
 

 

Pla Local de Joventut  

Ripollet 

2023-2026 

 
Novembre de 2022 

 



2 
 

           

 

 

 

 

 



3 
 

 

Índex 
 
 

 

Índex ................................................................................................................................. 3 

1. Presentació ................................................................................................................ 4 

2. Metodologia d’elaboració ......................................................................................... 5 

2.1 La diagnosi de la realitat juvenil ............................................................................. 5 

2.2 Fase de disseny del PLJ ......................................................................................... 14 

2.3. Fase d’implementació i avaluació del PLJ ............................................................ 15 

3. Marc teòric .............................................................................................................. 16 

4. Bases del Pla ............................................................................................................ 19 

4.1. Missió ................................................................................................................... 19 

4.2. Visió ..................................................................................................................... 19 

4.3. Objectius generals del Pla local de Joventut ....................................................... 22 

4.4. Persones destinatàries ........................................................................................ 22 

5. Eixos d’intervenció, objectius i accions ................................................................... 23 

5.1 Eixos i objectius ........................................................................................................ 23 

6. Desplegament del Pla Local de Joventut ................................................................ 32 

6.1 L’arquitectura del Pla ............................................................................................ 32 

6.2 Recursos tècnics i econòmics ............................................................................... 33 

7. Seguiment i avaluació ............................................................................................. 36 

Seguiment ................................................................................................................... 36 

Avaluació .................................................................................................................... 37 

8. Annex ....................................................................................................................... 43 

 

 
 



4 
 

 

1. Presentació 
 
 

El document que teniu a continuació és el resultat d’un procés consultiu, recollida de 

propostes i anàlisi de dades amb la participació d’entitats, persones joves, tècnics i 

polítics de l’Ajuntament de Ripollet, amb la voluntat d’elaborar, amb el major consens 

possible, el nou Pla local de joventut de Ripollet 2023-2026. Aquest procés, realitzat 

l’any 2021, ens ha permès treballar durant el 2022 aquest pla que ara teniu a les vostres 

mans. 

Aquest Pla pretén donar un marc d’actuació per a les polítiques en matèria de joventut. 

En tot moment, la voluntat ha estat crear un Pla realista, amb fites assumibles i donant 

resposta tant a les necessitats detectades a la diagnosi com a aquelles demandes joves 

que es manifesten durant el dia a dia. 

El document recull un total de propostes d’accions, elaborades amb la col·laboració dels 

diferents departaments de l’Ajuntament de Ripollet. Aquestes accions s’han repartir en 

4 eixos de treball: Creix a Ripollet, Cuida’t a Ripollet; Gaudeix a Ripollet i Participa a 

Ripollet. 

Un dels objectius recollits al Pla és que les polítiques de joventut al nostre municipi siguin 

amb perspectiva de gènere, diverses i igualitàries. Igualment, han de ser eficients, que 

permetin al jovent l’acompanyament per tot allò que puguin trobar-se en el futur de la 

seva trajectòria vital, d’una manera lliure i en igualtat d’oportunitats. 

El nou Pla de joventut ha de facilitar a les persones joves de Ripollet el seu camí cap a 

la plena ciutadania, el seu apoderament i posar sobre la taula els seus drets i valors, 

dins del marc de convivència que és la nostra ciutat. 

 

Pablo López Fernández 

Regidor de Joventut i Memòria Històrica 
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2. Metodologia d’elaboració 
 

 

El procés d’actualització del Pla local de Joventut de Ripollet s’ha desenvolupat en dos 

moments. Un primer moment d’actualització de la diagnosi i un segon moment de 

disseny del Pla d’acció.  

 

 

 

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 abril de 

2021 i febrer de 2022. 

 

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

l’anàlisi. Es tractava de definir quins serien els àmbits prioritaris i formular les preguntes 

a les quals volíem donar resposta a través del procés d’elaboració de la diagnosi. La 

idea era poder centrar el treball en aquells temes que preocupen més en la situació 

actual i als quals es vol donar resposta en el  Pla Local de Joventut. Per fer aquesta 



6 
 

tasca es van dur a terme una primera aproximació amb el Servei de Joventut i altres 

persones vinculades i posteriorment es va validar la priorització amb referents polítics, 

tant de l’equip de govern com de l’oposició. 

Fase d’anàlisi (ARJ i APJ) 
 

L’anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut es va dur a terme a partir d’un 

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

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

eines van participar 11 professionals i més de 101 joves d’edats diverses. 

 

    

   

Sessions amb professionals de diferents àmbits   Sessió amb joves no associats del municipi 

 

Fase de Conclusions  
 
La diagnosi va finalitzar amb unes conclusions que han estat el punt de partida de la 

fase de disseny del Pla Local de Joventut. El Pla no pot ni pretén abordar totes les 

necessitats detectades en la diagnosi realitzada, sinó que intenta focalitzar i prioritzar 

els reptes a treballar des d’una perspectiva ambiciosa però realista. 

 

Aquesta focalització es va fer en un primer moment amb el servei de Joventut com a 

principals referents tècnics en aquest àmbit i en un segon moment es va ampliar i validar 

per part dels i les responsables polítiques. 
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Principals conclusions de la diagnosi  

Educació, formació i transició al món laboral 

Principals necessitats detectades Orientacions pel disseny del PLJ 

Bretxa digital per  la manca de dispositius, 

connectivitat i habilitats digitals d’alguns 

joves i famílies en risc d’exclusió 

Impulsar mesures per reduir la bretxa 

digital d’alguns joves i famílies en risc 

d’exclusió. 

Revisar el funcionament del WIFI 

educatiu i promoure el projecte de drets 

digitals 

Índex d’abandonament escolar prematur 

elevat que afecta a jovent de 18 a 24 anys 

i que decideixen no continuar la seva 

formació acadèmica i es situa en un 

16,5% 

Impulsar mesures per reduir 

l’abandonament escolar i mantenir als 

joves en el sistema educatiu. 

 

Evolucionar el Projecte educatiu d’entorn  

en un Servei d’orientació comunitària 

Oferta post-obligatòria escassa i  a més te 

un biaix de gènere de manera que 

s’oferten estudis amb un perfil de gènere 

molt acusat 

Analitzar la possibilitar d’ampliar i 

diversificar l’oferta formativa post 

obligatòria 

Manca de cursos de formació o capsules 

formatives en temes com ara tècniques 

d’organització del temps per joves, 

d’autocures (vinculat a la salut emocional) 

o per exemple en temes de la vida 

quotidiana com ara aspectes laborals, 

com nòmines i contractes que 

normalment no s’ensenyen a l’institut. 

Orientació acadèmica que es  fa des dels 

instituts molt centrada en l’oferta existent 

Millorar els processos d’orientació 

acadèmica per donar més alternatives al 

jovent 
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Manca espais d’estudi i per fer treballs en 

grups. A la biblioteca l’espai és petit i no 

es coneix l’opció d’utilitzar el Casal de 

joves. 

