PLA LOCAL DE JOVENTUT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 2012-2016
PROCESSOS PARTICIPATIUS: JOVES I TÈCNICS
S’han realitzat tres processos participatius: dos amb joves tenint en compte les franges d’edat i
el fet que els joves estiguessin associats o no i l’altre amb tècnics. Els grups de discussió es van
repartir de la següent manera:
1) Joves de 12 a 17 anys
2) Joves associats, Joves de 18 a 24 anys
3) Tècnics
A continuació s’especifiquen les dinàmiques i els resultats obtinguts per cada grup.
JOVES 12-17 ANYS
PARTICIPANTS: 17 Joves, 12 nois i 5 noies
DATA, HORA I LLOC: Dimecres 17 d’octubre del 2012 a l’Espai Jove l’Escorxador. De 18:00h a
19:30h
TEMPORITZACIÓ:
18 – 18.10h Explicació breu sobre què és un Pla Local de Joventut
18.10 – 18.15h Explicació de la dinàmica i formació de grups
18.15 – 19:00h Debat i treball en grup

-

MATERIAL:
Còpies del resum de la diagnosi
Paper d’embalar
Retoladors
Post- it
Bolígrafs i fulls
DESCRIPCIÓ DINÀMICA: El termòmetre
En diferents papers d’embalar es va dibuixar un termòmetre per cada eix que s’incorpora al Pla
Local (educació, oci/temps lliure, salut, participació i mobilitat. Amb aquest grup de joves més
adolescents no es va treballar els eixos de treball i habitatge per un tema de proximitat i falta
d’interès que podien suscitar entre el grup per la seva edat.)
Es van fer 3 grups de 5 i 6 persones distribuïts en tres taules diferents. Cada grup tenia uns 7
minuts per apuntar en un post-it les seves valoracions (aspectes positius i propostes de
millora) sobre cada eix de treball. Les dinamitzadores i la tècnica de joventut voltaven per les
taules fent recolzament i resolent dubtes.
Un vegada s’havien col·locat tots els post-its a cada termòmetre (a la part vermella es situen
els aspectes a millorar, i en la part blava els aspectes positius) havia la intenció de fer una
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posada en comú, però la dinàmica es va fer una mica feixuga pel grup, així que es va decidir
que es faria un retorn a aquells joves que estiguessin interessats.
RESULTATS:
Eix

Aspectes positius

Propostes de millora

Mobilitat

-l’autobús urbà (recorregut i preu)

-caldria establir un servei de lloguer de bicicletes

-el carril bici

-caldria millorar la línia d’autobús que va a Caldes
de Montbui (preu i horari)
-caldria un servei de tren que connecti amb
Barcelona

Participació

-Poder prendre part de les activitats de l’Espai Jove

-Caldrien més activitats extraescolars (fotografia,

l’Escorxador (EJE)

ball, etc)

-poder participar en el Mulla’t i les jornades de
participació jove
-la implicació de delegats i delegades a l’IES
- l’esplai
-l’espai de mediació de l’IES
-poder fer teatre i esports a l’IES,
Salut

-les xerrades al CES

-caldria un servei d’urgències a la nit a l’ambulatori

-el CAP de Palau
-l’existència “d’Ajuda’t Palau” (possibilitat de lloguer
de cadires de rodes)
-l’agent de salut (l’Anna) de l’EJE
-els psicopedagogs dels CES
-els cursets que es fan sobre salut
-l’existència dels joves peers
Educació

-els cursos/tallers que es fan des de l’EJE

-caldrien CF de grau superior (i de cuina)

- l’existència de CF

-caldria més espai a la biblioteca

-l’existència d’un PQPI
-l’existència d’una escola de música
-l’existència d’una biblioteca
Oci

-hi ha un teatre

-caldrien més concerts de diferents estils de música

-l’EJE

-tallers de cuina

- l’skatepark

-disposar d’un cinema

-pistes de futbol

-disposar d’un Mc Donald’s

-la porxada

-una pista multiesportiva

-el pavelló d’esports

-equipar l’EJE amb una PS3
-caldria una discoteca
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JOVES ASSOCIATS
PARTICIPANTS: 13 joves (5 noies, 8 nois) de les entitats: grup Empalmada, Centro Cultural
Andaluz, Esplai el Botó, Scolfling club de rol, Casal de Joves Enfarrats, Federació d’Entitats
Juvenils la Descoordinadora, grup de Batukada (dins del Moviment Juvenil de Palau)
DATA, HORA I LLOC: Dissabte 20 d’octubre 2012, a l’EJE de 12.00h a 14:30h
TEMPORITZACIÓ:
12 – 12.30 h Presentació del resum de la diagnosi (Power Point) i explicació breu sobre què és
un Pla Local de Joventut
12.30 – 12.45 h Explicació de la dinàmica i formació de grups.
12.45 – 13.30 h Rotació per les diferents taules/eixos.
13.30 – 14.30 h Conclusions i posada en comú

