bon 

funcionament del projecte. 

El seguiment, per tant, és bàsic per acompanyar el procés de desplegament del Pla i 

identificar aspectes de millora i poder intervenir-hi de manera immediata. Ens ha de 

permetre donar resposta als canvis que es puguin anar produint en el context del 

municipi i, per tant, és el mecanisme que ha de possibilitar l’adaptació del Pla Local de 

Joventut a les necessitats de cada moment de manera flexible. 

Per altra banda, el seguiment del projecte ens ha de permetre anar registrant les dades 

i generant les informacions necessàries per a la posterior avaluació del Pla. Si no es fa 

un seguiment del Pla, posteriorment serà molt difícil poder disposar de la informació 

necessària i suficient per fer una bona avaluació.  

En aquest cas, el Pla presenta una proposta d’avaluació concreta i detallada i amb uns 

indicadors clarament identificats, la qual cosa facilitarà la recollida des del primer 

moment de les dades necessàries per a l’avaluació.  
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El seguiment del Pla es farà des dels diferents espais de treball que el Pla Local de 

Joventut estableix tant pel que fa a l’àmbit polític, tècnic i ciutadà. Cadascun, en funció 

de la seva responsabilitat i funcions, farà el seguiment de la part que li correspon.  

7.2 Avaluació 
 
L’avaluació és el procés que serveix per conèixer amb detall allò què s’ha fet i, a partir 

d’aquest coneixement, poder articular les mesures de millora que s’escaiguin i que es 

tingui capacitat per implementar. El procés d’avaluació ens ha de servir per: 

• Identificar allò que s’ha fet bé i allò que cal millorar. Es poden extreure 

aprenentatges, criteris d’actuació i propostes de millora d’aquelles coses que 

s’han fet bé com d’aquelles coses que no han acabat de funcionar. 

• Prendre decisions correctives. Per això és important fer una avaluació 

periòdica anual que permeti fer intervencions correctives al llarg del projecte, en 

comptes d’esperar a una única avaluació al finalitzar la vigència del PLJ. 

• Donar feedback als agents implicats sobre la seva actuació i sobre el 

conjunt del Pla. L’avaluació permet informar i fer conscients als diferents serveis 

i agents implicats sobre com està funcionant la implementació d’aquest.  

• Alinear l’actuació amb els objectius del projecte. Permet conèixer el grau 

d’assoliment dels objectius definits, identificar possibles desviacions en l’actuació 

a realitzar i, a partir d’aquí, prendre les mesures per realinear l’acció amb els 

objectius definits inicialment. 

• Rendir comptes. Conèixer allò què s’ha fet i com ha funcionat permet també 

rendir comptes tant a la ciutadania com als responsables polítics municipals. 

L’avaluació és una eina necessària per saber quin és el nivell d’impacte que ha tingut el 

Pla globalment, i també cadascuna de les actuacions que el conformen. Més 

concretament, avaluar un Pla Local de Joventut vol dir emetre judicis de valor sobre 

diversos aspectes d’aquest Pla: la seva utilitat, la seva efectivitat, la seva eficiència, la 

seva cobertura, etc. 

 

A fi de fer polítiques de joventut de qualitat, adaptades als i les  joves, proactives, 

diverses, flexibles i innovadores, cal introduir la pràctica de l’avaluació a les polítiques 

de joventut que duen a terme tots els agents implicats. 
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Així doncs, l’avaluació ha de servir per: 

• Facilitar la presa de decisions (amb uns criteris treballats).  

• Millorar el coneixement de la intervenció que duem a terme.  

• Explicar millor el que fem i per què (comunicar).  

• Justificar les despeses i millorar la distribució de recursos.  

• Motivar el treball del dia a dia (tenir perspectiva).  

• No perdre de vista el sentit d’allò que fem (finalitat última).  

• Treballar amb una actitud pro-activa i no reactiva davant de la realitat del jovent.  

• Millorar els programes i les actuacions.  

La proposta d’avaluació del Pla identifica dos moments diferenciats en funció del tipus 

d’avaluació a fer. L’avaluació d’implementació es farà de manera anual, mentre que 

l’avaluació d’impacte es farà a la finalització del període d’execució previst del Pla (2023-

2027).  

Avaluació anual  

Es farà el seguiment de cadascuna de les actuacions recollides al Pla. Per aquest motiu 

es recolliran les dades identificades en cada actuació (indicadors d’avaluació) per tal 

que al finalitzar l’any es pugui disposar de la informació bàsica per a l’avaluació. En 

cadascuna de les fitxes d’actuació s’identifica el trimestre de l’any en què es durà a 

terme l’avaluació. 

 

o Anualment es convocarà una sessió de treball amb la Taula tècnica 

jove per analitzar el desenvolupament i execució de les diferents 

actuacions. Es farà una valoració a través d’un sistema d’indicadors 

de seguiment amb l’objectiu de conèixer l’estat del desplegament de 

les accions detallades en el Pla. La iniciativa de la convocatòria partirà 

de la Regidoria d’Infància i joventut.  

o Una vegada a l’any es farà una reunió de treball especifica de 

seguiment del Pla Local de Joventut, liderada per la regidoria de 

joventut.  

 

Per fer aquesta avaluació anual es facilita una fitxa d’avaluació que conté una bateria 

de preguntes clau comunes per a totes les actuacions previstes pel Pla amb uns 

indicadors d’assoliment específics per a cada acció. La fitxa d’avaluació és un 

qüestionari valoratiu pensat perquè sigui complimentat anualment per l’agent/s 

responsable de cadascuna de les accions, tot i que, eventualment, es pot fer 

complimentar per altres agents que es considerin rellevants.  
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 Fitxa d’avaluació anual 2023 

Execució    
 Menys de 

50% 
De 50% a 

70% 
Més 

de70% 
S’han executat les accions que estaven previstes?    
Elements de millora:  
 
Recursos    
 Menys de 

50% 
De 50% a 

70% 
Més 

de70% 
S’ha disposat dels recursos previstos?    
Elements de millora:  
 
 No Sí  Perquè? 
Els recursos previstos són els adequats?    
Elements de millora:  
 
Agents i coordinació    
 Menys de 

50% 
De 50% a 

70% 
Més 

de70% 
Estan participant tots els agents previstos?    
Elements de millora:  
 
 No Sí  Quins? 
Algun agent NO previst ha participat?    
Elements de millora:  
 
 Insuficients Adequats Excessius 
Els espais de coordinació han estat els adequats?    
Elements de millora:  
 
Assoliment i cobertura    
 Menys de 

50% 
De 50% a 

70% 
Més 

de70% 
S’han assolit els objectius de les actuacions?    
Elements de millora:  
 
 No Sí  Perquè? 
S’ha arribat als destinataris esperats?    
Elements de millora:  
 
 No Sí  Quins? 
S’ha arribat a destinataris no esperats?    
Elements de millora:  
 

 

Els indicadors, per la seva banda, han de servir per mesurar de manera directa 

l’assoliment dels objectius específics de cada acció. Són els mínims imprescindibles per 

fer que l’avaluació sigui àgil i operativa, i estan molt vinculats als objectius operatius 

definits per a cadascuna de les accions.  
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Tanmateix, també hi haurà una fitxa per avaluar el grau d’implementació anual de les 

diferents accions, i per tant, del conjunt del PLJ. 

Aquesta fitxa inclou un sistema de seguiment sobre 

el nivell d’implementació que té aquella acció 

inclosa en la mesura corresponent, es concretaran 

a través de l’escala següent: 

Accions programades Temporalitat Observacions 

Nom actuació 
2023 2024 2025 2026 2027  

      

Actuació 1       

Actuació 2       

....       

 

Avaluació global  

En finalitzar la vigència del Pla es durà a terme l’avaluació del Pla Local de Joventut. Hi 

ha molts aspectes del Pla Local de Joventut que es podrien avaluar globalment. Volem, 

però, que l’avaluació sigui realista i eficient per la qual cosa hem prioritzat alguns temes 

i algunes metodologies per desenvolupar-les. 

 

 

Grau d’implementació : 

- El Pla Local de Joventut recull actuacions que s’han de desenvolupar al llarg dels 

diferents anys de vigència i amb una temporització determinada. Per aquest 

motiu, en primer lloc, caldrà avaluar quines actuacions s’han executat i quines 

no i per quin motiu. 

Què haurem d’avaluar?

Grau d’implementació

Grau de transversalitat

Grau d’implicació i 
participació

Grau de compliment dels 
objectius fixats

Com hem de fer 
l’avaluació?

Accions programades i 
executades

Paper del servei de 
joventut

Paper dels  diferents 
agents

Valoració de la 
continuitat

 Desestimat 

 No iniciat 

 Iniciat 

 Consolidat 

 Finalitzat 
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Accions 

programades 
Temporalitat Observacions 

Nom actuació 
2023 2024 2025 2026 2027  

      

Actuació 1       

Actuació 2       

....       

 

 

Grau d’implicació i participació:  

- El grau d’implicació i participació dels diferents agents en cadascuna de les 

accions és un aspecte interessant a tenir en compte. En aquest sentit, ens 

referim tant a la participació dels agents encarregats de desenvolupar aquelles 

actuacions, com el grau de participació i resposta del jovent destinatari. Per 

aquest motiu cadascuna de les fitxes d’actuació identifica clarament l’agent 

responsable de liderar l’actuació i els agents que col·laboren. Quan es dugui a 

terme l’avaluació, per tant, caldrà valorar de quina manera s’ha liderat el projecte 

i quin paper i implicació han tingut els diferents agents col·laboradors. 

 

Nom Actuació Avaluació Aspectes a 

millorar 

Lideratge de l’actuació Bo Regular Millorable   

Grau implicació dels diferents 

agents 

Bo Regular Millorable  

 

Grau de transversalitat: 

- Atès que entenem el PLJ com un projecte transversal, caldrà avaluar en quina 

mesura aquesta transversalitat ha estat incorporada i assumida pels diferents 

serveis. Això significarà avaluar els respectius lideratges que les actuacions 

recollides al Pla estableix, però també en quina mesura el servei de joventut és 

tingut en compte per part del conjunt de l’organització municipal. Bona part de 

les actuacions que recull el Pla són impulsades per altres àrees diferents de 

joventut. En aquest sentit, el Pla s’estructura en diferents àmbits com educació, 

ocupació, salut, lleure, comunicació i participació. En el moment de l’avaluació, 

per tant, caldrà avaluar el paper d’aquestes àrees, quina relació han tingut amb 

el servei de joventut i de quina manera s’ha cooperat.  
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Paper del servei de joventut en els diferents eixos 

Nom actuació Avaluació Aspectes a 

millorar 

Grau d’informació de joventut Òptim Regular No informat  

Grau de coordinació amb joventut Òptim Regular Inexistent  

Grau de col·laboració amb joventut Òptim Regular Inexistent  

 

 

Grau d’acompliment dels objectius fixats: 

- Els objectius del PLJ per cada àmbit dibuixen unes prioritats a les quals es vol 

donar resposta en els propers anys. Caldrà avaluar si les accions que s’han 

concretat permeten avançar cap a l’assoliment d’aquests objectius, en quina 

mesura han assolit els resultats, etc. En aquest sentit, quan s’avaluï el Pla caldrà 

concretar en quina mesura les actuacions desenvolupades serveixin per assolir 

els objectius fixats o no. 

Nom actuació Avaluació 

Adequació de l’actuació als objectius 

L’actuació dóna resposta a l’objectiu?  Molt Suficient Poc 

Cal continuar amb l’actuació? Si  No Observacions 

 

Cal reformar l’acció? Si No Com 
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8. Annexes 

8.1. Fitxes d’actuació 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 1: educació i formació 

Nom de l’actuació: 1.1.1 SALA D’ESTUDI I TREBALLS EN GRUP AL TOC 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Facilitar eines i recursos per la formació del jovent. 
Objectiu específic: (1) Facilitar espais als estudiants per a realitzar treballs en grup o estudiar de 
manera col·laborativa, (2) facilitar accés a Wi-Fi gratuït, i (3) facilitar suport tecnològic i material 
per poder estudiar i/o fer treballs en grup: projector, portàtils, pissarra, impressora... 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Oferir els espais lliures del TOC per poder estudiar i/o fer treballs en grup en horari de tarda. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Joventut 

Col·labora: Educació (IMET) i Regidoria de Cultura 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Personal propi o externalitzat 

Infraestructures Sala d’actes, Àgora, despatxos del TOC 

Econòmics Recursos propis 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Xarxes Socials, Projecte Antena, cartells i informació als centres educatius. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de cessions de la sala i/o espais. 
- Enquesta d’avaluació de les persones usuàries. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 1: educació i formació 

Nom de l’actuació: 1.1.2 PROGRAMA D’ANIMACIÓ EDUCATIVA (PAE) 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Facilitar eines i recursos per la formació del jovent. 
Objectiu específic: Facilitar als centres una tria d'activitats de suport a la seva tasca 
pedagògica per apropar a l'alumnat al seu entorn més immediat: recursos, espais, serveis de 
la ciutat... 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Eina per facilitar als centres una tria d'activitats de suport a la seva tasca pedagògica i alhora 
apropar a l'alumnat el seu entorn més immediat: recursos, espais, serveis de la ciutat...  
Aquest programa pretén oferir al professorat un recull d'activitats adequades al nivell de 
l'alumnat, atenent la diversitat de grups i oferint informació complementària als continguts 
curriculars, així com oferir també a l'alumnat una visió més àmplia d'allò que han aprés o que 
se'ls ha explicat a classe.  

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria d’Educació de l’IMET 

Col·labora: 

Centres educatius, Regidories de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Salut, 
Convivència i Equitat, Infància i joventut...), organismes públics del territori, 
entitats i Diputació Barcelona 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Tècnica del Servei d’Educació de l’IMET 

Infraestructures 
Centres educatius, seus d’organitzadors, espais arts escèniques, 
equipaments municipals 

Econòmics Pressupost PAE 2021-22: 15.134,70€ (la part d’Educació Anem al Teatre) 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Pàgina web IMET 
- Xarxes socials de l’IMET i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
- Pàgina web Diputació de Barcelona (Anem al Teatre) 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius: 
- Satisfacció centres educatius 
- Satisfacció organitzadors 

Quantitatius: 
- Nombre d’assistents activitats 
- Nombre d’activitats que s’ofereixen 
- Nombre de centres participants 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 1: educació i formació 

Nom de l’actuació: 1.1.3 PROGRAMA ÈXIT 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu procés educatiu. 
Objectiu específic: (1) Potenciar l’educació en el lleure i l’educació no formal com a eines per 
adquirir capacitats i habilitats, (2) potenciar l’educació en valors i el compromís social, (3) 
potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa entre els joves i (4) potenciar les eines dels i les 
joves per millorar el benestar en el seu procés d’emancipació. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Oferta de cursos complementaris a la formació reglada, xerrades divulgatives sobre temes 
d’actualitat, tallers d’educació emocional, etc. Amb especial incidència en les temàtiques 
relacionades amb el procés d’emancipació dels i les joves. A ser possible gratuïtes o que el 
cost no suposi un inconvenient per a cap persona. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Joventut 

Col·labora:  

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Personal propi i personal contractat o en col·laboració.  