Donar a conèixer l’espai d’estudi del casal 

de joves  

Dificultat d’accés als serveis i recursos 

d’ocupació. Queda allunyat i no són 

coneguts 

Acostar els serveis d’ocupació al Casal 

de joves i  proporcionar informació i 

recursos als i les joves. 

L’oferta formativa laboral és poc variada i 

manca una  oferta més atractiva  de 

cursos curts. 

Estudiar la possibilitat d’oferir altres 

cursos com ara formació en  mecànica, 

energies renovables, etc. o  cursos de 

formació laboral curts com ara carretoner, 

primers auxilis,  monitoratge de lleure, 

etc. 

Dificultats per accedir al mon laboral 

malgrat que hi ha moltes empreses i 

industria. 

Impulsar iniciatives per millorar la inserció 

de joves en empreses del municipi. 

El jovent que es queda al municipi és 

aquell que té més dificultats per finalitzar 

els estudis i trobar feina El jovent més 

capacitat busca la informació fora de 

Ripollet.  

Donar a conèixer i posar en valor els 

recursos d’ocupació del municipi. 

 

La salut i benestar del jovent 
 

Principals necessitats detectades Orientacions pel disseny del PLJ 

La situació de la pandèmia i 

confinament ha empitjorat a situació 

de salut dels i les joves i el seu estat 

d’ànim   

 

 

Impulsar mesures per acompanyar i atendre 

els i les joves en especial pel que fa a la salut 

mental i emocional  

Les mesures de restriccions i 

confinament no es compleix entre els i 

les joves. La única cosa que han pogut 

fer ha estat anar al carrer on tampoc 

se’ls deixa estar. 
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El context actual posterior a la 

pandèmia ha fet que la salut afectiva i 

emocional en el jovent pregui molta 

rellevància. S’han accentuat les 

problemàtiques. El jovent es queda a 

casa i no surten de l’habitació 

Han augmentat els casos de joves 

amb addicció al joc, així com també ha 

augmentat el diagnòstic de trastorns 

alimentaris, especialment en noies 

Impulsar mesures de prevenció  

Baixar percepció de risc en el consum 

de substàncies i normalització de 

certes conductes de consum de tòxics. 

Impulsar mesures de prevenció 

Conductes i relacions sexuals poc 

sanes entre gran part del jovent. 

Exerceixen control sobre la parella, 

prevalen relacions possessives, 

s’allunyen de les amistats, genera 

aïllament, etc. 

 

Donar eines als i les joves per detectar 

aquestes situacions abusives i poder 

prevenir-les. 

Xerrades i activitats sobre salut poc 

atractives que no responen  als 

interessos i a les inquietuds del jovent, 

ja que a vegades es considera que són 

massa generalistes. 

Revisar el disseny de les activitats per tractar 

que aquests temes siguin més didàctics i 

participatius pel jovent 

Encara es treballa de manera molt 

sectorial i caldria donar una visió més 

comunitària al treball de serveis 

socials, joventut, esports o cultura 

Millorar  la coordinació en l’atenció al jovent, 

en especial pel que fa als joves en risc 

d’exclusió social. 

 

L’oci i el lleure del jovent 
 
Principals necessitats detectades Orientacions pel disseny del PLJ 

Els recursos de joventut són limitats i 

es troba a faltar més personal tècnic al 

Casal de Joves.  

Ampliar els recursos tècnics de joventut 
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La manca d’activitat social i d’activitat 

extraescolar ha aïllat més a persones 

en situació vulnerable i ha fet 

augmentar les desigualtats socials. 

Recuperar les activitats per a joves  

Casal de joves i el Kftí  tradicionalment 

s’ha associat a un determinat perfil de 

joves més vulnerables o vinculats als 

serveis socials i això ha fet que molts 

joves no s’hi sentin vinculats.. 

Actualment no és un espai de 

referencia  

Definir el Casal de Joves com un espai de 

referència pel jovent, on es puguin trobar tots 

els serveis destinats a aquest públic.  

 

Fer més difusió des de les escoles i instituts 

de manera que aquest joves adolescents a 

mesura que creixin el vagin visualitzant com 

un espai de referència. 

 

Reforçar l’estratègia d’informació i difusió del 

Casal de Joves. 

Les activitats que s’ofereixen al Casal 

de Joves són per un públic molt 

determinat i per exemple no atrau a 

joves majors de 20 anys ja que no 

s’ofereixen activitats per ells. 

 

Millorar els espais i els serveis com ara  el 

Punt d’informació  

 

Apropar alguns dels serveis que s’adrecen 

als joves al propi Casal algun dia a la 

setmana . Per exemple acostar el servei 

d’ocupació, d’habitatge o salut. 

L’oferta de lleure o oci es limita a la que 

pugui organitzar el propi ajuntament o 

les entitats ja que no hi ha oferta 

privada.  

 

No hi ha oferta lúdica i el cap de 

setmana s’agreuja amb el fet que no hi 

ha un bon transport públic. 

Detectar i aprofitar temes i àmbits d’interès 

dels i les joves 

 

Impulsar una oferta de lleure atractiva per a 

joves 

La Festa Major és valorada de manera 

molt positiva per part dels joves. 

Caldria donar continuïtat la resta de 

l’any a algunes d’aquestes activitats. A 

més el funcionament de com 

Obrir la comissió d’organització a més joves 
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s’organitza no és gaire conegut pels 

joves 

La música és un gran actiu i tret 

identitari però després no poden 

actuar perquè manca un espai per fer 

concerts. Les actuacions es fan a 

l’estiu al carrer i els veïns es queixen. 

Molts grups de joves  no utilitzen els 

bucs  i busquen sortides per altra 

banda. 

Estudiar la manera de donar visibilitat als 

grups de musica i que puguin fer concerts 

 

Difondre els bucs d’assaig entre els grups de 

persones més joves 

El consum cultural es més limitat. 

L’ajuntament fa la programació escolar 

i familiar, però no una especifica per 

joves. Es programen poques activitats 

culturals específiques pels joves. 

Costa molt arribar als joves 

Impulsar una  dinàmica de treball pròpia que 

permeti programar activitats amb els i les 

joves. 

 

Generar dinàmiques amb pre adolescents  i 

impulsar programes de llarga durada i 

recorregut. 

Manquen espais d’arts escèniques. Hi 

ha demanda d’espais tant d’assaig 

com d’exhibició així com espai per fer 

concerts. 

 

La pràctica esportiva està molt estesa 

entre infants i gent adulta, però es 

detecta un buit entre els joves de 16 a 

30 anys. Costa accedir als joves 

d’aquesta edat per engrescar-los a les 

activitats. 

Impulsar iniciatives per potenciar la pràctica 

esportiva dels joves de 16-30 anys 

especialment en el col·lectiu femení 
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Manquen instal·lacions esportives i cal 

millorar el manteniment d’altres com 

ara el pavelló i la pista annexa. Les 

millores i instal·lacions que s’han fet en 

espais públics són desconegudes per 

molts joves. 