-

MATERIAL:
Còpies del resum de la diagnosi
Paper d’embalar
Retoladors
DESCRIPCIÓ DINÀMICA: work-café
Es folren 4 taules amb paper d’embalar, i s’hi representen els eixos de treball (dos per a cada
taula)
Taula 1: Treball / Habitatge
Taula 2: Educació/ Mobilitat
Taula 3: Oci i Temps Lliure/ Salut
Taula 4: Participació
Es fan grups de 3 persones, cada grup comença en una taula diferent i tenen 7 minuts per
escriure al paper d’embalar els aspectes positius i les propostes de millora de cada eix de
treball. Una vegada han passat aquests 7 minuts, cada grup canviarà de taula; d’aquesta
manera tots els grups rotaran per totes les taules de manera que veuen les valoracions dels
altres grups, poden afegir les seves i s’eviten repeticions. Un cop tots els grups han passat per
totes les taules, es treu el paper d’embalar de les taules i es pengen a la paret per tal de
realitzar una posada en comú i establir conclusions.
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RESULTAT:
Eix

Aspectes positius

Propostes de millora

Salut

-accessibilitat a informació sobre salut a l’EJE

-caldria tenir més informació referent a salut mental i

-xerrades informatives a l’IES en hores lectives

augmentar la referent a les drogues

que arriben a tot l’alumnat

-caldria un servei d’urgències 24h

-campanyes de donació de sang

-es podrien repetir les sessions de “tupper sex” a l’EJE

-l’agent de salut de l’EJE

-caldria millorar l’equipació i els serveis del CAP (raig

-el butlletí de salut

X i fisioteràpia)
-caldria un servei públic de ginecologia i d’atenció
social i psicològica
-caldrien programes d’educació emocional
-metges competents

Oci

-l’existència de l’skatepark

-caldria fer projeccions de pel·lícules (mitjançant un

-l’EJE

cinema o recuperar el teatre amb els passis de

-els parcs

pel·lícules)

-les rutes que existeixen per la xarxa verda

-caldria ampliar la oferta d’oci nocturn (d’iniciativa

-l’existència de moltes entitats

pública i privada)
-caldrien més ofertes d’activitats esportives
-caldria millorar els espais o crear-ne de nous per tal
que les entitats puguin realitzar concerts o activitats
que impliquen o necessiten mitjanes i grans
infraestructures (ex: un ateneu, habilitar l’hostal del
fum, etc) –caldria millorar la infraestructura i la
programació del teatre
-caldria canviar l’ordenança de finalització de l’oci al
carrer
-caldria oferir més cursos sobre aspectes relacionats
amb l’oci (programes informàtics, fotografia, etc)
-caldria millorar la difusió de l’oci
-caldria ampliar la difusió de la informació sobre
cursos/activitats de municipis propers.

Habitatge

-municipi amb molta tranquil·litat

-caldria fer més assequibles les hipoteques i els

-existeix una qualitat de vida

lloguers
-caldria una oferta de pisos de protecció oficial
-caldria

crear

una

assegurança

arrendador/arrendatari
-es

podrien

construir

o

habilitar

habitatges

sostenibles
-caldria crear una bossa d’habitatges compartits

4

PLA LOCAL DE JOVENTUT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 2012-2016
-caldria intentar modificar el fet que Palau sigui una
ciutat “dormitori” ampliant el comerç, l’oci i la
participació
-caldria donar ús als habitatges buits i passar a un
segons pla els de nova construcció
Mobilitat

-existeixen espais verds

-caldria millorar la via pública (clavegueram, asfalt,

-existeix un carril bici

enllumenat, ampliar les voreres)

-hi ha poc trànsit de vehicles

-caldria adaptar la via pública per a persones amb

- bona freqüència d’autobús de 7:00 a 20:00h -

mobilitat reduïda

hi ha voreres amples

-caldria millorar la xarxa del carril bici i ampliar-lo en

-l’existència d’un rellotge de zona blava

les zones verdes no urbanes

-proximitat geogràfica amb Barcelona, Mollet,

-caldria ampliar la freqüència del bus nit, el bus a

etc

Sabadell en festius, el bus direcció Sentmenat
-caldria millorar la informació d’itineraris i horaris del
bus urbà
-caldria la creació i millora dels passos de vianants a la
zona centre
-es podria oferir un descompte o ajuda econòmica
per joves i el transport d’autobús a altres municipis
(només existeix Sagalés)
-caldria implementar una nova línia de bus directe a
la UAB o aprofitar la línia que ja existeix des de
St.Perpètua
-caldria habilitar més zones de pàrquing i crear-ne a
prop de les parades d’autobús
-caldria intentar derivar els camions des de la
Carrerada cap al polígon (connexió Font Sant Roc amb
les fàbriques)
-caldria millorar la comunicació/difusió/ampliar les
bosses per compartir cotxe