Infraestructures Sala d’actes del TOC, material informàtic de suport. 

Econòmics - Pressupost propi 
- Finançament de la Diputació de Barcelona. 

  



 

57 
 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Xarxes socials, Projecte Antena i cartells. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre d’accions realitzades 
- Nombre de persones assistents 
- Valoració de les persones assistents i els i les professionals. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 1: educació i formació 

Nom de l’actuació: 1.1.4 PROJECTE FAR 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu procés educatiu. 
Objectiu específic: Oferir una sortida que resulti formativa i de creixement personal a alumnat 
de 3r i 4t d’ESO que presenta dificultats en l'aprenentatge, mostren actituds de desmotivació, 
d'inconstància en el seguiment del ritme establert i/o perill d'absentisme acadèmic. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Projecte de diversificació curricular que té com a objectiu estimular la continuïtat formativa de 
l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge o risc d'abandonament escolar, compaginant l'horari 
lectiu amb estades en empreses o entitats del municipi.  
El projecte FAR pretén col·laborar i completar la formació d’aquest alumnat oferint actuacions 
individualitzades i adaptacions curriculars per a la seva integració escolar, social i laboral, així 
com també es vol donar suport a aquest alumnat motivant les seves capacitats i interessos 
mitjançant la realització d’activitats pràctiques a empreses en un ofici que, prèviament, ells han 
escollit o han manifestat interès. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria d’Educació de l’IMET 

Col·labora: Departament d’Ensenyament, Centres educatius de secundària i empreses 
del municipi 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 

Humans 

- 2 personal tècnic del Servei d’Educació de l’IMET 
- 1 integradora social de l’IMET 

Infraestructures - 

Econòmics 
 
 
 
 

- 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Pàgina web IMET 
- Xarxes socials de l’IMET i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
- Canal Blau 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius: 
- Reunions periòdiques amb els centres educatius.  
- Seguiment personal de l’alumnat mitjançant una integradora social.  
- Canals de comunicació permanents.  
- Avaluació trimestral de l’alumnat per part de les empreses o entitats que els acull.  
- Reunió de tancament i valoració (juny) informe. 

 
Quantitatius: 

- Nombre de centres educatius participants. 
- Nombre d’alumnat participant. 
- Nombre d’empreses col·laboradores. 
- Nombre de finalitzacions satisfactòries. 
- Nombre d’alumnat que continua vinculat al sistema educatiu un cop finalitzat el curs 

escolar. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 1: educació i formació 

Nom de l’actuació: 1.1.5 PLA D’ABSENTISME ESCOLAR 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu procés educatiu. 
Objectiu específic: (1) Aconseguir la màxima  escolarització de tots els infants entre els 3 i 16 
anys, (2) Reduir o erradicar la no escolarització al segon cicle d’educació infantil, i (3) 
aconseguir reduir l’absentisme escolar en l’etapa d’educació infantil i educació secundària. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Dispositiu de sensibilització, prevenció i actuació per fer front a a l’absentisme escolar i 
promoure l’èxit escolar de l’alumnat de Vilanova i la Geltrú. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria d’Educació de l’IMET 

Col·labora: Centres educatius, Inspecció Educativa, Regidora d’Acció Social, Policia 
Local i Mossos d’Esquadra 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 

Humans 

- 1 tècnica del Servei d’Educació de l’IMET 
- 1 integradora social del Servei d’Educació de l’IMET 

Infraestructures - 

Econòmics - 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Pàgina web IMET 
- Xarxes socials de l’IMET i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius:  
- Millora en assistència al centre d’alumnat absentista 

Quantitatius:  
- Percentatge taxa absentisme escolar 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 1: educació i formació 

Nom de l’actuació: 1.1.6 PROJECTE TASTETS 

OBJECTIUS                                                                                                              
Objectiu general: Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu procés educatiu. 
Objectiu específic: (1) Informar sobre les possibilitats formatives existents en cas de no obtenir 
el GESO (Programes de Formació i inserció- PFI), (2) donar valor a la formació Professional: 
Cicles Formatius i PFI, (3) millorar la motivació envers els estudis, i (4) informar a les famílies. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Realització de simulacions i pràctiques d’oficis dels Programes de Formació i Inserció (PFI) 
que es realitzen al nostre municipi, com una activitat de suport en el procés d’elecció 
professional. S’adreça a alumnat de 3r. i 4t. ESO i cada centre proposa els participants. 
Els Tastets s’organitzen en un únic bloc on podran “tastar” tots els oficis dels PFI de la 
comarca. L’alumne/a disposa de dos hores d’orientació i un espai de tutoria individual un cop 
finalitzat l’itinerari plantejat. També s’ofereix una xerrada a les famílies per tal d’informar de les 
característiques i continguts dels PFI. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria d’Educació de l’IMET 

Col·labora: Departament d’Ensenyament, Centres educatius de secundària 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 

Humans 

- 2 tècnics del Servei d’Educació de l’IMET 
- 4 tutores dels PFI 
- Expert d’oficis 

Infraestructures Espais de l’IMET, espais municipals 

Econòmics Curs 2021-2022: 4.500,00€ 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Orientadors i coordinadors pedagògics dels centres de secundaria 
- Direccions dels centres de secundària 
- Fulls volants per a les famílies  
- Web IMET 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius: 
- Qüestionaris d’avaluació alumnes participants 
- Qüestionaris d’avaluació famílies (xerrada) 
- Qüestionari d’avaluació centres participants 
- Trobada de valoració i tancament amb els centres (juny) 

Quantitatius:  
- Nombre de centres participants 
- Alumnes inscrits 
- Alumnes assistents 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 1: educació i formació 

Nom de l’actuació: 1.1.7 CICLE DE XERRADES EDUCATIVES 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu procés educatiu. 
Objectiu específic: Donar suport a la tasca educativa de les famílies i als professionals 
relacionats amb el món educatiu. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Durant el curs 2009-2010 l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú  va encetar el Cicle de Xerrades amb l’objectiu d’abordar temes relacionats amb 
l'educació, proporcionant informacions i recursos per donar suport a la tasca educativa de les 
famílies. 
Al llarg dels cursos s’ha mantingut una oferta adaptada als interessos i temes d’actualitat i 
esdevé un recurs molt ben valorat per les persones usuàries. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria d’Educació de l’IMET 

Col·labora: Diputació de Barcelona i altres Regidories com Convivència i Equitat, Salut. 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans 1 tècnica d’educació 

Infraestructures 

- Aules IMET  
- En línia a través de la plataforma Streamyard que retransmet 

pel canal Youtube de l’IMET 

Econòmics - 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Mailings a les persones assistents 
- Mailings als centres educatius 
- Web IMET 
- Xarxes socials IMET 
- Xarxes socials Ajuntament 
- Agenda Ajuntament 
- Cartells 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius:  
- Enquestes de satisfacció Diputació  
- Enquestes satisfacció IMET 

Quantitatius:  
- Alt nombre d’inscripcions 
- Nombre de xerrades proposades 
- Mitjana d’assistents 
- Nombre de visualitzacions 

OBSERVACIONS  

La majoria de xerrades queden enregistrades i es poden visualitzar a la web i canal Youtube 
de l’IMET. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 1: educació i formació 

Nom de l’actuació: 1.1.9 ZONA EDUCACIÓ 

OBJECTIUS                                                                                                              

Objectiu general: Coordinar i corresponsabilitzar els diferents agents implicats en el procés i 
èxit educatiu. 
Objectiu específic: (1) Crear un espai de trobada i d’intercanvi d’informació entre professionals 
del món educatiu que els faciliti la col·laboració mútua, (2) oferir informació i orientació a 
l’alumnat, (3) oferir un espai als centres educatius en el qual puguin difondre la seva oferta 
formativa i així poder captar futur alumnat, i (4) oferir actes al voltant de temes relacionats amb 
l'educació i el treball adreçats a l’alumnat, les seves famílies i a professionals del món educatiu 
i professional. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Fira d’educació d’àmbit comarcal, adreçada a joves, a les seves famílies i a d’altres persones 
interessades en la formació postobligatòria ( a partir de l’ESO): batxillerats, cicles formatius, 
programes de qualificació professional inicial, formació ocupacional, estudis universitaris, 
d’idiomes, de música, formació contínua... 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei d’Educació de l’IMET 

Col·labora: 

Oficina Jove del Garraf, Centres educatius de secundària públics i concertats 
de la comarca del Garraf, Escola de Música Mestre Montserrat, Escola 
Municipal d’Art i Disseny, Escola Oficial d’Idiomes.  
Escola d’adults. UPC 
Serveis d’altres administracions públiques 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 

Humans 

- Tècnica del Servei d’Educació de l’IMET 
- Tècnics Regidoria Joventut 
- Agents i professionals món educatiu 

Infraestructures - 

Econòmics Pressupost Zona E 2022: 13.120,85 € (Educació) 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Pàgina web IMET 
- Xarxes socials de l’IMET i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
- Canal Blau Ràdio 
- Canal Blau TV 
- Pàgines web centres educatius 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius: 
- Satisfacció  estands participants.  

Quantitatius:  
- Nombre visites de centres concertades.  
- Nombre d’alumnes visitants.  
- Atencions personalitzades.  
- Persones assistents a xerrades i jornades. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 1: educació i formació 

Nom de 
l’actuació: 

1.1.10 PROJECTE D'INTEGRACIÓ A CENTRES 
EDUCATIUS 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Impulsar iniciatives que facilitin la inclusió de les persones joves en els 
processos de formació. 
Objectiu específic: (1) Detectar per a la prevenció i atenció de situacions de risc d’inadaptació 
social, que sovint es fan evidents per dèficits socioeducatius mitjançant l’observatori i detecció 
dels professionals dels centres educatius de secundaria, (2) promocionar l’èxit escolar, (3) 
millorar en la detecció/prevenció i intervenció de necessitats socials dels adolescents en els 
centres educatius, (4) coordinar amb tots els agents implicats el disseny del retorn al centre 
educatiu dels alumnes, davant d’un període alumne absentista, i (5) afavorir la millora de les 
relacions entre famílies i centres educatius. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Coordinacions periòdiques entre els Centres Educatius i Serveis Socials per tal de detectar, 
prevenir i intervenir en possibles situacions que posin en risc social als adolescents. És un 
treball conjunt que es fa des del centre educatiu, els serveis socials, els joves i les seves 
famílies.  
Des de Serveis Socials posem en marxa els recursos socials existents al territori per atendre 
la situació que pugui afectar al jove dins l'àmbit familiar i socioeducatiu. És important tenir 
present que la tasca que es fa des de Serveis Socials és fonamentalment preventiva i 
d'intervenció en situacions de risc lleu o moderat. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria d’Acció Social 

Col·labora: Regidoria d’Educació, EAP i Centres Educatius.  

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     
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RECURSOS                                                                                                             

 

Humans 

Educadors/es socials d’Acció Social, tutors/es i direccions dels Centres 
Educatius, EAP. 

Infraestructures Centres educatius i equipaments de Serveis Socials. 

Econòmics Recursos propis d’Acció Social. 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Programa Animació Educativa ( PAE) 
- Web municipal: 

https://www.vilanova.cat/serveis_a_les_persones/coordinacio_centres_educatius 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Quantitatius: 
• Nombre de casos detectats des dels Centre Educatius: fitxes noves 
• Nombre de coordinacions fetes als centres educatius 
• Nombre de Comissions Socials realitzades 

Qualitatius: 
- Tipus de problemàtiques detectades. 
- Qüestionari de satisfacció als Centres Educatius. 
- Projectes d’àmbit grupal i/o comunitari desenvolupats 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 1: educació i formació 

Nom de l’actuació: 1.1.11 PROJECTE PHYLE 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Impulsar iniciatives que facilitin la inclusió de les persones joves en els 
processos de formació. 
Objectiu específic: (1) Millorar la convivència en el centre educatiu, (2) afavorir el 
desenvolupament integral de l’alumnat, (3) potenciar el treball socioeducatiu als centres 
educatius amb un treball conjunta entre Acció Social i Educació, i (4) proposar mesures 
alternatives a l’expulsió. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

El projecte Phylé és un programa d’acompanyament personalitzat per a alumnat amb risc 
d’exclusió educativa i social.  Hi intervé professorat d’orientació educativa del centre i 
Educadors/es dels Serveis Socials de Vilanova i la Geltrú. S’apliquen mesures de prevenció, 
amb les quals es fa la detecció i seguiment d’alumnes. També mesures d’intervenció: a) 
assistència dels alumnes a una mesura d’aprenentatge i servei fora del centre, b) participació 
dels alumnes a sessions educatives grupals i c) participació de les famílies a sessions 
educatives grupals 
Entre les mesures, es proposa la participació dels alumnes en entitats i Serveis que s’han 
adherit al conveni i que facilitin l’estada d’aquest alumnat.  

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Acció Social i Educació (Ins Joaquim Mir i INS Baixa Mar). 

Col·labora: Entitats i serveis que s’adhereixen al conveni. 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Personal tècnic d’Acció Social i d’Educació 

Infraestructures Les pròpies de l’INS i de les entitats col·laboradores 

Econòmics Recursos propis d’Acció Social. 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Pàgina web INS Baixa Mar i INS Joaquim Mir. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Avaluació quantitiva:  
• Nº alumnes que han format part de projecte durant el curs.  
• Percentatge de casos amb seguiment a SSB.  
• Nº i percentatge de famílies que participen a la sessió grupal. 

 

Avaluació qualitativa per part del centre escolar i SSB.  
Valoració de l’alumnat participant. 