Fer més difusió de les millores i instal·lacions 

que s’han fet en espais públics  

 

El Casal esportiu és una oportunitat 

de lleure pels adolescents però també 

una oportunitat laboral pels joves 

majors d’edat que poden treballar 

com a monitors o entrenadors. 

Promoure la contractació de joves de 

Ripollet al Casal esportiu. 

Explorar la possibilitat de Casals híbrids 

esportius i de lleure 

 

La comunicació i la participació dels i les joves 
 

Principals necessitats detectades Orientacions pel disseny del PLJ 

La manera de comunicar-se per part 

de l’ajuntament no connecta però amb 

el jovent, El llenguatge i missatge és 

molt institucional. 

Els i les joves busquen la informació a 

internet i no esperen haver d'anar als 

serveis especialitzats per completar la 

informació que necessiten. El model 

de comunicació de l’ajuntament en 

canvi es basa en donar una poca 

informació i de seguida t’enllaça o 

deriva al servei específic.  

Revisar i definir una estratègia de 

comunicació jove 
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Els i les joves normalment s’informen a 

través de les xarxes socials, sobre tot 

Instagram. La informació que ve de 

l’ajuntament és que és una 

comunicació feta per adults  i es nota  

 

Dissenyar una estratègia amb missatges, 

infografies i estratègies més visuals que les 

faci atractives perquè no passi tan 

desapercebuda. 

 

Fer campanyes especifiques per a joves i 

anar a buscar als joves allà on estan que és 

al carrer. Aprofitar aquests espais per fer 

accions de comunicació allà. 

Manca treball en xarxa entre les 

entitats Hi ha entitats molt tancades, 

els preus son cars, no hi ha ajuts i hi 

ha joves que no poden accedir a 

aquestes activitats.  

Potenciar la coordinació entre les entitats 

Impulsar mesures per garantir l’accés a les 

activitats a tots els i les joves 

Hi ha poca cultura del voluntariat. És 

una figura que s'ha perdut. La 

immediatesa i l’interès de 

contraprestacions fa que costi trobar 

gent que vulgui organitzar coses. 

També manquen eines administratives 

per poder gestionar aquestes figures 

de voluntariat atès que l’ajuntament no 

pot tenir voluntaris directament sinó 

que ho hauria de vehicular a través de 

terceres entitats. 

 

Impulsar els projectes de voluntariat entre el 

jovent 

Cal treballar els valors de la 

participació, perquè és una manera 

important de construir ciutadania. 

Articular mecanismes de relació i implicació 

dels i les joves  en projectes concrets i 

generar vincles  

Incorporar la perspectiva juvenil en els 

diferents  plans o programes  (habitatge, 

SIAD; ) i fer pedagogia de la participació. 
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Existeix la figura dels delegats i 

delegades a l’escola i a l’institut, però 

la seva tasca  no va més enllà de les 

tasques que desenvolupen en el propi 

institut. 

Més enllà no hi ha espais de 

participació juvenils. 

Aprofitar la figura dels delegats/des com a 

canal d’interlocució i participació juvenil 

Impulsar nous espais de participació  

 
 
Com a resultat d’aquest treball es van fixar els eixos en què s’estructura el Pla 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 de les diferents àrees de l’Ajuntament han 

desenvolupat i concretat les diferents actuacions del Pla. 

 

S’han fet entrevistes tècniques amb responsables dels diferents serveis : 

• Biblioteca 

• Casal de Joves 

• Comunicació i participació 

• Cultura 

• Educació 

• Esports 

• Patrimoni 

• Salut 

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

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

seguiment i avaluació. 
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3. Marc teòric  
 
El Pla Local de Joventut de Ripollet s’ha desenvolupat 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: 

 

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 

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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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. Bases del Pla 
 
El Pla Local de Joventut de Ripollet 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 Pla 2023-2026 pretén posar a l’abast del col·lectiu adolescent i jove de Ripollet, els 

diferents recursos presents en el seu entorn, no només en l’àmbit local, promovent així 

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, 

d’aquesta manera, vetlla per tal de donar-los veu perquè les seves necessitats siguin 

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

 

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 Ripollet 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 Pla Local de Joventut pren a 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 Ripollet 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. Bona 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 
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interdepartamental per dissenyar, prendre decisions i avaluar les diferents 

actuacions que fa l’Ajuntament en matèria de joventut. 

 

• Participació  

La voluntat municipal és promoure la participació del jovent de Ripollet i continuar 

donant-los veu pròpia, 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 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 intenta generar oportunitats socials 

pel desenvolupament personal i col·lectiu de tot el jovent.  

 

• 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 però 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 Ripollet 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.  
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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. 

 

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 per a joves. A Ripollet el suport que es rep per part de 

la Diputació de Barcelona és a través del Catàleg de recursos i es manifesta tant 

a través de recursos tècnics, recursos econòmics i també assessorament i 

orientació en l’àmbit de polítiques de Joventut.  

 

o Consell Comarcal del Vallès Occidental 

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

municipis perquè desenvolupin les seves polítiques de Joventut de proximitat. 

Facilita recursos com xerrades, tallers, etc. de la Xarxa Nacional d’Emancipació 

Juvenil.  

 

Generalitat de 
Catalunya 

Diputació de 
Barcelona 

Consell Comarcal 
del Vallès 
Occidental 
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4.3. Objectius generals del Pla local de Joventut 
 
Els objectius generals del Pla Local de Joventut són: 

 

• Acompanyar i orientar el jovent 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 salut integral i emocional dels i les joves. 

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

• Posar en marxa iniciatives i canals que facilitin la participació del jovent. 

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

 

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. 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.  

 

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. S’ha de tenir en compte que 

no totes les actuacions del Pla s’adrecen a tot el jovent, sinó que cadascuna es dissenya 

específicament per a un tram d’edat en concret.   
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5. Eixos d’intervenció, objectius i accions 

5.1 Eixos i objectius 
 

Eix 1                                   
 

Objectius Accions 

Facilitar les eines, els recursos i 
l’acompanyament per l’èxit 
educatiu del jovent 

Creació de l’OME 

Viver educatiu 

Sala d’estudi nocturna 

Sala jove de la nova biblioteca 

Suport als treballs de recerca 

Pla educatiu d’entorn  i creació de SOAC 

Programa de memòria històrica                                             
itinerari memòria democràtica  

Promoure l’accés a nova oferta 
formativa 

Programes de formació i inserció (PFI) 

Escola municipal de musica 

Tastet d’oficis en transicions educatives 

Centre de formació de persones adultes 

Facilitar eines i recursos per 
aconseguir l’èxit en la trajectòria 
laboral dels i les joves 

Acompanyament, assessorament i orientació 
laboral personalitzada a persones joves                                                  