Treball

-Hi ha un programa específic de treball per

-caldria millorar la gestió de les ofertes de feina del

persones discapacitades

DESOC (es considera que és poc operatiu i té poc

-existeix indústria al municipi

rendiment). Es proposa ampliar/millorar la mobilitat

-el DESOC

del DESOC i així invertir en la prospecció d’empreses
-caldria

fomentar

la

contractació

de

treballadors/empreses del municipi
-caldria ampliar la formació ocupacional més
específica per gent ja molt formada (ex: fer
formacions en idiomes, etc)
-caldria ampliar la formació homologada
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-caldria millorar el rendiment laboral dels treballadors
del consistori
-caldria ajudar als joves emprenedors (incentius
econòmics per la contractació, cessió d’espais
“vivers”)
Educació

-bona

oferta

d’educació

post-obligatòria

-caldria ampliar l’oferta de CFGM i crear oferta de

(CFGM i batxillerats)

CFGS, així com poder realitzar les proves d’accés

-bona oferta d’educació en el lleure

-caldria fer més cursos homologats i no homologats

-la disponibilitat de les sales d’estudi

(temes TIC , innovació, llengües, etc... que permeti

-es fan cursets econòmics per tots els joves

ampliar currículum)

-existeix escola d’educació infantil pública

-caldria reformular els horaris/classes de l’IES perquè

-existència del voluntariat per la llengua

a la tarda els de batxillerat no l’utilitzen i aquests

-existència de l’aula oberta

espais es podrien utilitzar per gestionar el gran volum
d’alumnes d’alguna altra manera (per tal d’evitar una
nova ampliació de l’IES o crear un IES de nou)
-caldria millorar la xarxa educativa (pla d’entorn)
-caldria més oferta pública d’educació infantil
-caldria crear una nova biblioteca dins de la xarxa de
la Diputació de Barcelona
-caldria fer formacions en educació emocional
-caldria millorar la difusió/coneixement de l’aula
oberta (no es coneix)

Participació

-l’existència d’entitats que augmenten la

-falta formació participativa/ generar activitats

participació en temes culturals (ex:diables)

participatives

-els joves associats són participatius

-caldria augmentar la participació dels joves/entitats

-l’ús d’un mateix espai per diferents entitats i

en activitats culturals i amb esperit crític

joves no associats (l’EJE)

-caldria oferir activitats d’interès pels joves i així

-el procés mulla’t com a porta d’entrada a la

facilitar la “captació” de socis per les entitats; motivar

participació, tot i que es podria millorar

als joves

-l’existència d’una Federació d’Entitats Juvenils

-caldria augmentar l’efectivitat i el rendiment dels

(la Descoordinadora)

recursos per fer la difusió de les activitats

-l’EJE i l’equip de joventut

-caldria treballar en el relleu generacional a les

-l’existència de diversitat d’entitats

entitats

-la participació d’altres entitats que no estan a

-caldria facilitar l’accés de joves no associats a la

la Descoordinadora (Enfarrats)

cessió d’espais de l’EJE
-caldria implicar als joves de l’esplai al teixit associatiu
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TÈCNICS/QUES MUNICIPALS
PARTICIPANTS: 7 tècnics municipals (5 dones, 2 homes) provinents dels serveis de:
Serveis Socials, Esports, Salut, Educació, Cultura i Joventut.
DATA, HORA I LLOC: Dimarts 30 d’octubre de 2012, a l’EJE de 12.00 h a 14.30 h
TEMPORITZACIÓ:
12 – 12.30 h Presentació del resum de la diagnosi (Power Point) i explicació breu sobre què és
un Pla Local de Joventut
12.30 – 12.45 h Explicació de la dinàmica i formació de grups.
12.45 – 13.30 h Rotació per les diferents taules/eixos.
13.30 – 14.30 h Conclusions i posada en comú

-

MATERIAL:
Còpies del resum de la diagnosi
Paper d’embalar
Retoladors
DESCRIPCIÓ DINÀMICA: work-café
Es folren 4 taules amb paper d’embalar, i s’hi representen els eixos de treball (dos per a cada
taula)
Taula 1: Treball / Habitatge
Taula 2: Educació/ Mobilitat
Taula 3: Oci i Temps Lliure/ Salut
Taula 4: Participació
Es fan grups 2 grups de 3 i 4 persones, cada grup comença en una taula diferent i tenen 7
minuts per escriure al paper d’embalar els aspectes positius i les propostes de millora de cada
eix de treball. Una vegada han passat aquests 7 minuts, cada grup canviarà de taula; d’aquesta
manera tots els grups rotaran per totes les taules de manera que veuen les valoracions dels
altres grups, poden afegir les seves i s’eviten repeticions. Un cop tots els grups han passat per
totes les taules, es treu el paper d’embalar de les taules i es pengen a la paret per tal de
realitzar una posada en comú i establir conclusions.
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RESULTAT:
Eix

Aspectes positius

Salut

-

Existeixen

programes

Propostes de millora
i

activitats

Caldria

buscar la manera

de vincular

transversals.

programes entre Salut i Esports, i generar

- Existeixen subvencions d’administracions

programes de foment d’hàbits saludables

supramunicpals per a tallers, programes, tec.

específics per a joves.