OBSERVACIONS  

Projecte implementat en dos Instituts públics de Vilanova. La intenció en els propers cursos 
es anar-lo implementant en altres centres educatius del municipi.   
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 2: ocupació i emancipació 

Nom de l’actuació: 1.2.1 SINGULARS 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Dotar d’eines i recursos  per facilitar la inserció laboral  millorar la ocupabilitat 
de les persones joves. 
Objectiu específic: (1) Millorar les competències professionals del jovent que hi participi, (2) 
millorar les competències transversals dels joves participants i (3) millorar la gestió emocional 
del jovent. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Programa d’àmbit comarcal, adreçat a joves de 16 a 29 anys, que compren tres accions: 
orientació, formació professionalitzadora i prospecció laboral.  
El programa vol aconseguir la inserció laboral i/o la reinserció acadèmica de les persones 
participants, a partir de la millora de la seva ocupabilitat, alhora que contribuir a cobrir la 
demanda laboral de la comarca. 
En quant a l’orientació, es porten a terme accions d’assessorament individualitzat, d’orientació 
professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca d’ocupació i 
tallers inicial i final de gestió emocional. Pel que fa a la formació, es desenvolupen accions 
formatives de diferents oficis. N’hi ha que són certificats de professionalitat i n’hi ha que són 
especialitats no conduents a certificats de professionalitat. Com a complement a la formació, 
s’inclou un període de pràctiques formatives a les empreses de 80 hores.  
Respecte a la prospecció laboral, es treballarà amb les empreses de la comarca sondejant 
quines són les seves necessitats quant a personal i buscant la seva complicitat rebent visites 
del jovent, acollint-los en pràctiques i, a ser possible, contractant-los. També es treballarà amb 
els i les joves, conjuntament amb els i les orientadores, amb la intenció de preparar-los per 
encarar la seva entrada a l’empresa. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: IMET 

Col·labora: 
Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Sitges i Consell 
Comarcal del Garraf 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     
Avaluació 
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RECURSOS                                                                                                             

 
Humans 

4 tutors/es, 1 coordinadora, 1 suport acadèmic, 2 prospectors/es 

Infraestructures 8 despatxos individuals, aules i tallers homologats per a la formació 

Econòmics Atorgament per a l’agrupació d’entitats 2021: 403.255,75€ 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Difusió de l’inici del Programa Pàgines web i xarxes socials dels diferents centres ocupacionals 
i dels seus ajuntaments – Oficines Jove –– Referents juvenils (Salut, Justícia Juvenil, 
orientadors/es instituts comarcals...) 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Indicadors propis generals del Programa: 
- Valoracions de la formació del SOC.  
- Valoracions de la satisfacció del personal participant (alumnat, docents, tutors, 

empresaris) respecte a la formació i respecte al Programa en general propi de les 
entitats participants. 

OBSERVACIONS  

Pel que fa a la temporització, s’ha previst que es convoquin i ens atorguin els Projectes 
Singulars 2022, 2023 i 2024. En el cas dels recursos humans (i infraestructures) s’han 
comptabilitzat els de l’edició 2021. En les edicions posteriors aquestes dades poden canviar, 
sobretot si les ràtios de grups de joves passen de ser 1 tutor/a-20 joves a 1 tutor/a-15 joves. 
En quant als recursos econòmics, només s’han especificat els que es coneixen, és a dir, els 
de l’edició 2021. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 2: ocupació i emancipació 

Nom de l’actuació: 1.2.2 FOAP 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Dotar d’eines i recursos per facilitar la inserció laboral millorar la ocupabilitat 
de les persones joves. 
Objectiu específic: (1) Realitzar una formació de qualitat, (2) recapacitar els participants del 
projecte, (3) realitzar pràctiques formatives en empreses del territori, (4) incrementar el nombre 
d’empreses que contemplin pràctiques amb persones amb formació en noves tecnologies i (5) 
disminuir el nombre de persones aturades. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Programa de formació en àrees prioritàries (sectors econòmics que necessiten) que ofereix a 
les persones treballadores, preferentment en situació d'atur i demandants d'ocupació, una 
formació d'acord amb el seu potencial i adaptada a les necessitats del mercat laboral. 
Les famílies professionals que s’ofereixen són (referència FOAP21): 

- Administració i gestió 
- Comerç i màrqueting 
- Instal·lació i manteniment 
- Informàtica i comunicació 
- Idiomes 

S’incorporen eines telemàtiques en la formació. 
L’equip tutor és referent de l’alumnat des que comença la formació fins el final (mitjançant 
tutories grupals i individuals) i 3 mesos posterior per l’acompanyament a la inserció.  
El servei de prospecció intervé abans de començar el període de pràctiques formatives per 
copsar necessitats de les empreses, i s’estableix una tutoria amb els grups per acostar-los a 
la realitat del mercat de treball. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: IMET 

Col·labora: Oficina de Treball del SOC 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     
Avaluació 
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RECURSOS                                                                                                       

Humans 

4 persones tutores, 1 coordinadora, 2 persones en suport administratiu, 
1 prospectora (parcial) 

Infraestructures 
Aules polivalents, aules de gestió amb ordinadors i aules taller. 
Despatxos per entrevistes. 

Econòmics Atorgament mig de FOAP 2020 i 2021: 518.848,25 € 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Difusió prèvia a l’inici de l’atorgament per informar de la previsió d’oferta i un cop rebut 
l’atorgament: 

- Pàgina web  
- Cartelleria i Flyers al centre, per la ciutat, serveis locals de les poblacions veïnes, etc. 
- Mailing als instituts de Vilanova, serveis locals, etc. 
- Mailing a exalumnes  

Difusió durant la formació: 
- Notícies breus sobre les activitats de l’alumnat durant els cursos (web de l’IMET) 

Difusió al finalitzar la formació 
- Publicació dels resultats assolits a la web de l’IMET 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Indicadors marcats pel centre (Qualitat): 
Valoració del grau de satisfacció de la formació: 

- L’alumnat 
- L’equip docent 
- L’equip tutor 
- Les empreses 

% d’inserció assolit per l’alumnat dels cursos: 
- Al finalitzar la formació 
- Als 3 mesos 

Altres Indicadors d’avaluació establerts pel SOC: 
- Nivell d’execució de les accions atorgades 
- Nombre d’alumnes que finalitza la formació amb resultat d’Apte. 
- % d’assistència de l’alumnat. 

OBSERVACIONS  

En relació als recursos humans i recursos econòmics, s’ha descrit el que correspon a FOAP21. 
Aquestes dades poden variar en funció dels atorgaments anuals. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 2: ocupació i emancipació 

Nom de 
l’actuació: 

1.2.3 CREACIÓ D’UN CENTRE DE NOVES 
OPORTUNITATS 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Dotar d’eines i recursos per facilitar la inserció laboral  millorar la ocupabilitat 
de les persones joves. 
Objectiu específic: Atendre, assessorar i crear itineraris personalitzats per a desenvolupar 
competències socials i personals que facilitin l'accés a recursos formatius, laborals i socials, a 
joves entre 16 i 24 anys. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

L’acció preveu proveir un conjunt de serveis als joves en el marc del programa de Noves 
Oportunitats, entre els anys 2022 i 2024, amb l’objectiu d’ oferir un recurs formatiu especialitzat 
que permeti una nova  oportunitat als joves entre 16 i 24 anys que han abandonat 
prematurament el sistema educatiu i que manifesten especials dificultats per integrar-se als 
ensenyaments post obligatoris o al mercat laboral. 
Aquest programa va adreçat a joves entre 16 i 24 anys que no compten amb cap 
titulació. Pretén arribar a joves que han abandonat prematurament el sistema educatiu i que 
reuneixen factors personals de vulnerabilitat social. L’objectiu és fer recuperar les ganes 
d’aprendre dels milers de joves que, per motius diversos, no han trobat el seu lloc als instituts 
i que, per raó de la seva edat, són invisibles per a les empreses, per tant, l’objectiu és que 
construeixin un projecte professional i de vida amb un acompanyament tutorial que pot tenir 
una durada de fins a dos anys. Al programa s’ofereix: 

- Itineraris flexibles a mig i llarg termini adaptats als requeriments de cada jove. 

- Itineraris vinculats a l’entorn productiu, amb un ampli ventall d’opcions professionals i 
amb una orientació inicial que ajuda a conèixer les ocupacions abans de triar-les. 

- Itineraris que incorporen tant formació professionalitzadora com de competències 
bàsiques i transversals. 

- Acompanyament intensiu i proper al llarg de tot l’itinerari, fins i tot en els primers mesos 
d’inserció laboral o de retorn al sistema educatiu. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: UTE INTERMEDIA 

Col·labora: Connecta Cooperativa, Fundació Formació i Treball, Actua SCCL, IMET  
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TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans En tràmit de sol·licitud i pendent de determinar. 

Infraestructures En tràmit de sol·licitud i pendent de determinar. 

Econòmics En tràmit de sol·licitud i pendent de determinar. 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Xarxes Socials, Web IMET, Cartelleres IMET 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Formació competències: Obtenir un mínim de 7 en una escala de 1 a 10 en la valoració 
de la formació. 

- Formació professionalitzadora: Obtenir un mínim de 7 en una escala de 1 a 10 en la 
valoració de la formació. 

- Recapacitar als participants: Finalització de la formació amb èxit d’un mínim del 75% 
dels participants 

- Assolir objectiu inserció formativa: % de les persones que finalitzin el programa 

OBSERVACIONS  

Programa de l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació i en col·laboració amb el 
Departament d’Educació. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 2: ocupació i emancipació 

Nom de l’actuació: 1.2.4 CREACIÓ D'OCUPACIÓ VINCULADA A NOUS 
SECTORS RELACIONATS AMB LES TIC 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Dotar d’eines i recursos per facilitar la inserció laboral  millorar la ocupabilitat 
de les persones joves. 
Objectiu específic: (1) Realitzar una formació de qualitat, (2) recapacitar els participants del 
projecte, (3) realitzar pràctiques formatives en empreses del territori, (4) incrementar el nombre 
d’empreses que contemplin pràctiques amb persones amb formació en noves tecnologies i (5) 
disminuir el nombre de persones aturades. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Dur a terme una actuació d’elaboració d’un pla de “Reciclatge professional” o “Reskilling” per 
tal d’ajudar a cercar treball a aquelles persones amb coneixements en àrees molt afectades 
per la crisis del COVID-19 en el sector de les noves tecnologies. Aquest sector és el menys 
perjudicat i amb més projecció de futur laboral d’entre els diferents sectors productius del 
Garraf actuals. 
Millorar la capacitació i qualificació professional de les persones en situació d’atur per afavorir 
una major ocupabilitat i promoure-la innovació i reduir la bretxa digital. 
Formació en competències digitals en els següents itineraris: Gestor de projectes /Mobile 
Development / Backend Development. 
Formació en competències per a la recerca de feina: Com superar una entrevista ràpida de 
treball / Recerca de feina mitjançant les xarxes socials / Autocandidatura / Elevator pitch / 
Preguntes freqüents en l’entrevista de treball / Vídeos CV / CV per competències / Likedin / 
Marca personal / La gestió de les emocions en la recerca de feina / El mòbil com aliat en la 
recerca de feina. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: IMET 

Col·labora: Empresa privada 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació 
 
 

                    

Avaluació 
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RECURSOS                                                                                                  

Humans 1 Persona tècnica  

Infraestructures Espais de l’IMET 

Econòmics 
El projecte es va pressupostar en 44.869,80€, Diputació de Barcelona 
otorga 35.895,54€ 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Xarxes Socials, Web IMET, Cartelleres IMET 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Formació de qualitat: Obtenir un mínim de 7 en una escala de 1 a 10 en la valoració 
de la formació. 

- Recapacitar als participants: Finalització de la formació amb èxit d’un mínim del 75% 
dels participants. 

- Realitzar pràctiques en empreses territori: Obtenir un mínim de 30 convenis de 
pràctiques. 

- Incrementar nombre empreses que contemplin pràctiques: Captar un mínim de 30 
empreses. 

- Disminuir nombre persones aturades: inserció mínima d’un 10% de les persones que 
finalitzin la formació. 

OBSERVACIONS  

Es tracta d’un projecte de la Diputació de Barcelona. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 2: ocupació i emancipació 

Nom de l’actuació: 1.2.5 EAI (Espai d’Atenció Individualitzada) 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Millorar les oportunitats  per a la inserció laboral de les persones joves en 
situació de vulnerabilitat. 
Objectiu específic: (1) Generar un espai d'atenció individualitzada pels joves en situació de 
vulnerabilitat, per donar suport en la construcció del seu projecte de futur, (2) detectar joves 
que han emigrat sols que han sortit del sistema de protecció i viuen en una situació de 
precarietat i exclusió social, i (3) vincular aquests joves a la xarxa de serveis municipals per tal 
construir des de la corresponsabilitat una proposta de futur viable i adequada a la seva realitat. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

L’Espai d’Atenció Individualitzada als joves es planteja com una acció tranversal dins l’eix 

d’emancipació mitjançant l’atenció directa als joves en diferents categories.  
Pretén generar una vinculació directa amb els joves per tal d’acompanyar-los en la definició 

del seu projecte de futur, detectant les seves fortaleses personals, les seves habilitats i també 

recolzar-los per enfortir el seu procés d’autonomia. 
Aquest espai contempla l’atenció dels joves que viuen als centres acollidors de VNG, els que 

han sortit dels recursos d’acollida i segueixen residint a la ciutat i dels joves que no han estat 

tutelats però que es troben en situacions de vulnerabilitat.  
El seguiment dels joves es farà de manera presencial i/o mitjançant el mòbil del servei, en 

coordinació amb els seus referents educatius, en cas que en  tinguin. 
En cas necessari, es derivarà el jove a altres serveis municipals com el Servei de Convivència, 

Serveis Socials, Servei Local d’Ocupació, etc.  

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora: - 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
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INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de joves atesos durant l’any. 
- % de JMS atesos des de l’EAI sobre el total de JMS residents a VNG. 
- % JMS procedents dels centres acollidors atesos. 
- % Nombre de joves en situació de sensellarisme o habitatge ocupat atesos. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 2: ocupació i emancipació 

Nom de l’actuació: 1.2.6 PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ PER 
A JOVES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Millorar les oportunitats  per a la inserció laboral de les persones joves en 
situació de vulnerabilitat. 
Objectiu específic: (1) Millorar l’ocupabilitat dels JMS mitjançant l'adquisició d'aptituds i 
competències derivades de la pràctica laboral, i (2) facilitar la regularització de la situació 
administrativa dels joves. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Contractació per part de l’Ajuntament de VNG de joves en situació de vulnerabilitat en el marc 

del programa de Formació i Treball Joves tutelats i ex-tutelats. 
L’objectiu de la línia Joves del Programa Treball i Formació és facilitar experiències 

professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats 

i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions 

posteriors al mercat de treball ordinari. 
Aquestes experiències professionals tenen una durada de 12 mesos i es realitzen a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, junt amb les accions de formació i l’acompanyament d’una 
professional que coordina el programa.   

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora: 
Regidoria de Recursos Humans, Ocupació, i Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de JMS tutelats i extutelats contractats pel programa Treball i Formació 
durant l’any. 

- Nombre d’ofertes de feina a les que s’han inscrit els joves participants abans de 
finalitzar el contracte. 