Programa de contractació de persones joves 
beneficiàries de garantia juvenil 

Projecte singulars 

Sala de recerca de feina presencial 

Projecte Cueme 

Treball i formació persones joves tutelades- 
extutelades                                   

Càpsules formatives d’apropament al teixit  
productiu 

Càpsules formatives d’orientació laboral adreçades 
a persones joves 

Curs de monitors de lleure 
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Eix 2:                        
 

Objectius Accions 

Fomentar hàbits i estils de 
vida saludable entre el jovent 

 

Tallers als instituts  

Club de lectura jove 

Educadors espai oci nocturn caps de setmana d’estiu i festa 
major 

Facilitar recursos de suport en 
l’àmbit de la salut jove 

Tarda jove al cap 

Figura del psicòleg als instituts 

Salut i escola 

Comissió de joves i salut 

Fomentar les relacions 
igualitàries entre el jovent 

Maleta lila 

Punt lila 

Activitats igualtat 8m/25n 

Diada LGTBI 

Xarxa lila. servei comunitari 

Facilitar recursos específics 
adreçats a joves en risc 
d’exclusió  

Servei d’atenció diürna del centre obert per a joves de 3 a 
18 anys. 

Educador de medi obert 
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s Eix 3: 

 

Objectius Accions 

Promoure activitats d’oci i lleure que 
responguin a les necessitats del jovent. 

Nit jove a la piscina 

Activitats esportives amb suport musical 

Esdeveniments esportius per joves 

Accés jove a les instal·lacions esportives 

Festa major jove 

Casals d’estiu 

Carnaval jove 

Servei de dinamització, orientació i assessorament 
per a joves de 12 a 29 anys ( kftó). 

Festiu. Activitats culturals d’estiu per a joves 

Promoure accions de suport a l’accés i 
el desenvolupament d’art jove 

Suport a la creació jove 

Bucs d’assaig 

Circ social 

Ampliar l’oferta d’activitats culturals 
adreçades al jovent 

Bibliosound 

Ficció digital 

Japan week 
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Eix 4: 

 
Objectius Accions 

Fomentar l’arrelament i 
sentiment de pertinença del 
jovent. 

Suport a entitats 

Subvencions a entitats 

Itineraris de descoberta del patrimoni 

Facilitar la participació jove. 
Voluntariat esportiu a secundària 

Servei comunitari  xarxa jove participació cultural 

Facilitar la comunicació i 
interlocució amb el jovent. 

Pla de comunicació de l’ajuntament 

Xarxes socials Ripollet jove 

Escolta jove  
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Creació de l’OME                     

Viver educatiu                     

Sala d’estudi nocturna                     

Sala jove de la nova biblioteca                     

Suport als treballs de recerca       
 

             
Pla educatiu d’entorn  i creació de 
SOAC       

 

             
Programa de memòria històrica                                             
itinerari memòria democràtica       

 

             

Programes de formació i inserció (PFI)       
 

             

Escola municipal de musica                     

Tastet d’oficis en transicions educatives       
 

             

Centre de formació de persones adultes 
      

 

             
Acompanyament, i orientació laboral 
personalitzada a persones joves                                                 
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Programa de contractació de persones 
joves beneficiàries de garantia juvenil 
       

 

             
Projecte singulars 
       

 

             
Projecte Cueme  
       

 

             

Sala de recerca de feina presencial 
      

 

             
Treball i formació persones joves 
tutelades- extutelades                                  
       

 

             
Càpsules formatives d’apropament al 
teixit  productiu 
       

 

             
Càpsules formatives d’orientació laboral 
adreçades a persones joves 
       

 

             

Curs de monitors de lleure 
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 EIX 2 
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Tallers als instituts                      

Club de lectura jove                     

Educadors espai oci nocturn                      

Tarda jove al cap                     

Figura del psicòleg als instituts                     

Salut i escola                     

Comissió de joves i salut                     
Maleta lila                     

Punt lila       
 

             
Activitats igualtat 8m/25n 
       

 

             
Diada LGTBI 
       

 

             

Xarxa lila. servei comunitari       
 

             
Servei d’atenció diürna del centre obert 
per a joves de 3 a 18 anys.       

 

             

Educador de medi obert 
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Nit jove a la piscina 
                     
Activitats esportives amb suport  
musical                     

Esdeveniments esportius per joves                     
Accés jove a les instal·lacions 
esportives                     

Festa major jove       
 

             
Festiu. Ativitats culturals d’estiu                      

Casals d’estiu                     

Carnaval jove       
 

             

Servei de dinamització ( kftó).       
 

             

Suport a la creació jove                     

Bucs d’assaig                     

Circ social                     
Bibliosound                     
Ficció digital                     

Japan week 
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Suport a entitats 
                     
Subvencions a entitats 
                     
Itineraris de descoberta del patrimoni 
                     
Voluntariat esportiu a secundària 
                     
Servei comunitari  xarxa jove 
participació cultural 
       

 

             
Pla de comunicació de l’ajuntament 
       

 

             
Xarxes socials Ripollet jove 
       

 

             

Escolta jove 
      

 

             



 

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 Ripollet 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 Pla Local 

de Joventut.  

 

• Regidoria de joventut 

El lideratge polític del PLJ correspon a la Regidoria de 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, per tant, es 

desenvolupen des de cada regidoria: educació, serveis socials, esports, etc. I és 

des d’aquests àmbits des d’on s’executen. Aquesta transversalitat de les 

polítiques de joventut haurà de ser assumida per tot l’equip de govern i serà la 

Regidoria de Joventut la responsable de traslladar a aquest espai els debats i 

decisions que calgui prendre. 

 

Àmbit tècnic 

 
• Equip tècnic de joventut 

 

Els referents tècnics de joventut són els i les tècnics/ques de joventut, com a 

professionals de referència per garantir que s’incorpora la perspectiva jove i es tira 

endavant el PLJ. Aquest equip serà l’encarregat de vetllar perquè les actuacions que 

incorpora el Pla es desenvolupin de la manera prevista tot vetllant perquè es faci 

d’acord amb els principis rectors que inspirin el Pla (qualitat, participació, 
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transformació, etc.). Per fer-ho possible cadascuna de les actuacions del Pla preveu 

el moment de l’any en que cal fer aquest seguiment i avaluació.  

 
• Taula tècnica transversal 

 

De la mateixa manera que en el nivell polític, en últim terme bona part de les accions 

adreçades als joves es desenvolupen des de cada departament: educació, cultura, 

esport, serveis socials, etc. en l’àmbit tècnic es constituiran una tuala tècnica 

transversal amb els responsables tècnics de les àrees implicades en el 

desplegament del Pla. Aquesta taula s’haurà de reunir un mínim de dues vegades a 

l’any. En aquestes trobades s’analitzarà el desenvolupament i execució de les 

diferents actuacions tot posant especial atenció a valorar en quina mesura estan 

assolint els objectius i si estan servint per atendre les necessitats dels i les joves.  