- Les comissions que treballen al voltant de la

Millorar canals de comunicació entre esl

salut i la col·laboració entre els diferents

diferents serveis.

serveis que les conformen)

Aconseguir més subvencions.

- Programa d’Agent Jove

S’apunta la necessitat de treballar la salut

- Programa Joves PEER.

evitant el culte al cos i prevenir les

- Col·laboració entre Serveis Socials i CAP.

conseqüències d’aquesta tendència entre els
joves.

Oci

- Vies d’oci, espais verds per bicicletes.

- Millorar els espais d’oci escolar (patis,

- Existència de molts espais verds.

espais esportius, etc.)

- EJE com a generador d’oci juvenil alternatiu.

- Millorar la senyalització de les vies verdes

- Creació del centre Cívic.

de la Diputació.
- Promocionar els espais d’oci saludable a
l’aire lliure.
- Potenciar la transversalitat entre Esports i
Medi Ambient.
- Potenciar la Biblioteca com a espai de
dinamització cultural.
- Promocionar i donar a conèixer el Mapa
d’infraestructures esportives municipals.

Habitatge

- Hi ha molts habitatges buits que podrien

-

Manca

oferta

de

aprofitar-se.

assequibles.

- Els joves compten amb suport familiar.

- Manca habitatge social.

lloguer

a

preus

- S’apunta la necessita de fomentar canals
per a compartir pis, a través d’algun
programa específic per a joves.

Mobilitat

Existeix una xarxa de transport urbà i

Caldria millorar les comunicacions urbanes i

interurbà a bon preu.

interurbanes a la nit.

La comunicació amb Sabadell ha millorat

Millorar la comunicació de transport públic

força.

amb les destinacions d’oci nocturn.

La línia de bus a Mollet.

Incomunicació per manca de tren.
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Treball

- Existència del Club de feina i del DESOC.

- Millorar la prospecció d’empreses.

- Existència del servei d’assessorament i

- Fomentar la interacció amb altres clubs de

orientació laboral.

feina.

- Existència de cursos sobre eines i recursos

- Incentivar la inversió d’empreses locals al

d’orientació laboral.

municipi.

- Col·laboració i treball en xarxa entre el

- Millorar la connexió dels centres educatius

DESOC i Serveis Socials.

amb l’oferta per a joves del DESOC.

- Existència dels Plans d’Ocupació.
Educació

-Bona oferta d’educació regalada i no reglada

Cal adequar/ampliar espais educatius (IES,

(CF, Batx, PQPI, Escola de Música, Escola

escola adults, Biblioteca, etc.)

Adults, Català).

Cal una biblioteca pública.

-Implicació dels professionals i col·laboració

Ampliar l’oferta de CF.

amb els centres, en els diferents projectes,

Les retallades han afectat greument als

especialment en els de suport en cas de risc

recursos.

social.

Cal millorar l’accessibilitat a l’Escola de

-Aula oberta

Música (preus s’han apujat per manca de

-Creació

de

la

comissió

de

formació

pressupost).

permanent.

Cal abaixar els preus dels tallers de l’EJE.

- Existeixen moltes associacions de joves.

Cal trobar la manera d’arribar a aquells joves

-Hi ha bons canals d’informació per a joves

que no estan associats i aconseguir una

(EJE, agenda, facebook EJE, etc.)

major

-L’EJE és un important punt de trobada.

existents.

-S’han

Cal pensar en algun programa d’educació en

Participació

realitzat

algunes

experiències

participatives interessants,

com algunes

assemblees o el Mulla’t.

permeabilitat

entre

les

entitats

la participació.
Cal analitzar i superar els obstacles per a la
integració dels joves en les estructures
participatives que ja existeixen al municipi.
Es valora la necessitat de tornar a tenir un
espai de participació del joves a la Festa
Major (Mulla’t).
Es proposa la necessitat de fomentar
activitats de participació intergeneracional.

Aquest recull de les taules de joves i tècnics, està escrit tal com ha sortit del debat. Ara caldrà
portar aquestes informacions ajustant-les als programes existents o fent propostes de nous
programes o projectes.
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