- Nombre de joves que han regularitzat la seva situació documental durant l’any. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 2: ocupació i emancipació 

Nom de l’actuació: 

1.2.7 AMPLIACIÓ DE LES PLACES DELS 
PROGRAMES D'ACOMPANYAMENT AL MÓN 
LABORAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL (MATÍ, TIMOL, TRÀNSIT, 
PFI_ADAPTATS...) 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Millorar les oportunitats  per a la inserció laboral de les persones joves en 
situació de vulnerabilitat. 
Objectiu específic: (1) Establir un nou recurs en salut mental amb la finalitat de capacitar i 
habilitar a les persones amb problemes de salut mental per iniciar un itinerari d’inserció laboral 
per tal d’aconseguir la seva integració social i laboral. Promoure la seva capacitació perquè 
adquireixin les competències necessàries per incrementar el seu nivell d’ocupabilitat i facilitar 
la seva inserció laboral. (2) Disposar de més personal treballador pels projectes específics de 
diversitat funcional intel·lectual. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

La comarca té una necessitat de recursos que permetin l’atenció de persones amb diversitat 
funcional. El territori requereix de més recursos de transició de l’etapa educativa a 
l’ocupacional; recursos molt beneficiosos per atendre a la diversitat en l’abordatge dels 
processos i itineraris d’inserció social i laboral. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: IMET 

Col·labora: Tots els SLO de la comarca del Garraf  

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans A determinar, en vies d’execució 

Infraestructures A determinar, en vies d’execució 

Econòmics 
A determinar, en vies d’execució 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Xarxes Socials, Pàgines Web SLO comarca, cartells 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Persones mínimes ateses: 50 
- Recapacitar als participants: finalització d’itineraris d’inserció sociolaboral amb èxit del 

75% dels participants 
- Facilitar els aprenentatges i l’autonomia en la recerca de feina: Obtenir un mínim de 7 

en una escala de 1 a 10 en la valoració de la formació 
- Assolir objectiu inserció laboral: 10% de les persones que finalitzin el programa. 

OBSERVACIONS  

Programa del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 2: ocupació i emancipació 

Nom de l’actuació: 1.2.8 PROJECTE ESCOLA RESTAURANT 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Millorar les oportunitats  per a la inserció laboral de les persones joves en 
situació de vulnerabilitat. 
Objectiu específic: (1) Assolir un escola – restaurant a l’IMET, reservat a empreses d’inserció 
i centres especials de treball d’iniciativa social, (2) generar nous programes d’inserció laboral 
adreçats als col·lectius amb risc d’exclusió social, i (3) oferir formació professionalitzadora. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Assolir un escola – restaurant a l’IMET, reservat a empreses d’inserció i centres especials de 
treball d’iniciativa social. Dispositiu que permetrà:   
- Generar nous programes d’inserció laboral adreçats als col·lectius amb risc d’exclusió social 

i, preferentment, a aquelles persones que hagin o puguin mostrar més dificultats per accedir 
i/o finalitzar cursos formatius reglats de llarga durada i amb molta càrrega de continguts 
teòrics. 

- Oferir formació professionalitzadora on els requisits previs d’accés no siguin un impediment 
(una de cada dues persones aturades de llarga durada no tenen cap qualificació 
professional i si la tenen és de baixa qualificació; realitat que dificulta o impedeix que moltes 
d’aquestes persones puguin participar de les formacions ocupacionals que programen amb 
el SOC); amb una clara concepció pràctica (aprendre des de la pràctica en entorn real), que 
sigui estimulant i procuri prevenir els abandonaments; que faciliti la conciliació familiar-
formativa-laboral. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: IMET 

Col·labora: Empreses d’inserció social 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans A determinar, en vies d’execució 

Infraestructures A determinar, en vies d’execució 

Econòmics A determinar, en vies d’execució 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Xarxes Socials, Pàgina Web IMET, cartells. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Formació professionalitzadora: Obtenir un mínim de 7 en una escala de 1 a 10 en la 
valoració de la formació. 

- Recapacitar als participants: Finalització de la formació amb èxit d’un mínim del 75% 
dels participants. 

- Assolir objectiu inserció laboral: 10% de les persones que finalitzin el programa. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 2: ocupació i emancipació 

Nom de l’actuació: 1.2.9 PACTE PER L’OCUPACIÓ DEL GARRAF 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Impulsar iniciatives a nivell en l’àmbit de la ocupació a nivell comarcal i amb 
altres agents. 
Objectiu específic: (1) Disposar d’un coneixement profund i acurat de la situació de l’ocupació 
en el territori, tant quantitativament com qualitativa, (2) apostar per implementar projectes de 
millora i dinamització del mercat de treball comarcal, i, (3) impulsar la coordinació entre els 
diferents actors per tal d’atendre adequadament les necessitats detectades. Aquesta 
coordinació ha d’evitar tant els solapaments com els buits a nivell comarcal.  

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Agrupació d’entitats que promouen l’ocupació a la comarca del Garraf amb l’objectiu de 
treballar les necessitats del territori per tal de promoure una ocupació de qualitat per a tots els 
ciutadans. En aquest Pacte s’estableixen accions concretes per treballar amb persones joves. 
El Pacte per l’Ocupació del Garraf pretén: 
- Assegurar que el conjunt d’actuacions formatives i ocupacionals es trobin en sintonia i 

reforcin les estratègies de desenvolupament territorial i així aprofitar al màxim els recursos, 
oportunitats i potencialitats de la comarca en matèria d’ocupació.  

- Dirigir els recursos formatius i ocupacionals de la comarca cap a aquelles activitats 
econòmiques que estan generant ocupació en el territori.  

- Contribuir a la cohesió social i a la millora de les condicions laborals de les persones més 
afectades per la crisi i amb més dificultats per reincorporar-se al mercat de treball. Per això 
impulsa mesures de lluita contra la precarietat laboral, que pren la forma de salaris baixos, 
temporalitat, parcialitat i estacionalitat. En aquest sentit, es prestarà especial atenció a 
aquells col·lectius que s’han detectat durant el procés de participació com a claus en la 
intervenció.  

- Treballar per aconseguir un mercat de treball lliure de discriminacions per raons de sexe, 
origen o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Les mesures adoptades 
estan dissenyades de manera que impulsin un mercat de treball més inclusiu, on les 
persones puguin desenvolupar les seves potencialitats sense límits provocats per 
discriminacions presents històricament en el mercat de treball. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Consell Comarcal del Garraf 

Col·labora: 

Consell Comarcal del Garraf, NODE (Agencia de Desenvolupament 

Garraf), Ajuntament Canyelles, Ajuntament Cubelles, Ajuntament Olivella, 

Ajuntament Sant Pere Ribes, Ajuntament Sitges, Ajuntament Vilanova i la 

Geltrú, Comissions Obreres Baix LL., Alt Penedès, Anoia i Garraf, Unió 

General de Treballadors de l’Anoia, Alt Penedès i Garraf, Federació 
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Empresarial del Gran Penedès i Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Tècnics dels diferents equipaments col·laboradors 

Infraestructures Les dels equipaments de les entitats col·laboradores 

Econòmics No disposa de recursos econòmics propis 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Xarxes Socials, Web IMET, Cartelleres IMET 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de reunions realitzades. 
- Nombre de compromisos adquirits. 
- Nombre d’accions comarcals realitzades. 

OBSERVACIONS  

Pacte per l’Ocupació del Garraf s’enquadra en el nou marc legal establert per la Llei 13/2015, 
del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
Durant el plenari del 28 d’octubre de 2021 es va acordar continuar treballant conjuntament, de 
forma col·laborativa i concertada, en el II Pacte per a l’Ocupació del Garraf, obrint la possibilitat 
d’incorporar nous agents públics i privats. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 2: ocupació i emancipació 

Nom de l’actuació: 1.2.10 IMPULSAR ESPAIS DE COORDINACIÓ 
ENTRE PERSONES ORIENTADORES I L’IMET 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Impulsar iniciatives a nivell en l’àmbit de la ocupació a nivell comarcal i amb 
altres agents. 
Objectiu específic: (1) Generar espais de debat sobre l’orientació laboral, (2) crear sinergies 
entre el personal orientador de la comarca, i (3) dotar a les persones usuàries de serveis 
coordinats i evitar que les mateixes hagin de recórrer diferents serveis  

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Dotar els serveis d’ocupació d’orientació coordinada, fent que l’orientació sigui un eix 
transversal de treball amb el ciutadà.  

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: IMET 

Col·labora: Ajuntaments, Consell Comarcal del Garraf i entitats del tercer sector. 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

Humans Personal dels SLO dels municipis i de les entitats del tercer sector 

Infraestructures Infraestructures de les entitats participants 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Xarxes Socials / Pàgines Webs entitats col·laboradores / Cartells 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de reunions realitzades 
- Nombre de compromisos adquirits 
- Nombre d’accions conjuntes realitzades 

OBSERVACIONS  

Aquesta acció està a determinar, en troba en vies d’execució. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 2: ocupació i emancipació 

Nom de l’actuació: 1.2.11 HABITATGE DE LLOGUER COMPARTIT  
PER A JOVES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Facilitar el procés d’emancipació habitacional de les persones joves ampliant 
les oportunitats per a l’accés a l’habitatge. 
Objectiu específic: (1) Acompanyar en el procés d'autonomia als joves que compleixen el perfil 
d'accés al projecte, (2) afavorir la sortida dels PIL d'aquells joves que puguin iniciar el seu 
procés d'emancipació personal, laboral i social, i (3) facilitar, indirectament, el trànsit dels joves 
que continuen als SPAAI i tenen un Pla de Treball individualitzat a l'ASJET (Àrea de Suport 
als Joves Tutelats i Extutelats), a una plaça a PIL. 

 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Habilitació d’habitatges del parc públic municipal i/o de particulars que cedeixen el seu 

habitatge a l’Ajuntament,  gestionats per l’Oficina Local d’habitatge per destinar al lloguer a 

Joves migrants sols que estan en fase d’autonomia, disposen de contractes laborals temporals 

i/o altres ingressos i han d’abandonar el recurs on viuen i, per la seva situació econòmica o 

precarietat laboral tenen dificultats per trobar un habitatge dins el mercat ordinari.  
Aquests habitatges de lloguer seran de caràcter temporal fins que els joves millorin les seves 

condicions socioeconòmiques i puguin trobar un altre habitatge. Per fer-ho, l’equip tècnic del 

PDCEJ farà un seguiment individualitzat dels joves per tal de millorar la seva autonomia i 

afavorir la seva emancipació. 
 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora: Regidoria d’Habitatge, Acció social i Oficina Jove Garraf 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     
Avaluació 
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INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de JMS que han sol·licitat accedir a un habitatge de lloguer compartit durant 
l’any. 

- Nombre de JMS que han accedit a un habitatge de lloguer compartit durant l’any. 
- % de JMS que han pogut accedir a un habitatge sobre el total de JMS que ho han 

sol·licitat. 
- Nombre de joves que han pogut passar de SPAAI a PIL durant l’any 

RECURSOS                                                                                                          

   

Humans Tècnica de Joventut 

Infraestructures Habitatge cedit per l’Oficina d’Habitatge de Vilanova i la Geltrú 

Econòmics Propis de la Regidoria de d’infància i joventut 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Xarxa de professionals d’Accíó social i Joventut. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Generem oportunitats a Vilanova. Àmbit 2: ocupació i emancipació 

Nom de l’actuació: 
1.2.12 HABITATGES D’AUTONOMIA PER A 
JOVES EN SITUACIÓ DE SENSE LLAR 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Facilitar el procés d’emancipació habitacional de les persones joves ampliant 
les oportunitats per a l’accés a l’habitatge. 
Objectiu específic: (1) Oferir habitatges de caràcter temporal als joves en situació de 
vulnerabilitat per donar cobertura assistencial i resposta a necessitats derivades de la seva 
situació, i (2) donar suport als joves en situació de vulnerabilitat en el procés d’adquisició 
d’autonomia; tot i acompanyant-los en el desenvolupament del seu procés d’emancipació. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Col·laboració amb entitats del territori per a la creació d’habitatges d’emergència social de 
caràcter temporal adreçats a joves en situació de vulnerabilitat que no disposen d’ingressos 
propis ni d’un habitatge on viure. L’estada al recurs va vinculada a un Pla de Treball 
Individualitzat, focalitzat en el foment de l’autonomia i l’emancipació. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora: Regidoria d’Acció Social i Entitats socials del territori 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             
Humans Tècnica de Joventut 

Infraestructures 
Pisos disponibles de les Entitats socials, amb qui es pugui arribar a 
acords 

Econòmics Propis de la Regidoria de d’infància i joventut 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Xarxa de professionals d’Accíó social i Joventut, 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de JMS derivats a l’habitatge durant l’any. 
- Nombre de JMS que han accedit a l’habitatge durant l’any. 
- % de JMS que s’han pogut emancipar amb èxit després de la seva estada al pis.  



 

92 
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Repte 
PNJCat 

Repte 4: Promoure una vida saludable de les persones joves. 

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 3: Salut 

Nom de l’actuació: 

2.3.1 AMPLIACIÓ DELS PROGRAMES DE 
PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DEL BENESTAR 
EMOCIONAL ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA I 
POSTOBLIGATORIS 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Reforçar els processos de prevenció i acompanyament del benestar 
emocional i la salut mental del jovent. 
Objectiu específic: Promoció del benestar emocional de les persones joves 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Xerrades/ tallers per dotar d’eines per a la promoció del benestar emocional als centres de 
secundària. La idea és donar resposta a les temàtiques i necessitats dels centres educatius 
en un grup i moment concret. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                          

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei de Salut 

Col·labora: Servei de Joventut, Servei d’Educació i Departament Salut Generalitat  

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 

Humans 

Departament de Salut Generalitat (RBEC, dietistes, infermeria) i Servei 

de Salut Pública 

Infraestructures Centres educatius 

Econòmics Recursos propis de la Regidoria de Salut. 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Xarxes socials i web municipal 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  
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- Avaluació qualitativa mitjançant enquesta. 
- Quantitativa per nombre de tallers/actuacions. 

Repte 
PNJCat 

Repte 4: Promoure una vida saludable de les persones joves. 

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 3: Salut 

Nom de l’actuació: 
2.3.2 SERVEI DE GESTIÓ EMOCIONAL JOVE 
“PARLA’N” 

OBJECTIUS                                                                                                              
m 
Objectiu general: Reforçar els processos de prevenció i acompanyament del benestar 
emocional i la salut mental del jovent. 
Objectiu específic: Dotar de competències emocionals al jovent que promogui un 
desenvolupament saludable. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

L'espai Parla'n tracta d'oferir orientació, informació i atenció a problemes de benestar 
emocional i salut mental a joves d'entre 12 i 29 anys residents a la comarca del Garraf, amb o 
sense diagnòstic, però que presentin alguna dificultat en alguna d'aquestes àrees: alimentació, 
son, comportament, comunicació i llenguatge, aprenentatge (dislèxia, TDA, TDAH), 
psicosomàtica (dolors o malestars físics que tenen un origen psicològic) i estat d'ànim. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Joventut 

Col·labora: Regidoria de Salut 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans 1 psicòloga 

Infraestructures 1 despatx al TOC 

Econòmics 
- Partida del pressupost pròpia de la Regidoria de Joventut 
- Subvenció de la Diputació de Barcelona 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  
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- Presentar el servei als centres educatius 
- Difusió a través de xarxes socials i web de l’Oficina Jove 
- Difusió a través de cartelleria en centres educatius i equipaments municipals (centres 

cívics, biblioteques, etc.) 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de joves que fan ús del servei 
- Enquestes de satisfacció a les persones usuàries 
- Memòria anual del projecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

96 
 

 
 
 

Repte PNJCat Repte 4: Promoure una vida saludable de les persones joves. 