 

Àmbit joves 

• Trobades Joves 

Les trobades (fòrums) joves seran espais de trobada bianual oberts. Es 

convocaran a entitats juvenils i joves interessats en fer el seguiment de les 

actuacions del PLJ.  

 

6.2 Recursos tècnics i econòmics 
 

Recursos tècnics 
 

L’equip de joventut està format per: 

Tècnic de joventut 
Dedicació completa però fa altres tasques 

com ara cultura, etc. 

Dinamitzadora juvenil 32 hores 

Educadors de Kfti 18,5 hores 

Educador de carrer 37 hores 
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Recursos econòmics 
 

Els recursos que l’Ajuntament de Ripollet 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 pel Consell Comarcal  

 

En la següent taula es pot veure l’evolució del pressupost de la Regidoria de joventut en 

els darrers tres anys i el percentatge que representa del global del pressupost municipal.  

 

Pressupost municipal. Ajuntament de Ripollet 
 
 
 
 

 Pressupost 
Ajuntament  

Pressupost Joventut  Percentatge de 
joventut respecte 

el global 
2020 36.129.073 € 126.531 € 0,35% 

2021 40.553.460 € 103.836 € 0,25% 

2022 59.472.172 € 163.066 € 0,27 % 

Font de les dades: Ajuntament de Ripollet  
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Com es pot observar tot i que el pressupost de joventut ha augmentat significativament 

l’any 2022, percentualment tan sols representa el 0,27% del global de l’ajuntament, xifra 

molt semblant a l’any 2021 i per sota de l’aportació que es feia l’any 2020. 

 

Pressupost de joventut 2022  

Concepte Import 

DESPESES 

Capítol I: Personal 64.037,93€ 

Capítol II: Activitats i serveis 94.029,05  € 

Capítol IV: Ajuts i subvencions 5000 € 

Total 163.066 € 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

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. 

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, 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.  

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, però també cadascuna de les actuacions de tots els programes 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 al jovent, 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 tècnica de joventut.  

 

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

seguiment del Pla Local de Joventut amb la regidoria de joventut.  
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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.  

 

 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:  
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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.  

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. 

 

 

 

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 

 



 

41 
 

Grau d’implementació : 

- El Pla Local de Joventut recull actuacions que s’ha 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. 

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 
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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.  

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 dona resposta a l’objectiu?  Molt Suficient Poc 

Cal continuar amb l’actuació? Si  No Observacions 
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8. Annex 
 
Fitxes d’actuació 
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Eix 1 
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Nom de l’actuació:                             CREACIO DE L’OME 

 Eix 

 

  
Objectius 

General  Facilitar les eines, els recursos i l’acompanyament 
per l’èxit educatiu del jovent 

Específic 

• Establir els mecanismes per orientar i informar 
adequadament les famílies de tota l'oferta 
educativa, durant el període de preinscripció i 
durant  la resta de l'any.   

• Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat 
amb necessitats educatives específiques que 
en permeti la inclusió i faciliti la cohesió social. 

• Participar en el procés d'admissió de l'alumnat i 
el compliment de les normes que el regulen. 

• Gestionar la matrícula viva i fora de termini. 

 
Descripció 

L'Oficina municipal d'escolarització(OME) és un servei municipal 
d'informació, orientació i assessorament per a l'escolarització de 
l’alumnat als centres  d'educació infantil, primària i secundària, 
públics i concertats. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Ajuntament 

Col·labora Generalitat, EAP, inspecció, personal 
educador 

Difón Ajuntament 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 206 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal ajuntament, EAP, inspecció, 
personal educador 

Infraestructures Espais i equipament Ajuntament 

Econòmics Pressupost Generalitat i Ajuntament 

 
Comunicació  Web ajuntament i centres educatius 

 
Indicadors 
d’avaluació 

-Nombre de vacants resultants a cada curs i centre. 
-Distribució equilibrada i adequada de l’alumnat amb NESE. 
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Nom de l’actuació:                            VIVER EDUCATIU 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar les eines, els recursos i l’acompanyament 
per l’èxit educatiu del jovent 

Específic 

• Oferir propostes educatives als centres des 
d’una visió multidisciplinar d’ àmbits (social, 
mediambiental, salut, feminisme, cultural, 
digital..) 

• Ofertar activitats educatives per treballar i 
complementar el currículum escolar i altres 
objectius educatius. 

 
Descripció 

Recull d’activitats i propostes educatives que s’ofereixen des 
dels diferents departaments de l’ajuntament i altres serveis 
socioeducatius. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Ajuntament 

Col·labora Departaments de l’ajuntament i diferents 
serveis i entitats 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal ajuntament i qui durà a terme les 
activitats. 

Infraestructures Centre educatius i altres espais a 
concretar. 

Econòmics Segons activitats (algunes gratuïtes i altres 
amb cost). 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Incorporació del viver a la pàgina WEB de l’ajuntament.  

 
Indicadors 
d’avaluació 

Número de participants en les activitats i els programes 
proposats. 
Resultats d’enquestes d’avaluació i satisfacció. 

 
Observacions 

Actualment estem a l’espera de tenir personal per realitzar 
aquest actuació. 
Destinataris: des de nivell d’escola bressol a persones adultes i 
famílies.  
El viver hauria de sortir abans del començament de curs 
(setembre) 
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Nom de l’actuació:                   SALA D’ESTUDI NOCTURNA 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar les eines, els recursos i l’acompanyament 
per l’èxit educatiu del jovent 

Específic 

• Oferir un espai d’estudi a la ciutat, especialment 
durant els períodes de més concentració 
d’exàmens. 

• Adequar la biblioteca a les necessitats dels 
estudiants ampliant horaris i espais en èpoques 
d’exàmens.  

 
Descripció 

Servei que ofereix un espai d’estudi a la Biblioteca municipal en 
horari nocturn (de 20.30 a 1 h.) i en caps de setmana en èpoques 
d’exàmens (gener i juny).  

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Servei de Joventut 

Col·labora Biblioteca municipal de Ripollet 

Difón  

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans - 

Infraestructures Espai de la Biblioteca municipal 

Econòmics  

 

Comunicació  Nota de premsa; difusió a través de xarxes socials municipals i 
cartellera. 

 
Indicadors 
d’avaluació Nombre d’usos de la sala d’estudi nocturn 

 
Observacions 

L’avaluació que s’ha realitzat fins del servei ha estat només 
quantitativa. Es podria valorar realitzar una enquesta de 
satisfacció del servei i revisar si el servei s’està oferint segons les 
necessitats de la comunitat.  
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Nom de l’actuació                      SALA JOVE DE LA NOVA BIBLIOTECA 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar les eines, els recursos i l’acompanyament 
per l’èxit educatiu del jovent 

Específic 

• Realitzar un estudi sobre els usos i serveis de la 
futura sala jove de la nova Biblioteca central de 
Ripollet. 

• Conèixer les demandes especificades pel 
jovent en el procés participatiu de la futura nova 
Biblioteca Central de Ripollet.  