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 3: Salut 

Nom de l’actuació: 2.3.3 GRUPS DE SUPORT MUTU ENTRE IGUALS 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Reforçar els processos de prevenció i acompanyament del benestar 
emocional i la salut mental del jovent. 
Objectiu específic: (1) Compartir experiències amb el grup d’iguals, (2) crear un ambient 
d’ajuda mútua, (3) millorar la salut del jovent a nivell físic i emocional, i (4) oferir eines, 
informació i orientació en gestió emocional i d’hàbits saludables. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Els grups entre iguals són trobades de persones que s’ajunten de forma voluntària amb la 
finalitat d’ajudar-se mútuament i aconseguir un propòsit especial. Són un recurs mobilitzat en 
la comunitat i per a la comunitat i estan acompanyats i dinamitzats per una professional de 
referència. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Joventut 

Col·labora: Regidoria de Salut, Educació i Convivència i Equitat 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 
Humans 1 tècnic/a dinamitzador/a 

Infraestructures 1 sala per a les trobades 

Econòmics Recursos propis de l’Ajuntament 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Difusió a través de les xarxes socials de l’Oficina Jove i de l’Ajuntament  
- Cartelleria als centres educatius 
- Boca a orella a través de l’educador/a de carrer i projecte Antena 
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INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de participants 
- Nombre de trobades realitzades 
- Memòria anual qualitativa per part de la persona dinamitzadora 
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Repte PNJCat Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada. 

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 3: Salut 

Nom de l’actuació: 2.3.4 PREVENCIÓ EN ELS ESPAIS D’OCI NOCTURN 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Promoure els hàbits saludables, segurs i lliures de violències en els espais 
d’oci nocturn. 
Objectiu específic: (1) Crear una taula amb diferents agents per dissenyar la campanya i les 
accions, (2) proposar una bateria d’accions a dur a terme, amb una visió àmplia dels agents i 
sectors implicats, (3) dissenyar i implementar les accions als diversos espais d’oci nocturn tant 
privats com públics i (4) Aglutinar les accions que es fan i són positives en el marc de la 
campanya comunitària (fonts d’aigua espais de festa, “Q de festa!”, campanya festes lliures i 
segura...) 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Crear una campanya comunitària de prevenció de riscos associats a l’oci nocturn. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Joventut 

Col·labora: Coordin. d’entitats juvenils i culturals, Regidoria de Salut i Convivència  

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

Humans 

Propis de Joventut, Salut i Convivència i Equitat, serveis externs a 
contractar, col·laboradors privats. 

Infraestructures Segons les propostes d’accions que s’acordin. 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

A través de xarxes socials, antenes i a través de la coordinadora d’Entitats. Comunicació. 
Pòsters, banderoles i màstils...Altres impressions físiques més innovadores que ajudin a 
difondre la campanya. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Enquestes de percepció als agents implicats, a la ciutadania, establiments col·laboradors. 
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Repte 
PNJCat 

Repte 4: Promoure una vida saludable de les persones joves. 

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 3: Salut 

Nom de l’actuació: 2.3.5 MESURES ALTERNATIVES A LA SANCIÓ DEL 
CONSUM DE DROGUES 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Disminuir les conductes de risc associades a la salut jove i promoure hàbits 
i conductes de vida saludables entre el jovent. 
Objectiu específic: (1) Treballar la sanció des d’una vessant educativa i no únicament des de 
la mera punició, (2) responsabilitzar al menor infractor de la seva acció, (3) afavorir la pressa 
de consciència dels riscos associats al consum, (4) connectar a al jovent i les seves famílies 
a la xarxa social del municipi, (5) oferir espais de participació on els joves i les seves famílies 
trobin respostes a dubtes i/o demandes en relació al consum de drogues, i (6) coordinar els 
recursos necessaris per desenvolupar la resposta educativa. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Programa educatiu que ofereix una resposta d’intervenció amb la finalitat de reduir els riscos 
associats al consum i connectar al jove i les seves famílies a la xarxa social del municipi on 
puguin resoldre dubtes i/o demandes en relació al consum de drogues. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei d’Acció Social. 

Col·labora: Cossos de seguretat, Servei de Joventut i Salut 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Tècnic Acció Social, PL i MMEE 

Infraestructures Equipaments municipals i instal·lacions d’Acció Social. 

Econòmics Propis d’Acció Social. 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Web municipal: 
https://www.vilanova.cat/serveis_a_les_persones/servei_mesures_alternatives 
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INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Quantitatius: 
• Nº de joves que participen al programa. 
• Nº de informes favorables i desfavorables. 
• Nº reincidència. 

Qualitatius: 
• Valoració dels agents implicats. 

OBSERVACIONS  

Cal un treball en xarxa per sensibilitzar a tots els agents implicats de la importància de la 
detecció de consum en joves per treballar la prevenció de riscos. 
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Repte 
PNJCat 

Repte 4: Promoure una vida saludable de les persones joves. 

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 3:  Salut 

Nom de 
l’actuació: 

2.3.6 ESPAI DE COORDINACIÓ ENTRE AGENTS 
VINCULATS A LA SALUT 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Millorar la coordinació i difusió del recursos vinculats a la salut del territori. 

Objectiu específic: Donar a conèixer els diferents programes i serveis entre les persones 
professionals que fan prevenció i promoció de la salut i el benestar emocional als centres 
educatius. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Espai de trobada dels diferents professionals que treballen en promoció i prevenció de la salut 
i el benestar emocional als centres educatius, per tal de donar a conèixer els recursos i 
compartir experiències. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei de Salut 

Col·labora: 
Servei de Joventut, Servei d’Educació, Servei d’Equitat, Servei d’Acció 
Social i Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans 

Personal tècnic que treballa al territori en l’àmbit de la salut. 

Infraestructures Sala de reunions. 

Econòmics Recursos propis de la Regidoria de Salut. 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Comunicació interna 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre de reunions anuals i avaluació qualitativa. 
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Repte 
PNJCat 

Repte 4: Promoure una vida saludable de les persones joves. 

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 3: Salut 

Nom de l’actuació: 2.3.7 FIRA BEC JOVE 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Millorar la coordinació i difusió del recursos vinculats a la salut del territori. 
Objectiu específic: Donar a conèixer els actius en salut per al benestar emocional del jovent 
que existeixen al territori. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Fira adreçada a infants, joves, persones educadores i famílies per donar a conèixer els actius 
en salut i els serveis adreçats a la promoció del benestar emocional en joves 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei de Salut 

Col·labora: 
Servei de Joventut, Servei d’Educació, Servei d’Esports i Departament de 
Salut Generalitat. 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 

Humans 

Personal tècnic de Salut Generalitat, de Salut pública, Esports i 
Joventut 

Infraestructures Fira al parc de baix a mar 

Econòmics 15.000€ 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

XXSS, web, premsa 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de persones participants a la fira, nombre d’assistents a la fira.  
- Enquesta satisfacció 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit4: Igualtat 

Nom de l’actuació: 

2.4.1 IMPLEMENTACIÓ D'ITINERARIS DE 
SENSIBILITZACIÓ SOBRE CONVIVÈNCIA I 
EQUITAT A CENTRES D'EDUCACIÓ 
OBLIGATÒRIA I POST OBLIGATÒRIA 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Promoure i posar en valor el respecte a la diversitat entre les persones joves. 
Objectiu específic: Donar eines a professorat i a alumnat per la prevenció de la discriminació. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

El recurs facilita coneixements específics al professorat per tal que puguin implementar els 
continguts i eines a l’aula a través de dinàmiques guiades en fitxes dissenyades pels cicles 
inicial, mitjà i superior de primària. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Convivència i Equitat 

Col·labora: Regidoria d’Educació 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Personal formatiu 

Infraestructures Material de papereria 

Econòmics - 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Correu informatiu a cap del servei d’Educació; als centres escolars i contacte amb Consell 
Escolar. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nº de centres participants 
- Nº de professorat participant 
- Nº d’alumnes participants 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit4: Igualtat 

Nom de l’actuació: 2.4.2 PREMI "CARTA AL MALTRACTADOR" 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Promoure i posar en valor el respecte a la diversitat entre les persones joves. 
Objectiu específic: (1) Sensibilitzar vers les violències masclistes, (2) i implicar al jovent en el 
25 de Novembre, Dia Internacional contra la violència vers les dones. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

L’alumnat de secundària i batxillerat participa al certamen amb la redacció d’una carta 
adreçada a un home agressor. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Convivència i Equitat 

Col·labora: Associació de Dones Feministes La Frontissa 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Tècnica d’Equitat, professorat i membres La Frontissa 

Infraestructures Sala per llirament premi 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Web i xarxes socials municipals; inscripcions al web PAE IMET; correu electrònic amb centres 
participants. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nº centres participants 
- Nº cartes participants 

OBSERVACIONS  

Des del 2021, les cartes només s’envien en format digital. El 2022, els centres participants 
concertaran visites a l’exposició “Això sí és violència” abans de redactar la carta per a que la 
Frontissa imparteixi un taller de sensibilització vers les violències masclistes. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit4: Igualtat 

Nom de l’actuació: 2.4.3 CAMPANYA “ESPAIS SEGURS” 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Promoure i posar en valor el respecte a la diversitat entre les persones joves. 
Objectiu específic: Aconseguir arribar a espais de concurrència pública on de manera natural 
es socialitzen conflictes. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Campanya comunicativa per a que les dones i les persones LGBTI percebin establiments com 
les perruqueries, barberies, centres d'estètica, hotels i gimnasos com a espais de confiança. 
Els establiments s’adhereixen amb un distintiu que faciliten agents de Convivència, junt a 
material informatiu ab els recursos de SIAD i SAI. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Convivència i Equitat 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

Humans 
- 1 tècnica d’Equitat coordinació 
- 2 agents Convivènica, implementen 

Infraestructures 

- 1 vehicle elèctric municipal 
- 1 excel adreces establiments 
- Díptics i targetons Truca a la Carme 
- Enganxines 

Econòmics Impressió enganxines:50€ 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Apartat web municipal  
- Xarxes socials municipals 
- Correus de difusió per establiments candidats 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nº establiments en actiu adherits 
- Nº establiments donats de baixa 
- Qualitatius: retorn d’incidències al llarg de l’any 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit4: Igualtat 

Nom de l’actuació: 2.4.4 PUNTS LILA 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Impulsar mesures per millorar els processos de detecció i atenció en l’àmbit 
de les violències que afecten les persones joves. 
Objectiu específic: (1) Sensibilitzar sobre violències masclistes i lgbtifòbiques en espais d’oci 
nocturn, i (2) atendre a víctimes o testimonis d’agressions sexuals en context d’oci nocturn. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Servei municipal de sensibilització i abordatge de violències masclistes en festes de nit 
organitzades per Ajuntament i/o entitats. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Convivència i Equitat 

Col·labora: Entitat organitzadora i Oficina Jove Garraf 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

Humans 

- 1 persona tècnica d’Equitat 
- 1 professional en psicologia 
- 1 persona referent organització 
- 2 agents de Convivència 

Infraestructures 

- Furgoneta Punt Lila 
- Carpa Punt Lila 
- Material informatiu i sanitari 
- Material de senyalització elèctrics (LED i calefactors) 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Apartat web municipal 
- Xarxes socials Oficina Jove Garraf i Comunicació 
- Cartelleria en paper i rètols als espais de festa 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nº de serveis durant l’any 
- Nº d’accions de sensibilització a l’stand 
- Nª d’intervencions (a stand o intinerància) 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit4: Igualtat 

Nom de l’actuació: 2.4.5 TRUCA A LA CARME 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Impulsar mesures per millorar els processos de detecció i atenció en l’àmbit 
de les violències que afecten les persones joves. 
Objectiu específic: Tenir un contacte segur amb nom en clau al telèfon de la ciutadania. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Centraleta municipal per rebre casos SIAD i SAI en horari dill-div. (9.30-14h) per telèfon i 
Whatsapp. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Convivència i Equitat 

Col·labora: - 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 
Humans 1 persona administrativa 

Infraestructures Aparell de telèfon mòbil 

Econòmics - 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Díptics i targetons en paper 
- Xarxes socials canals municipals 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nº trucades i Nº missatges 
- Nº casos atesos a SIAD i SAI 

OBSERVACIONS  

Material comunicatiu dissenyat i en actiu des del 2018. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit4: Igualtat 

Nom de l’actuació: 

2.4.6 REVISIÓ DEL PROTOCOL COMUNITARI DE 
PREVENCIÓ I ABORDATGE DE VIOLÈNCIES 
SEXUALS EN L’ESPAI PÚBLIC A VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Impulsar mesures per millorar els processos de detecció i atenció en l’àmbit 
de les violències que afecten les persones joves. 
Objectiu específic: Establir cohesió i unificar responsabilitat social en la lluita contra les 
violències sexuals a la ciutat. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

La Regidoria de Convivència i Equitat dinamitzarà els escenaris i propostes per cohesionar la 
resposta de l’Ajuntament i de les entitats davant les violències sexuals (Punts Lila, comunicats, 
formacions d’abordatge, etc.) 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Convivència i Equitat 

Col·labora: Regidoria Joventut i Regidoria Salut 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             
Humans 1 persona tècnica d’Equitat 

Infraestructures Programa de videoconferències  

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Comunicació interna del seguiment i actualització per correu amb Reg. Joventut i Reg. Salut 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nº de reunions de coordinació 
- Nº participants d’entitats a les reunions 
- Nº d’accions de millora del document implementades 
- Nº de formacions a entitats 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit4: Igualtat 

Nom de l’actuació: 2.4.7 XARXA D’IGUALS JOVES LGBTI 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Empoderar i formar les persones joves en l’àmbit de la igualtat. 
Objectiu específic: (1) Afavorir l'autoreconeixement i l'empoderament de joves LGBTI, i (2) 
generar espai de seguretat per persones iguals amb neguits similars. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Grup de joves d'entre 14 i 18 anys que comparteixen la diversitat sexual, afectiva i/o de gènere 
com a realitat quotidiana en trobades quinzenals, amb acompanyament de personal 
professional especialitzat en drets de les persones LGBTI. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Convivència i Equitat 

Col·labora: Oficina Jove Garraf 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             
Humans Tècnica d’Equitat (SAI) i psicòloga ATRA 

Infraestructures Sala o pati Oficina Jove Garraf 

Econòmics 
Psicòloga ATRA 2.682,40€ + 40€ material + 1 sou tècnica Equitat 20 
tardes (1,5h) 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Cartelleria en paper i xerrades a instituts a inici de curs 
- Difusió trimestral d’inscripcions per xarxes socials 
- Apartat web municipal 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nº de participants habituals a les trobades 
- Nº de noves participants a les trobades 
- Qualitatius: els membres del grup de WhatsApp estableixen vincle fora de les trobades 

oficials 
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OBSERVACIONS  

- Al curs 2021-2022 es van fer 15 trobades 
- Al curs 2022-2023 es programen 20 trobades 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 5: Convivència i cohesió social 

Nom de 
l’actuació: 

2.5.1 PROJECTE D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA 
AMB ADOLESCENTS I JOVES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu específic: (1) Promoure la participació inclusiva dels adolescents i joves en situació 
de dependència, (2) milorar la seva autonomia i disposar de majors drets per la seva inclusió, 
(3) acompanyar als joves i les seves famílies amb necessitats derivades de la seva discapacitat 
i dependència, i (4) vincular als adolescents i joves amb dependència als recursos de la 
comunitat. 
 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Oferir una mirada socioeducativa en la intervenció amb adolescents i joves amb situació de 
dependències a través d’una intervenció multidisciplinar i preventiva per garantir la plena 
inclusió dels joves en tots els difents àmbits com: educación, lleure, esports, laboral, etc.  
Els nivells d’intervenció són individual i familiar, grupal i vinculats als recursos comunitaris. 
 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei d’Acció Social 

Col·labora: Servei d’Infància i Joventut, Educació, Salut i entitats del tercer sector 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Personal tècnic d’Acció Social 

Infraestructures Equipament d’Acció Social 

Econòmics  

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Quantitatius: 
- Número de joves amb reconeixement de dependència. 
- Número de joves atesos en el marc del projecte.  
- Nombre d’accions grupals i comunitàries.  
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- Qualitatius:  
- Informe de seguiment del projecte.  
- Valoració qualitativa del treball en xarxa. 

OBSERVACIONS  

Aquesta actuació caldria dotar-la de recursos que fomentin  la participació i inclusió 
d’aquests joves en espais de socialització, lleure i esports 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 5: Convivència i cohesió social 

Nom de l’actuació: 
2.5.2 PROGRAMA DE MENTORIA SOCIAL 
“VINCLES” 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Promoure i posar en valor el respecte a la diversitat entre les persones joves. 
Objectiu específic: (1) Facilitar la relació del jove amb persones i/o famílies que li permetin 
conèixer i vincular-se amb la societat d’acollida i afavorir la construcció del seu projecte de 
vida migratori i (2) acompanyar al jovent en l’adquisició de les competències lingüístiques i 
laborals. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

La mentoria és una eina d'intervenció social que promou la relació entre persones que 
voluntàriament s'ofereixen per a proporcionar un suport individual a una altra persona que es 
troba en una situació de risc d'exclusió. 
Les persones mentores es comprometen a acompanyar els joves un mínim de dues hores a 
la setmana durant 6 mesos.  
La finalitat d'aquest acompanyament és, per una banda, donar suport a la persona jove a 
desenvolupar les seves potencialitats i construir el seu projecte de vida i per l'altra, afavorir la 
seva inclusió social ampliant la xarxa de suport i  fomentant el seu coneixement envers la 
societat d'acollida. 
El projecte Vincles es desenvoluparà a Vilanova i la Geltrú, i és vehicularà a través del teixit 
associatiu de la ciutat. Aquest fet, suposarà un tret diferencial a d'altres projectes de Mentoria 
Social, ja que la captació de mentors/es i part de la interacció entre aquests/es i els joves 
mentorats/es es  desenvoluparà dins la pròpia activitat de les entitats de la ciutat que es sumin 
al projecte. D'aquesta manera, es vol fomentar que el coneixement i vinculació entre els 
participants esdevingui de manera natural i s’estableixin relacions basades en la confiança i el 
respecte. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora: Regidoria de Participació i Entitats del territori 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de voluntaris actius durant l’any. 
- Nombre de JMS informats sobre el programa de mentoria social  durant l’any. 
- Nombre de JMS participants al programa de mentoria social  durant l’any. 
- % de JMS participants del programa de Mentoria social sobre el total de JMS 

residents a VNG. 
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Repte PNJCat Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada. 

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 5: Convivència i cohesió social 

Nom de l’actuació: 
2.5.3 ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ A LA 
CIUTADANIA SOBRE L’ACOLLIDA A JOVES QUE 
HAN EMIGRAT SOLS 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Promoure i posar en valor el respecte a la diversitat entre les persones joves. 
Objectiu específic: (1) Desenvolupar accions i espais de sensibilització per promoure el 
respecte a la diversitat i la convivència dins la ciutat, i (2) afavorir el coneixement de la realitat 
dels JMS a la població en general. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Programació d'activitats de sensibilització adreçades a la ciutadania de VNG. Aquestes 
activitats volen donar a conèixer la realitat del col·lectiu i afavorir la convivència entre els joves 
que resideixen als centres acollidors de la ciutat amb la societat d’acollida.  
Es preveu la realització d’activitats de caràcter cultural a diferents espais de la ciutat així com 
accions de comunicació mitjançant els canals de difusió de l'Ajuntament de VNG. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria d’Infància i Joventut i Regidoria d’Equitat i Convivència 

Col·labora: - 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre d’activitats de sensibilització adreçades a la ciutadania realitzades durant 
l’any. 

- Nombre de persones que han participat en les activitats durant l’any. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 5: Convivència i cohesió social 

Nom de l’actuació: 2.5.4 SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL A JOVES EN 
SITUACIÓ DE SENSELLARISME 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Facilitar recursos per a facilitar la convivència i la cohesió social. 
Objectiu específic: (1) Millorar l’atenció específica al col·lectiu de joves, treballant 
coordinadament amb joventut, convivència i entitats del tercer sector, i (2) atendre les 
necessitats dels joves en situació d’exclusió o vulnerabilitat residencial de manera integral, des 
del vincle emocional i amb vocació comunitària. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Un dels objectius del Pla local per l’abordatge al sensellerisme a Vilanova i la Geltrú és prestar 
atenció socioeducativa al jovent que es troba en situació d’exclusió o vulnerabilitat residencial 
i que garanteixi entre altres:  

 Atenció al carrer, per a persones refractàries a l’acció social  
 Acolliment diürn, amb espais de lliure accés  
 Informació, orientació social i acompanyament 
 Tramitació d’ajuts econòmics  
 Suport en la tramitació de prestacions  
 Suport jurídic 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei d’Acció social 

Col·labora: 

Servei de Convivència, Joventut, Cossos de Seguretat, Salut i entitats del 

tercer sector. 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Equip referent municipal sense llar 

Infraestructures Equipaments municipals i carrer.  

Econòmics Licitació pendent  
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Web municipal: https://www.vilanova.cat/serveis_a_les_persones/persones_sense_llar 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

• Nombre de joves atesos 
• Ús dels recursos: dutxes, mòduls per pernoctar, etc 
• Nombre d’ajuts tramitats 
• Nombre de coordinacions amb altres serveis i recursos 

OBSERVACIONS  

El Pla local per l’abordatge al sensellerisme a Vilanova i la Geltrú no està destinat 
exclusivament a la població juvenil. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 5: Convivència i cohesió social 

Nom de l’actuació: 
2.5.8 ANALITZAR ELS RECORREGUTS JOVES MÉS 
HABITUALS PER TAL D'AUGMENTAR LA 
PERCEPCIÓ DE SEGURETAT 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Intervenir en l’espai públic per millorar el civisme, la seguretat i  la 
convivència. 
Objectiu específic: (1) Millorar la sensació de seguretat, i (2) Millora de l’enllumenat públic en 
itineraris emprats per joves. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Anàlisi dels recorreguts més habituals emprats per joves i prioritzar les actuacions de millora 
de l’enllumenat d’aquests recorreguts dins de les millores plantejades en l’enllumenat públic 
de la ciutat. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                             

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Espai Públic 

Col·labora: Joventut 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Personal propi i adjudicataris externs 

Infraestructures Xarxa d’enllumenat públic de la ciutat 

Econòmics A definir en la fase de disseny 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Habituals de l’ajuntament (xarxes socials, web, canal blau,...) 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Es definiran en la fase de disseny depenent de cada itinerari. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 5: Convivència i cohesió social 

Nom de l’actuació: 2.5.9 AGENTS DE CIVISME I CONVIVÈNCIA A 
L'ESPAI PÚBLIC 

 OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Intervenir en l’espai públic per millorar el civisme, la seguretat i  la convivència. 
Objectiu específic: (1) Realitzar accions per a millorar la convivència de la ciutadania a l’espai 
públic, (2) dur a terme accions preventives entorn de les violències masclistes, (3) garantir un 
treball en xarxa amb agents del territori mitjançant coordinacions, i (4) promoure l’aprenentatge 
dels professionals d’aquest servei. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

El projecte d’agents de convivència s’emmarca dins de la política de promoció del civisme a partir 
de l’ordenança de mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú. La 
imatge dels agents sorgeix arran d’un procés participatiu a la ciutat el 2015. 
El servei es posa en marxa el 20 de juny de 2017 dins la Regidoria de Convivència i Equitat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La metodologia es basa en un treball d’observació i recollida 
d’informació a peu de carrer, per dissenyar les actuacions necessàries i traslladant aquesta 
informació als diferents serveis que hi ha a l’Ajuntament. 
L’equip es compon de dues persones, un home i una dona treballant sempre conjuntament per 
tal de garantir la paritat. El servei que ofereix aquest equip és combinat per tal d’abastir el màxim 
de situacions possibles a atendre. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Convivència i Equitat 

Col·labora: 
És un servei transversal, per tant col·laboren: via pública, llicències, policia 
local, participació, acció social, medi ambient i salut. 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans 4 integradors/es socials 

Infraestructures És un servei itinerant i de carrer 

Econòmics 107.000€ 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Apartat al web municipal i difusió de campanyes específiques per les xarxes socials municipals. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Resultats esperats: 
- Organitzar el servei i difusió 
- Intervencions sobre l'espai públic 
- Realitzades accions preventives en torn les violències masclistes 
- Realitzades les coordinacions del propi projecte i amb els agents socials del territori per 

garantir el treball en xarxa 
- Encàrrecs extraordinaris al nostre servei 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 6: Medi ambient i sostenibilitat 

Nom de 
l’actuació: 

2.6.1 ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS A ESTIU MOGUT 
I ÈXIT 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Sensibilitzar al jovent entorn els reptes ambientals. 
Objectiu específic: (1) Introduir aspectes d’educació ambiental i participació ambiental, i (2) 
promoure tallers i activitats ambientals. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Oferta de tallers i activitats dins del programa general per oferir la vessant ambiental als 
participants. Els temes ambientals poden ser diversos: energia, medi natural, voluntariat 
ambiental, biodiversitat, camins ramaders, etc. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei de Joventut i servei de Medi Ambient 

Col·labora: Servei de Medi Ambient 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Personal tècnic municipal / talleristes 

Econòmics Contractació tallers 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Pàgina WEB i canals xarxa. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre d’activitats ambientals  
- Nombre de participants 

OBSERVACIONS  

Caldrà en cada campanya fer una previsió d’activitats. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 6: Medi ambient i sostenibilitat 

Nom de l’actuació: 2.6.2 AGENDA 21 ESCOLAR 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Facilitar la participació i implicació de les persones joves en projectes de 
sostenibilitat. 
Objectiu específic: (1) Ambientar els centres educatius, donar coneixements, educar i 
sensibilitzar sobre la protecció del medi ambient i l’emergència climàtica, i (2) impuls de 
projectes de participació juvenil entron el medi ambient en els centres escolars i instituts. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

El programa Agedna 21 Escolar és un programa d’ambientalització i promoció de l’educació 
ambiental als centres educatius. En cada centre es desenvolupa un seguiment de projectes i 
l’implicació de l’alumnat és activa. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei de Medi Ambient 

Col·labora: IMET 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Personal Servei Medi Ambient i assessoria 

Infraestructures Centres educatius i Can Pahissa 

Econòmics Contracte Agenda 21 Escolar 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Xarxes, WEB, Mailing directe a escoles. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Centres adherits educatius i activitats any. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 6: Medi ambient i sostenibilitat 

Nom de l’actuació: 2.6.3 ORGANITZACIÓ DE TROBADES ENTRE 
ENTITATS AMBIENTALS I PÚBLIC JOVE 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Facilitar la participació i implicació de les persones joves en projectes de 
sostenibilitat. 
Objectiu específic: (1) Afavorir l’implicació dels joves en les propostes i iniciatives ambientals 
de la ciutat, i (2) promoció de la participació jove, en les activitats de participació ciutadana, 
events i activitats al Centre de Resiliència i Sostenibilitat, etc. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Trobades especifiques entre entitats ambientals, en les que es tingui en compte dinàmiques 
per a la participació i implicació del jovent a la ciutat. Col·laboració amb les entitats ambientals 
del municipi. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei de Medi Ambient 

Col·labora: Servei de Joventut, Participació, i entitats ambientals. 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             
Humans Personal tècnic municipal 

Infraestructures Centre de Resiliència i Sostenibilitat de Can Pahissa 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Web, mailing, xarxes. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de trobades realitzades. 

OBSERVACIONS  

La implicació i treball conjunt de les entitats per assolir aquest objectiu és fonamental. 
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Repte 
PNJCat 

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

Eix Cuidem-nos a Vilanova: Àmbit 6: Medi ambient i sostenibilitat 

Nom de 
l’actuació: 

2.6.4 PROMOCIÓ DEL PROJECTE SCORE ENTRE LA 
POBLACIÓ JOVE A PARTIR D'UNA ESTRATÈGIA 
CIUTADANA 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Facilitar la participació i implicació de les persones joves en projectes de 
sostenibilitat. 
Objectiu específic: (1) Difondre la importància de les accions per l’Emergència Climàtica i 
Ambiental, en especial en la Costa, i (2) promoure la participació dels joves en accions del 
projecte SCORE. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

El Projecte SCORE es un projecte ampli que vol trobar solucions diverses per la resiliència de 
la costa a Vilanova. El projecte inclou aspectes com son la participació en la recopilació de 
dades i observacions, i el treball en ciència ciutadana, aspectes que poden ser d’interes i 
motivadors per al públic jove. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                  

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei de Medi Ambient  

Col·labora: Altres socis del projecte SCORE: Diputació de Barcelona i entitats. 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Persona tècnic Servei de Medi Ambient  

Infraestructures Centre de Resiliència i Sostenibiltiat – Can Pahissa 

Econòmics Projecte Score, finançament Unió Europea. 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

Web, xarxes, difusió a centres escolars, Consell de Medi Ambient. 
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INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre d’ofertes i propostes d’acció ciutadana 

OBSERVACIONS  

El projecte SCORE te una durada de 4 anys (inici any 2021) 
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Repte 
PNJCat 

Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 
participació de les persones joves. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 7: oci i lleure 

Nom de l’actuació: 
3.7.1 PROGRAMACIÓ ESTABLE I UNIVERSAL 
D’ACTIVITATS JUVENILS 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Oferir espais i alternatives cultural, d’oci i de lleure a adolescents i joves que 
responguin als seus interessos. 
Objectiu específic: (1) Dotar d’una programació gratuïta i estable a La Nau de Joventut, (2) 
crear un espai de trobada i referència entre el jovent de la ciutat, (3) fomentar espais d’oci i 
lleure alternatius, mitjançant activitats diverses i d’interès per als i les joves i, (4) proporcionar 
a les joves espais de creació, expressió i aprenentatge. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Potenciar l’oci i el lleure constructiu juvenil a través d’activitats en un espai polivalent que 
l’identifiquin com a propi. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Joventut 

Col·labora: Coordinadora d’Entitats juvenils i culturals. 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Personal propi i personal extern contractat. 