 
Descripció 

A través dels resultats del procés participatiu de la nova 
Biblioteca Central de Ripollet desgranar i recollir quines han estat 
les demandes sobre usos i activitats que els joves volen 
desenvolupar en la futura biblioteca municipal i analitzar si es pot 
implementar ja alguna de les activitats demandades.   

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Biblioteca municipal de Ripollet 

Col·labora  

Difón Biblioteca municipal de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Direcció de la Biblioteca 

Infraestructures Pròpies  

Econòmics Propis  

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Creació d’un informe tècnic intern sobre els resultats específics 
del procés de participació de l’espai jove de la futura Biblioteca 
de Ripollet.  

 
Indicadors 
d’avaluació Nombre de Joves participants. Demandes recollides. 
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Nom de l’actuació:                   SUPORT ALS TREBALLS DE RECERCA 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar les eines, els recursos i l’acompanyament 
per l’èxit educatiu del jovent 

Específic 

• Ajudar al desenvolupament de l’alfabetització 
informacional del jovent pel que fa a la cerca 
d’informació, la seva organització i la seva 
presentació en relació al treball de recerca.  

• Oferir formació i suport en la cerca d’informació 
eficient i fiable per a l’elaboració del treball de 
recerca.  

• Desenvolupar l’esperit crític i l’anàlisi dels joves 
davant l’infoxicació i l’abundància d’informació.  

 
Descripció 

Sessions formatives sobre com cercar documentació de manera 
eficaç i elaborar un bon treball de recerca per a alumnat de 
batxillerat.  
Aquest programa contempla varies accions: 

- Formació al professorat que tutoritza treballs de recerca. 
- Formació “obligatòria” a Instituts dins de l’oferta del Viver 

educatiu. 
- Programació de sessions informatives i/o un cicle de 

suport al Treball de Recerca a la Biblioteca municipal. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Biblioteca municipal de Ripollet 

Col·labora Servei d’Educació; Centre de Recursos 
Pedagògics;  

Difón Biblioteca municipal de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal bibliotecari 

Infraestructures - 
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Econòmics - 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Estratègia de comunicació directa als institut a través de 
contactes personals o a través del Centre de Recursos 
pedagògics.  
Difusió de l’oferta formativa a través del Viver Educatiu. 
Les activitats ofertes a la Biblioteca s’encabeixen dins l’agenda 
de l’equipament.  

 
Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de sessions formatives realitzades a centres 
- Nombre d’assistents a les sessions de la Biblioteca 
- Nombre total d’usuaris joves amb carnet de la biblioteca 
- Nombre totals de préstecs d’usuaris joves 
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Nom de l’actuació:                       PLA EDUCATIU D’ENTORN  i creació de SOAC 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar les eines, els recursos i l’acompanyament 
per l’èxit educatiu del jovent  

Específic 

• Aconseguir l’èxit educatiu de l’alumnat i 
contribuir a la cohesió social mitjançant 
l’equitat i  l’educació intercultural. 

• Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa 

 
Descripció 

Els PEE és una proposta educativa que vol donar resposta a 
les múltiples necessitats de la nostra societat. Es un instrument 
per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats 
educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els 
diferents àmbits de la vida dels infants i joves. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Generalitat de Catalunya  i Ajuntament 

Col·labora Centres educatius, entitats i empresa 
contractada.  

Difón Ajuntament  

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Coordinadora, orientadora comunitària, LIC 
i comissions. 

Infraestructures 
Espais municipals, espais educatius 
(centres) , via pública (activitats 
comunitàries) 

Econòmics Pressupost Generalitat i ajuntament. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Web ajuntament i xarxes socials corporativa. Xarxes dels 
socials de centres educatius i  serveis educatius. 

 
Indicadors 
d’avaluació Memòria tècnica amb qüestionaris de participació i satisfacció.  
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Nom de l’actuació:                           PROGRAMA DE MEMÒRIA HISTÒRICA 
                                             Itinerari memòria democràtica nucli antic de Ripollet 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar les eines, els recursos i l’acompanyament 
per l’èxit educatiu del jovent 

Específic 

 
Treballar competències curriculars de 4rt ESO i 
Batxillerat (Educació en valors cívics i ètics 
/Geografia i Històra), a través d’un itinerari pel nucli 
antic 

 
Descripció 

Presentem un recorregut guiat que té l’objectiu principal de 
rememorar com era la vida a Ripollet durant la II República i el 
franquisme a través d'institucions i persones 
que, d'alguna manera, van participar en alguns dels fets 
destacats. L'itinerari es planteja en forma d’activitat de 
descoberta, en la qual l’alumnat ha de tenir el protagonisme. En 
cada punt del recorregut coneixerem un personatge o institució 
que ens acostarà a diferents temàtiques (associacionisme, lluita 
per les llibertats, millora de les condicions socials), alhora que 
les imatges documentals ens permetran comparar passat i 
present. Així, a través d'aquesta visita emprarem l'empatia 
històrica per tal de reflexionar sobre la importància de la 
defensa de la democràcia i de les igualtats, en especial de la 
igualtat de gènere, per tal de construir una societat diversa i 
alhora equitativa. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera CIP MOLÍ D’EN RATA 

Col·labora DidPatri i Schola Activa 

Difón Ajuntament de Ripollet – Viver Educatiu de 
Patrimoni i Memòria 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Dissenyadors activitat, personal tècnic CIP 
i Educadors 

Infraestructures No especificades. 

Econòmics Segons pressupost de la regidoria 



 

53 
 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Es penjarà al Viver Educatiu de Patrimoni i Memòria quan la 
resta d’activitats estigui acabada de dissenyar. S’enviarà 
informació específica als professors de 4rt ESO i Batxillerat i es 
farà arribar també al CRP i l’Escola d’adults 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Número de participants. Valoració professorat. Valoració 
regidoria.  

 
Observacions 

Es vol treballar el tema dels Deportats i les Stopelsteine des del 
punt de vista artístic i de drets humans. Ara mateix s’ha inclòs 
en l’itinerari però de cara a futur es vol dissenyar alguna 
activitat més específica que tingui relació amb algun APS. 
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Nom de l’actuació:                  PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Promoure l’accés a nova oferta formativa 

Específic 

• Afavorir el retorn al sistema educatiu de 
l’alumnat que no disposi el títol de l’ESO 

• Treballar hàbits, respecte i responsabilitat. 

 
Descripció 

Formació d’un any acadèmic composada de: teoria bàsica per 
poder retornar al sistema educatiu, i formació teòrica i pràctica 
(amb formació en centres de treball) d’una especialitat, per 
conèixer un possible ofici o mercat laboral. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 15 anys De 16 a 21 anys De 22 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Departament d’Ocupació-Unitat de formació i 
transicions educatives 

Col·labora Empreses de Ripollet 

Difón Ajuntament de Ripollet – Ripollet Impulsa 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
2 persones tècniques d'ocupació referents 
del programa i 2 formadores en els àmbits 
de l'hoteleria i agrari. 

Infraestructures 
Espais i aules de l’Ambit de 
Desenvolupament Econòmic. 
Espai Horta Social municipal. 

Econòmics Diputació de Barcelona 
Fons propi municipal 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Xarxes Socials, web municipal, nota de premsa, revistes i 
butlletins municipals i territorials 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre de joves participants 
% Assistència de l’alumnat 
% Alumnat que retornen al sistema educatiu 
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Nom de l’actuació:              ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Promoure l’accés a nova oferta formativa 

Específic 

• Proporcionar una formació musical integral, ja 
sigui per a l’alumnat que es plantegi una 
possible sortida professional, o per aquells 
altres que s'ho plantegin com una formació 
personal. 

• Afavorir l'ensenyament encaminat a aconseguir 
una veritable autonomia musical a través de 
l’aprenentatge cooperatiu. 

 
Descripció 

L’Escola Municipal de Música de Ripollet és un espai de 
formació i aprenentatge per a persones de totes les edats, a 
partir de 3 anys. Una eina fonamental per dinamitzar i 
sensibilitzar sobre el paper central de l’educació musical a la 
cultura de la ciutat. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Ajuntament 

Col·labora Espaiart empresa 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal docent i personal ajuntament 

Infraestructures Sala CIP 

Econòmics 
Cost empresa, més cost personal 
ajuntament  i (neteja, manteniment, 
subministraments...) 

 
Comunicació  Web ajuntament 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre de personal matriculat 
Enquestes de satisfacció. 

 
Observacions La matriculació estarà oberta durant tot el curs. 
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Nom de l’actuació:                 TASTET D’OFICIS EN TRANSICIONS EDUCATIVES 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Promoure l’accés a nova oferta formativa 

Específic 

• Promoure l’autoconeixement, la presa de 
decisions i l’autònoma de les persones 
joves. 

• Adquirir habilitats socials i competències 
professionals i transversals per sostenir 
les formacions i definir el seu projecte vital. 

• Realitzar una primera aproximació a la 
realitat del mercat laboral i a les exigències 
d’aquest. 

 
Descripció 

El Tastet d’Oficis té per objectiu oferir a joves amb risc 
d'abandonament escolar prematur, acompanyament i una 
experiència formativa diferent que faciliti l'elecció d'itineraris 
formatius postobligatoris des d'un vessant pràctic i manipulatiu. 
Es tracta d’un projecte d'orientació, seguiment i acompanyament 
a un màxim de 15 joves d'entre 16 i 21 anys. S'ofereix formació 
pràctica en cuina, servei de cambrer/a i horta, amb sessions 
d'orientació i tutorització per adquirir noves competències i 
aportar experiències enriquidores que facilitin el retorn al sistema 
formatiu. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 15 anys De 16 a 21 anys De 22 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Departament d’Ocupació-Unitat de formació i 
transicions educatives 

Col·labora Instituts de Ripollet i d’altres entitats i centres 
que deriven persones participants 

Difón Ajuntament de Ripollet i Ripollet Impulsa 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
1 tècnica d'ocupació referent del programa i 
2 formadores en els àmbits de l'hoteleria i 
agrari. 

Infraestructures 
Espais i aules de l’Ambit de 
Desenvolupament Econòmic 
Espai Horta Social municipal 
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Econòmics Diputació de Barcelona 
Fons propi municipal 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Xarxes Socials, web municipal, nota de premsa, revistes i 
butlletins municipals i territorials 

 
Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de joves participants 
- % de derivacions a altres accions formatives formals i no 

formals 
- Accions individuals i grupals realitzades 
- Assistència a les accions individuals i grupals 

planificades 

 
Observacions Les persones que poden optar a aquest recurs han de tenir entre 

16 i 21 anys i no haver obtingut l’ESO. 
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Nom de l’actuació:                 CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Promoure l’accés a nova oferta formativa 

Específic 

• Proporcionar una formació àmplia que permeti 
adaptar-se a les noves situacions que la 
societat demana, així com oferir coneixements 
bàsics per accedir a altres nivells d’estudi o al 
món laboral  

• Oferir un ventall educatiu en diferents àmbits:  
lingüístic, digital, proves d’accés, GES, 
diferents tallers formatius... 

 
Descripció 

Es un centre públic específicament dedicat a persones adultes 
que volem obtenir titulació reglada i formació al llarg de la vida 
(desenvolupament de capacitats, adquirir coneixements, millorar 
competències tècniques i professionals...). Té una oferta 
d’horaris variada, per tal d’adaptar-se a les necessitats de 
l’alumnat. A banda de les instal·lacions de la Rambla dels 
Pinetons, també compta amb l’Aula de Formació de Persones 
Adultes de Can Tiana. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Centre CFA Jaume Tuset 

Col·labora Ajuntament i Associació J. Tuset 

Difon Centre i Ajuntament 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal docent CFA i voluntariat. 

Infraestructures Centre CFA Jaume Tuset, aula Can Tiana i 
altres espais municipals, si escau. 

Econòmics 
Cost manteniment, neteja, 
subministraments de  centres per part de 
l’ajuntament. Subvenció a l’Associació 
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Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Web ajuntament i xarxes socials corporatives. Informació 
escrita del centre i associació. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Assistència als diferents cursos i tallers 
Demanda de places, llista d’espera 
Avaluació alumnat que hi participa 

 
Observacions Es poden inscriure persones de menys de 18 anys amb 

condicions de feina  
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Nom de l’actuació:  ACOMPANYAMENT, ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ                               
                                   LABORAL PERSONALITZADA A PERSONES JOVES                                                                                      

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar eines i recursos per aconseguir l’èxit en la 
trajectòria laboral dels i les joves 

Específic 

• Oferir acompanyament i assessorament laboral 
i formatiu a persones joves en recerca de feina. 

• Que Ripollet Impulsa esdevingui un servei de 
referencia per al col·lectiu jove en matèria de 
recerca de feina i formació ocupacional 

 
Descripció Servei adreçat a joves entre 16 i 30 anys especialitzat i 

individualitzat per donar recursos i establir itineraris professionals 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig                                                      Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 15 anys De 16 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera 

Departament d’Ocupació-Unitat d’Orientació. 
Àmbit Desenvolupament Econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet. 
Departament de Joventut  

Col·labora -- 

Difón Ajuntament de Ripollet i Ripollet Impulsa 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 

Personal tècnic d’Orientació 
Personal tècnic de Joventut 
Educador-a de carrer 
Dinamitzadora de joventut 

Infraestructures Espais i equipaments del Casal de Joves i 
de l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic 

Econòmics Fons propi municipal 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Xarxes Socials, web municipal, nota de premsa, revistes i 
butlletins municipals i territorials 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre d’actuacions realitzades 
Nombre de persones joves participants 
Nivell satisfacció de les persones participants 
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Nom de l’actuació:                  PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONES      
JOVES BENEFICIÀRIES DE GARANTIA JUVENIL 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar eines i recursos per aconseguir l’èxit en la 
trajectòria laboral dels i les joves 

Específic 

• Millorar l'ocupabilitat de joves amb formació 
amb l'adquisició de les aptituds i les 
competències derivades de la pràctica laboral. 