Infraestructures La Nau de Joventut 

Econòmics Propis de Joventut i subvenció de la Generalitat de Catalunya. 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

A través de xarxes socials, antenes i a través de la coordinadora d’Entitats. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de tallers i/o activitats 
- Nombre de participants a cada taller i/o activitat 
- Valoracions de satisfacció de les persones assistents 
- Valoració dels talleristes i/o formadors/es 
- Memòria anual. 
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Repte 
PNJCat 

Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 
participació de les persones joves. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 7: oci i lleure 

Nom de l’actuació: 
3.7.2 CERCA DE FINANÇAMENT PER A 
L’EQUIPAMENT JUVENIL DEFINITIU 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Oferir espais i alternatives cultural, d’oci i de lleure a adolescents i joves que 
responguin als seus interessos. 
Objectiu específic: (1) Recerca de fons de finançament que permetin la construcció a la ciutat 
d’un equipament juvenil integral, i (2) aconseguir finançament per valor de 4M d’euros. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

La reivindicació llargament sostinguda de disposar d’un equipament juvenil a la ciutat que doni 
resposta als diferents i diversos àmbits que atenyen al jovent fa necessària la recerca de fons 
de finançament que facin viable la construcció d’aquest nou equipament. S’ha avançant en la 
definició participada del projecte executiu, del funcional, la ubicació i el model de gestió. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Joventut 

Col·labora: Projectes i obres 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Personal tècnic de Joventut i Projectes i obres, i govern. 

Infraestructures - 

Econòmics Venda de sòl municipal, subvencions altres administracions. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Quantitat € aconseguits 
- Termini 
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Repte 
PNJCat 

Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 7: oci i lleure 

Nom de l’actuació: 
3.7.3 PROGRAMA D'ACTIVITATS PARAL·LELES 
ENTORN A LA SALA I LES EXPOSICIONS 
TEMPORALS 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Oferir espais i alternatives cultural, d’oci i de lleure a adolescents i joves que 
responguin als seus interessos. 
Objectiu específic: Apropar el llenguatge visuals als joves a partir de continguts específics. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Al llarg de les temporades es dissenyen activitats paral·leles pensades per al públic jove a les 
exposicions temporals de La Sala, Centre d’Art Contemporani, que permeten aprofundir en els 
continguts i missatges de les exposicions. 
De manera estable, s’ofereix l’activitat “Passeu a La Sala”, taller on es dona a conèixer la 
història de l’edifici La Sala i l’evolució d’usos i implícitament el context històric de la ciutat. Es 
presenta què és l’art contemporani i què es fa en un centre d’art contemporani.Per a 
determinats projectes també s’ofereixen visites a les exposicions per a joves dels instituts. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Cultura (Teatre Principal) 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

Humans Tècnics de la Regidoria de Cultura i personal de les visites extern. 

Infraestructures Infraestructures pròpies de l’Ajuntament i contractades. 

Econòmics Partida pressupostària de la Regidoria de Cultura. 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Comunicació especifica de la Regidoria de Cultura (programa en paper, web, butlletí i 
xarxes socials pròpies de la programació Escena Vilanova. 

- Canals generals de l’Ajuntament (nota de premsa i xarxes socials) 
- Canals dels propis centres educatius participants. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Durant el procés es va valorant amb el personal extern de visites i tallers. Un cop finalitzada 
l’edició, es fa una valoració general del projecte. 
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Repte 
PNJCat 

Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 7: oci i lleure 

Nom de l’actuació: 
3.7.4 MAPADEBALL. PROJECTE 
PEDAGÒGIC 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Oferir espais i alternatives cultural, d’oci i de lleure a adolescents i joves que 
responguin als seus interessos. 
Objectiu específic: (1) Fomentar el moviment corporal i la dansa entre els joves, no només 
com a element cultural sinó com una eina de participació, treball en equip i de cohesió social, 
i (2) apropar el Teatre Principal i la seva programació als joves, a partir d’una experiència 
vivencial, en primera persona, participant en el procés d'aprenentatge d’un projecte de dansa. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

El Teatre Principal, amb la complicitat del Mercat de les Flors, la Xarxa Transversal, i la 
participació dels alumnes de 1r de Batxillerat dels instituts de la nostra ciutat que s’hi volen 
apuntar, preparen un espectacle de dansa. El projecte es treballa durant tot el curs amb els 
centres educatius participants i consisteix en una formació al professorat, a càrrec del/la 
coreògraf/a del projecte, el treball a l’aula durant total curs, un assaig a mig procés a al Teatre, 
un assaig general també al Teatre i una funció inclosa en la programació estable Escena 
Vilanova, oberta a tot el públic, al Teatre Principal. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Cultura (Teatre Principal) 

Col·labora: Mercat de les Flors i Xarxa Transversal 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 

Humans 

Tècnics de la Regidoria de Cultura, formadora-ballarina local, 
professors d’Ed. Física i Batxillerat artístic dels instituts i professionals 
externs (tècnics de so i llum i personal d’atenció). 

Infraestructures Infraestructures pròpies de l’Ajuntament i contractades. 

Econòmics 
Partida pressupostària de la Regidoria de Cultura. 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Comunicació especifica de la Regidoria de Cultura (programa en paper, web, butlletí i 
xarxes socials pròpies de la programació Escena Vilanova. 

- Canals generals de l’Ajuntament (nota de premsa i xarxes socials) 
- Canals dels propis centres educatius participants. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Durant el procés es va valorant amb el coreògraf/a i la ballarina local, juntament amb els 
professors dels instituts implicats, el projecte per anar-lo adaptant. Un cop finalitzada l’edició, 
es fa una valoració general del projecte. 

OBSERVACIONS  
És molt positiu poder oferir l’experiència vivencial d’un procés de creació com aquest, en un 
entorn professional a joves d’aquesta edat. El més important és el procés amb els joves; 
aconseguir treballar, a través d’una disciplina artística com el moviment corporal i la dansa, 
valors com l’autoestima, la confiança, el treball en equip.... una sèrie de valors que en aquesta 
edat són molt important treballar-los. 
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Repte 
PNJCat 

Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 7: oci i lleure 

Nom de l’actuació: 3.7.5 PROJECTE PEDAGÒGIC CANTEM! 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Oferir espais i alternatives cultural, d’oci i de lleure a adolescents i joves que 
responguin als seus interessos. 
Objectiu específic: Apropar l’Auditori Eduard Toldrà i la seva programació als joves, a partir 
d’una experiència vivencial, en primera persona, participant en el procés d'aprenentatge d’un 
projecte de cant coral. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

L'Auditori Eduard Toldrà, amb la complicitat de l’Escola i Conservatori de Música Mestre 
Montserrat, i la participació dels alumnes de 1r d’ESO dels instituts de la nostra ciutat que s’hi 
volen apuntar, preparen un concert de cant coral. El projecte es treballa durant tot el curs amb 
els centres educatius participants i consisteix en una formació al professorat, a càrrec de la 
directora artística del projecte, el treball a l’aula durant total curs, un assaig a mig procés a 
l’Auditori, un assaig general també a l’Auditori i una funció inclosa en la programació estable 
Escena Vilanova, oberta a tot el públic, a l'Auditori Eduard Toldrà. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Cultura (Auditori) 

Col·labora: ECMM i els instituts participants 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 

Humans 

Tècnics de la Regidoria de Cultura, professors de l’ECMM implicats, 
professors de música dels instituts i professionals externs (tècnics de 
so i llum i personal d’atenció). 

Infraestructures Infraestructures pròpies de l’Ajuntament i contractades. 

Econòmics 
 
 

Partida pressupostària de la Regidoria de Cultura. 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Comunicació especifica de la Regidoria de Cultura (programa en paper, web, butlletí i 
xarxes socials pròpies de la programació Escena Vilanova. 

- Canals generals de l’Ajuntament (nota de premsa i xarxes socials) 
- Canals dels propis centres educatius participants. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Durant el procés es va valorant amb la directora artística i els professors dels instituts implicats 
el projecte per anar-lo adaptant. Un cop finalitzada l’edició es fa una valoració general del 
projecte. 

OBSERVACIONS  

És molt positiu poder oferir l’experiència vivencial d’un procés de creació com aquest, en un 
entorn professional (músics, tècnics, infraestructures...) a joves d’aquesta edat. El més 
important és el procés amb els joves;, aconseguir treballar, a través d’una disciplina artística 
com el cant coral, valors com l’autoestima, la confiança, el treball en equip.... una sèrie de 
valors que en aquesta edat són molt important treballar-los. 
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Repte 
PNJCat 

Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 7: oci i lleure 

Nom de l’actuació: 3.7.9 SUMANT-HI, MULTIPLIQUES 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Facilitar l’accés a totes les persones joves a l’oci i lleure del municipi. 

Objectiu específic: Crear un circuit que, establint coordinació amb els agents socials del territori 
i  comptant amb la seva corresponsabilitat, faciliti l’accés dels infants i adolescents en situació 
vulnerable als recursos que ofereixen aquests agents, per garantir la igualtat d’oportunitats. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Aquesta actuació neix del PLIA 2020-2024, acció 1.2.5 Circuit d’accés als recursos. Facilitar 
l’accés a recursos de lleure i la circulació social dels infants, joves i famílies a través del 
programa. 
El projecte crea el marc que propicií un sistema de corresponsabilització entre agents socials 
i administració que afavoreix la igualtat d’oportunitats en l’accés i participació d’infants i 
adolescents en situació de risc social. 
Establir acords (reserva de places, facilitats en el pagament d’inscripcions, reducció de 
preus...) i definir un circuit de derivació i seguiment dels infants i adolescents en situació de 
risc social, entre els diferents serveis municipals que en fan la detecció (Acció Social i Infància 
i Joventut) i els recursos i entitats de la ciutat  que generen activitats esportives i de lleure que 
s’hi vulguin implicar. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria d’Infància i Joventut 

Col·labora: Regidoria d’Acció social i Xarxa de Centres Oberts 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 

Humans 

Tècnics/ques de les regidories municipals implicades i representants 
dels recursos i entitats de la ciutat. 

Infraestructures Les pròpies de les entitats col·laboradores. 

Econòmics Pressupost dels recursos i entitats implicades. 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

A través de xarxes socials, campanya difusió Comunicació Ajuntament, emails a totes les 
entitats de la ciutat. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Número de places per any 
- Número d’infants, joves i famílies participants 
- Qüestionari de satisfacció entitats, infants, joves i famílies. 
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Repte 
PNJCat 

Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 7: oci i lleure 
Nom de 
l’actuació: 

3.7.10 REFORMULACIÓ DEL SISTEMA DE 
SUBVENCIONS I BEQUES 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Facilitar l’accés a totes les persones joves a l’oci i lleure del municipi. 

Objectiu específic: (1) Facilitar ajuts a l’activitat esportiva de clubs i persones i (2) dissenyar 
un nou model d’avaluació dels suports econòmics 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Els ajuts han de ser de concurrència publica i tenir un sistema d’avaluació quantitatiu per 
norma. Cal tenir un sistema que sigui realment fiable i just. Però també creiem que ha de tenir 
una part d’avaluació qualitativa que cal veure com es pot manifestar en l’avaluació. 
També cal avaluar si els objectius pels que es donen els ajuts estan d’acord amb la manera 
en que es donen, i avaluar si acaben revertint en l’objectiu final que és facilitar l’accés a la 
pràctica esportiva. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei d’Esports 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

Humans 

- Personal tècnic del Servei de Participació. 
- Personal tècnic del Servei d’Esports 

Econòmics 220.000€ 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  
Tal com es fa actualment. Comunicació als mitjans públics i informació directa als clubs i 
entitats. 
INDICADORS D’AVALUACIÓ  
L’indicador d’avaluació mes important, contràriament al que es habitual, seria la reducció de 
la sol·licitud d’ajuts per part dels clubs sense que suposes la desaparició d’aquests, doncs 
indicaria una bona salut econòmica. 
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Repte 
PNJCat 

Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 
participació de les persones joves. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 7: oci i lleure 

Nom de l’actuació: 3.7.11 OLÍMPICAMENT 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Facilitar l’accés a totes les persones joves a l’oci i lleure del municipi. 

Objectiu específic: (1) Promoure i potenciar l’esport per a totes les persones i (2) incrementar 
la practica esportiva entre les dones de totes les edats i persones LGTBIQ+. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Programa esportiu amb l’objectiu principal de millorar l’accés a l’esport, passant olímpicament 
dels masclismes, desigualtats i dels estereotips. Es duen a terme proves, demostracions i 
entrenaments de diverses disciplines com el ciclisme, l’atletisme, l’Skate, l’orientació a la 
muntanya... 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                   

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei d’Esports 

Col·labora: Clubs esportius 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

Humans Personal tècnic del Servei d’Esports i de les entitats esportives 

Infraestructures Instal·lacions a l’aire lliure, instal·lacions esportives municipals i escoles. 

Econòmics 15.000€ 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Creació de Campanya de comunicació, gràfica pròpia. 
- Departament de Comunicació i Regidoria d’esports 
- Visit Vilanova 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de participació en les accions que organitzem 
- Nivell de satisfacció 
- Participació en varies accions de forma repetitiva 
- Millora de la participació d’aquest col·lectiu en els esdeveniments ja existents. 
- Entitats que ens proposen accions per aquest col·lectiu arrel del programa. 
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OBSERVACIONS  

L’objectiu final és que el Servei d’Esports passi de ser organitzador a  col·laborador en les 
accions futures. Crear xarxa i que l’accés a les diferents activitats esportives sigui cada cop 
més fàcil. 
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Repte 
PNJCat 

Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 7: oci i lleure 

Nom de l’actuació: 3.7.12 PROGRAMACIÓ I DESCOMPTES JOVES 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Facilitar l’accés a totes les persones joves a l’oci i lleure del municipi. 

Objectiu específic: Oferir una programació d’arts escèniques i música, amb propostes d’interès 
per als joves, professional, de qualitat, de proximitat (al Teatre Principal i l’Auditori Eduard 
Toldrà) i amb oportunitats econòmiques de fàcil accés. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

L'Auditori Eduard Toldrà i el Teatre Principal, inclouen en la seva programació estable, 
propostes d’interès per al públic jove, ja sigui pel seu gènere, per la seva temàtica o per la 
seva proximitat.  
Aquesta oferta cultural, a més a més, va acompanyada d’una sèrie d’accions amb descomptes 
que ajuden als joves a tenir-hi accés. Alguns d’aquests descomptes són el ja consolidat 
Escena 25 (impulsat per la Generalitat de Catalunya) o l’Escena en colla (una reducció 
important del cost de l’entrada – 8€-, si es compren entre 4 i 9 entrades d’un mateix espectacle 
per venir amb el grup d’amics. Una acció que acostuma a fer-se entre el públic jove – anar als 
llocs en grup-. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Cultura (Auditori) 

Col·labora: Generalitat de Catalunya (amb Escena 25) 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Tècnics de la Regidoria de Cultura 

Infraestructures Infraestructures pròpies de l’Ajuntament  

Econòmics 
 
 
 
 

Partida pressupostària de la Regidoria de Cultura. 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Comunicació especifica de la Regidoria de Cultura (programa en paper, web, butlletí i 
xarxes socials pròpies de la programació Escena Vilanova. 

- Canals generals de l’Ajuntament. 
- Canals propis de la Generalitat de Catalunya (Escena 25). 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Entrades venudes dels espectacles. 
- Aplicació de descomptes en el procés de compra dels espectacles. 
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Repte 
PNJCat 

Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 7: oci i lleure 

Nom de l’actuació: 
3.7.15 PROGRAMA DE SUPORT A LA CREACIÓ 
"SINGULART" (ARTS VISUALS, MÚSICA, TEATRE, 
DANSA I CIRC) 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Oferir espais i alternatives cultural, d’oci i de lleure a adolescents i joves que 
responguin als seus interessos. 
Objectiu específic: Ser un recurs, una eina i una  oportunitat de difusió i promoció dels nous 
creadors/es i dels seus projectes amb la sessió d’espais, ús de material tècnic i personal 
professional per dur a terme els seus projectes. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Els equipaments culturals municipals (Teatre Principal, Auditori Eduard Toldrà i La Sala) donen 
suport a creadors/es locals i comarcals sota el projecte Singulart. Un projecte de suport a la 
creació, a través del qual oferim el suport necessari, majoritàriament en el tram final del procés 
de creació dels projectes, oferint espais d’assaig i possibilitats de residències tècniques a més 
a més, d’una posterior exhibició del projecte i difusió, en el marc de la programació estable 
professional. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Cultura (Auditori) 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

Humans Tècnics de la Regidoria de Cultura i tècnics professionals externs 

Infraestructures Infraestructures pròpies de l’Ajuntament  

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Comunicació especifica de la Regidoria de Cultura (programa en paper, web, butlletí 
i xarxes socials pròpies de la programació Escena Vilanova. 

- Canals generals de l’Ajuntament. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Valoració dels propis creadors. 
- Entrades venudes dels espectacles. 
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Repte 
PNJCat 

Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 
participació de les persones joves. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 7: oci i lleure 

Nom de l’actuació: 3.7.16 POTENCIAR LA CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Facilitar la participació activa del jovent en la producció cultural i la creació 
artística. 
Objectiu específic: (1)Oferir una programació estable d’exposicions (fotografia, pintura, dibuix, 
etc.) al Mur del TOC, (2) replantejar el Project G (dinamització dels murs lliures i els d’especial 
interès per a murals i grafits), i (3) potenciar la creació musical jove amb actuacions en directe 
de grups o solistes emergents de la ciutat. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Vilanova i la Geltrú compta amb joves artistes als quals volem promocionar, és per això que 
cal una acció específica destinada a tal efecte. A través de projectes com El Mur del TOC, 
Project G, concerts a La Nau, etc. es proposa visibilitzar el jovent creatiu. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Joventut 

Col·labora: Regidoria de Cultura, Acció Social (SMA) 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Personal propi de joventut 

Infraestructures La Nau de joventut, Espai TOC i els murs inclosos al catàleg de la ciutat. 

Econòmics Propis de Joventut 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

A través de les xarxes socials de l’Oficina Jove i de l’Ajuntament. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre d’artistes participants en cadascun dels projectes 
- Nombre d’activitats realitzades 
- Memòria Anual 
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Repte 
PNJCat 

Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 
participació de les persones joves. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 8:Informació i Participació 

Nom de l’actuació: 
3.8.1 DESCENTRALITZACIÓ DELS SERVEIS DE 
L’OFICINA JOVE  

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Millorar la informació i comunicació adreçada a les persones joves. 
Objectiu específic: (1) Oferir orientació i informació sobre qüestions educatives, (2) derivar a 
l’Oficina Jove aquells joves que necessitin assessorament específic, i (3) estar presents i 
accessibles als i les estudiants dels centres educatius i al carrer (espais més freqüentats pel 
jovent de la ciutat). 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Per tal de tenir un contacte més directe amb els i les joves de la ciutat i poder oferir orientació 
en temes diversos, es planteja poder estar presents als centres educatius i a l’espai públic a 
través de la figura de l’educador/a de medi obert. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Joventut 

Col·labora: Regidoria d’Educació 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 
Humans 1 educador/a social i equip tècnic de joventut 

Infraestructures 
En el cas dels centres educatius caldria comptar amb un espai i la resta 
es valoraria en cada cas 

Econòmics Subvenció de la Diputació de Barcelona 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Difusió del servei a les aules a través dels Antenes  
- Difusió a través de les xarxes socials i la web de l’Oficina Jove  
- Difusió mitjançant cartelleria als centres educatius i equipaments municipals. 
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INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de persones ateses 
- Valoracions a través del qüestionari de satisfacció 
- Memòria Anual 
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Repte 
PNJCat 

Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 
participació de les persones joves. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 8:Informació i Participació 

Nom de l’actuació: 3.8.2 COMUNICACIÓ ADAPTADA AL PÚBLIC JOVE 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Millorar la informació i comunicació adreçada a les persones joves. 
Objectiu específic: (1) Creació d’un podcast/programa de ràdio conduït per persones joves, (2) 
cercar col·laboració de joves que vulguin participar en la conducció de les xarxes socials (ja 
sigui de forma puntual o habitual), (3) valorar la creació d’un compte de Tik Tok de l’Oficina 
Jove, i (4) potenciar els directes d’Instagram. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

Malgrat tenir un paper força actiu a les xarxes socials –sobretot a Instagram, una de les 
plataformes més utilitzades pel jovent- s’observa certa dificultat per arribar al públic jove i 
comunicar les iniciatives que es duen a terme a la ciutat adreçades a ells i elles. Cal trobar 
estratègies comunicatives actuals i dinàmiques i involucrar a les persones joves en aquesta 
difusió. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Joventut i Comunicació 

Col·labora: Regidoria de Participació 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 
Humans Joves voluntaris i 1 equip tècnic de joventut 

Infraestructures 
Pel podcast / programa de ràdio cal disposar de l’estudi de ràdio de 
Canal Blau, la resta es durà a terme amb recursos propis. 

Econòmics Recursos propis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Fer una crida prèvia al jovent per a la seva implicació (corresponsals juvenils o 
participants del projecte Antena, per exemple) 

- Més presència a Xarxes Socials, sobretot aquelles més utilitzades pel jovent 
(Instagram, i valorar Tik Tok o Twich) 

- Ampliar el nombre de directes sobre temes diversos que siguin d’interès jove 
- Promocionar determinades publicacions que puguin ser més rellevants 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Estudi del seguiment de les publicacions a Xarxes i impacte de les mateixes 
- Nombre de jovent que participa activament 
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Repte 
PNJCat 

Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 
participació de les persones joves. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 8:Informació i Participació 

Nom de l’actuació: 3.8.3 CORRESPONSALS JUVENILS  

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Impulsar canals i mecanismes per fomentar i canalitzar la participació jove. 
Objectiu específic: (1) Apoderar a les joves estudiants de la ciutat, (2) oferir un paper rellevant 
i una formació adient a la figura del “Antena-Corresponsal”, (3) establir un contacte proper, en 
contingut i forma, amb les estudiants de la ciutat, per part de l’Oficina Jove Garraf, (4) reforçar 
el valor de la participació entre les joves, (5) facilitar l’accés dels serveis de l’Oficina Jove, (6) 
potenciar la participació del mateix jovent en el tractament dels serveis d’informació, (7) facilitar 
la formació de grups de joves de 12 a 18 anys que puguin desenvolupar projectes comunitaris 
a la ciutat segons els seus interessos, més enllà de l’Institut, i (8) fomentar la transmissió 
d’informació i formació entre iguals. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

El projecte comença als Centres Educatius de Secundària  com a porta d’entrada per arribar 
als joves, que de forma voluntària, dediquin el seu temps lliure a informar a altres joves de les 
iniciatives municipals i a fomentar la participació a la vida activa de la ciutat. El projecte Antena 
ja funciona des del 2019 però en endavant cal ampliar les seves funcions, sobretot pel que fa 
a la part comunicativa i d’informació cap al jovent. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Regidoria de Joventut 

Col·labora: XNEJ, Regidoria de Participació i Comunicació 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 
Humans 1 tècnic de joventut que coordini el projecte 

Infraestructures Espai de trobada dins i fora dels centres educatius 

Econòmics Partida pròpia de l’Oficina Jove Garraf 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Sessions Participatives 
- Projecte Antena 
- Xarxes Socials de l’Ajuntament i Oficina Jove 
- Creació de grups informatius entre “Corresponsals” 
- Coordinació amb altres “Corresponsals” 
- Realització de trobades amb altres “Corresponsals” de Catalunya i l’Estat 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de joves que participen 
- Nombre d’informacions que s’han enviat 
- Participació als Tallers i activitats que es difonen 
- Trobades en les que s’han participat 
- Valoracions recollides 
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Repte 
PNJCat 

Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 
participació de les persones joves. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 8:Informació i Participació 

Nom de l’actuació: 
3.8.4 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
JOVES 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Impulsar canals i mecanismes per fomentar i canalitzar la participació jove. 
Objectiu específic: Reforçar el valor de la participació ciutadana (1), fomentar la capacitat real 
de decisió (2), donar a conèixer els projectes i eines de participació ciutadana de l’Ajuntament 
(3) 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

És un projecte per fomentar la capacitat real de decisió de les persones més joves del municipi, 
les quals poden proposar i decidir com destinar 50.000 del pressupost municipal. S’adreça a 
l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO dels centres educatius de VNG. Es dinamitzarà des del 
Projecte Antena i en aquest sentit els delegats i delegades dels centres educatius de 
secundària tenen un paper central durant tot el procés. El procés s’organitza en 6 fases:   

1. Informació als centres i l’alumnat   
2. Recollida de propostes  
3. Consens de propostes dins del centre  
4. Valoració de propostes pels serveis municipals  
5. Votació de propostes als centres educatius. 
6. Execució de la proposta o propostes guanyadores 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei de Joventut 

Col·labora: Servei de Participació i Servei d’Educació 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 

Humans 

2 personal tècnic de joventut, 1 personal tècnic de participació, 1 
personal tècnic educació, 1 dinamitzador sessió presentació 

Infraestructures 
- Espai per a la sessió de presentació 
- Material fungible per les dinàmiques  

Econòmics 50.000 euros 
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COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

La comunicació amb els centres i amb l’alumnat es realitza a través del Projecte Antena. El 
personal tècnic referent de Joventut és la persona encarregada de traslladar tota la informació 
als joves. Des del departament de Comunicació és realitza la comunicació externa i genèrica 
del projecte. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de centres participants 
- Nombre d’alumnes participants  
- Nombre de projectes executats 

OBSERVACIONS  

La primera edició del projecte s’ha realitzat durant el curs 2021-2022.  
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Repte 
PNJCat 

Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 
participació de les persones joves. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 8:Informació i Participació 

Nom de l’actuació: 
3.8.5 PROGRAMACIÓ PARTICIPATIVA D'OCI I 
LLEURE JOVE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 
PARTICIPA 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Impulsar canals i mecanismes per fomentar i canalitzar la participació jove. 
Objectiu específic: Reforçar el valor de la participació ciutadana (1), fomentar la capacitat real 
de decisió i (3) donar a conèixer l’eina participa.vilanova.cat 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

L’actuació consistirà en promoure consultes, entre la població de 18 a 30 anys, per proposar i 
decidir de manera participativa la programació d’actuacions que es realitzen a la Nau de 
Joventut.  
La web participa.vilanova.cat és eina digital de participació ciutadana basada en la plataforma 
Decidim. Aquesta eina permet desenvolupar processos participatius, pressupostos 
participatius, debats digitals,  enquestes o consultes ciutadanes. L’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú fa servir aquesta web des de l’any 2017 a nivell de ciutat i amb aquest projecte es vol 
donar a conèixer entre la població jove. La plataforma permet realitzar votacions de manera 
segura ja que es pot vincular amb el padró municipal.  
Es proposa realitzar dues consultes obertes a l’any (una a la primavera i una a la tardor). A 
cada consulta, s’obrirà un termini de presentació propostes d’actuacions. Posteriorment es 
valoraran tècnicament en funció del pressupost disponible. Finalment es realitzarà una votació 
per decidir quina actuació es prioritza. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                                                 

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei de Joventut 

Col·labora: Servei de Participació 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     
Implementació                     
Avaluació                     
RECURSOS                                                                                                             

 

Humans 

- 2 personal tècnic de joventut 
- 1 personal tècnic de participació 

Infraestructures Plataforma participa.vilanova.cat 
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Econòmics Pendent de concretar 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

A concretar 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

- Nombre de propostes realitzades 
- Nombre de participants a les votacions  
- Nombre d’actuacions realitzades  
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Repte 
PNJCat 

Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 
participació de les persones joves. 

Eix Participem a Vilanova. Àmbit 8:Informació i Participació 

Nom de l’actuació: 3.8.6 APRENENTATGE I SERVEI 
COMUNITARI 

OBJECTIUS                                                                                                              
 

Objectiu general: Impulsar canals i mecanismes per fomentar i canalitzar la participació jove. 
Objectiu específic: Garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, 
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la 
ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. 

DESCRIPCIÓ                                                                                                            

El Servei comunitari és una acció educativa destinada a  desenvolupar la Competència social 
i ciutadana en què l'alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un servei a la 
comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l'exercici 
actiu de la ciutadania. 

PERSONES DESTINATÀRIES I NIVELL DE PRIORITAT                                                      

De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Alt Mig Baix 

AGENTS IMPLICATS 

Lidera: Servei d’Educació de l’IMET / CRP Garraf 

Col·labora: 
Comissió de seguiment: Servei Educació IMET, CRP, Joventut i 
Participació Aj. VNG, Inspecció Educativa, Rep. direccions centres 
secundària. 

TEMPORITZACIÓ 

 
2023 2024 2025 2026 2027 

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

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS                                                                                                             

 
Humans 1 tècnic del Servei d’Educació de l’IMET / CRP 

Infraestructures 
Propi centre educatiu, espais exteriors, instal·lacions de l’entitat 
col·laboradora 

Econòmics - 

COMUNICACIÓ (CANALS I ESTRATÈGIA)  

- Pàgina web IMET 
- Xarxes socials de l’IMET i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
- Pàgina web Servei Educatiu del Garraf 
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INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius: 
- Reunions periòdiques amb els centres educatius.  
- Canals de comunicació permanents.  

 
Quantitatius: 

- Nombre de centres educatius participants. 
- Nombre d’alumnat participant. 
- Nombre d’entitats col·laboradores. 
- Nombre de projectes desenvolupats. 
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