• Afavorir mitjançant l'adquisició d'experiència 
professional la incorporació al mercat laboral de 
forma estable i duradora en el temps. 

 
Descripció 

Proporcionar a joves menors de 30 anys amb formació i que es 
troben a l’atur l’oportunitat de dur a terme un període de 
pràctiques laborals durant un període de 6 mesos a jornada 
completa en diferents àrees i serveis municipals.  

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Departament d’Ocupació-Unitat de formació i 
transicions educatives 

Col·labora 

Oficina de treball de Ripollet publicant oferta i 
fent derivació de persones per al procés de 
selecció 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
Instituts de Ripollet 

Difón Ajuntament de Ripollet i Ripollet Impulsa 

q

 

Temporització 

 2023 2023 2024 2025 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

1 tècnica d’ocupació referent del programa 
Referents de les diferents àrees i serveis 
municipals on es destinen les persones 
participants del programa 

Infraestructures Oficines i instal·lacions dels diferents 
àmbits de l’Ajuntament 

Econòmics 
Subvenció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya 
Fons propi municipal 
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Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Xarxes Socials, web municipal, nota de premsa, revistes i 
butlletins municipals i territorials 

 
Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de joves participants 
- % inserció laboral 
- Assistència a les accions individuals i grupals 

planificades 

 
Observacions 

 Les persones joves que vulguin participar hi han de complir els 
següents requisits: 

- Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil. 

- Estar inscrites com a demandants d'ocupació no 
ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya. 

- Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació 
professional de grau mitjà o superior o títols oficialment 
reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de 
professionalitat, que els habilitin per a l'exercici 
professional. 

- Complir els requisits que exigeix la modalitat del 
contracte de treball en pràctiques. 
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Nom de l’actuació:                   PROJECTE SINGULARS 

 Eix 

 

  
Objectius 

General 
Facilitar eines i recursos per aconseguir l’èxit en la 
trajectòria laboral dels i les joves 
 

Específic 

• Millorar l’ocupabilitat de persones joves en el 
mercat de treball, donant a conèixer la industria 
de la comarca  

• Tutoritzar i acompanyar a la persona jove per tal 
que identifiqui i desenvolupi els recursos i 
competències per la seva incorporació al mercat 
de treball 

• Afavorir l’autoconeixement, l’autoconfiança, la 
gestió de les emocions i els descobriment de les 
fortaleses i motivacions per encarar el seu 
projecte professional. 

 
Descripció 

Programa d’orientació i acompanyament a la inserció laboral i 
formativa adreçat a 100 joves entre 16 i 29 anys, en el que es 
realitza formació professionalitzadora amb pràctiques en 
empreses, participen en tallers d’autoconeixent, activitats de 
caire social i visites a l’entorn productiu del Vallès Occidental.  
Ripollet participa de manera agrupada tutoritzant a 15 joves  

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 15 anys De 16 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 
Ajuntament de Ripollet com a entitat 
agrupada  

Col·labora 

Fundació Eurecat 
Centre Creatiu i Tècnic Sabadell 
Epona equinoteràpia 
Associació Basket Beat 
Poliesportiu Badia 
Teixit productiu del Vallès occidental 

Difón Consell Comarcal del Vallès Occidental 
Ajuntament de Ripollet I Ripollet Impulsa 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

Recursos Humans 1 tècnica tutora per al grup de 15 joves de 
l’Ajuntament de Ripollet 
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Infraestructures 

Espais i aules de el Àmbit de 
Desenvolupament Econòmic i agents 
implicats 

Econòmics 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
Fons Socials Europeu 
Fons propi municipal 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Xarxes Socials, web municipal, nota de premsa, revistes i 
butlletins municipals i territorials 

 
Indicadors 
d’avaluació 

- Assistència a les accions individuals i grupals 
planificades 

- Insercions laborals i educatives 
- Assistència a les visites de l’entorn productiu 
- Participació a les activitats de caire social 

 
Observacions 

Adreçat a joves que en el moment de l’alta al programa estiguin 
inscrites a Garantia Juvenil i majoritàriament que estiguin en 
situació d’atur i no estiguin estudiant. 
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Nom de l’actuació                                  PROJECTE CUEME 

 Eix 
 

  
Objectius 

General 
Facilitar eines i recursos per aconseguir l’èxit en la 
trajectòria laboral dels i les joves 
 

Específic 

• Fomentar l’esperit emprenedor i les 
competències bàsiques en el cicle superior 
d'educació primària. 

• Consolidar aprenentatges en una etapa en la 
qual els nens i nenes evolucionen 
progressivament cap a l’autonomia, 
l’autoconcepte i la seva inclusió en grups. 

 
Descripció 

Durant un curs escolar, l’alumnat crea i  gestiona una cooperativa 
escolar amb el  suport de l’escola, l’administració local,  les 
empreses i altres entitats de la seva localitat. Es treballen totes 
les competències educatives clau de manera transversal a partir 
de la competència en l’autonomia i la iniciativa personal 
transformant les idees en accions. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera 
Departament d’Empresa i Comerç – Unitat 
d’Emprenedoria. Àmbit Desenvolupament 
Ecònomic de l’Ajuntament de Ripollet. 

Col·labora 
Departament d’Educació de l’Ajuntament de 
Ripollet 
Diputació de Barcelona 

Difón Ajuntament de Ripollet i Ripollet Impulsa 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Personal tècnic d’emprenedoria 
Tutor/a grup-classe 

Infraestructures Centre educatiu 

Econòmics Fons propi municipal 
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Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Xarxes Socials, web municipal, nota de premsa, revistes i 
butlletins municipals i territorials 

 
Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre d’escoles adherides al programa 
- Nombre de cooperatives creades 
- Nombre d’escoles que finalitzen el programa 

 
Observacions 

És un programa: 
- Adreçat a l’alumnat de 5è de primària (menors de 12 

anys) 
- Tancat, la DIBA ha d’autoritzar la incorporació de noves 

escoles 
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Nom de l’actuació:             SALA DE RECERCA DE FEINA PRESENCIAL 

 Eix 

 

  
Objectius 

General 
Facilitar eines i recursos per aconseguir l’èxit en la 
trajectòria laboral dels i les joves 
 

Específic 

• Afavorir la inserció laboral de les persones que 
estan en procés de recerca i/o millora de feina 
amb suport i assessorament de personal tècnic 
d’orientació. 

• Potenciar l’ús de les noves tecnologies en la 
recerca de feina. 

• Afavorir l’autonomia de les persones usuàries 
en el seu procés de recerca de feina. 

 
Descripció 

Espai adreçat a persones que estan en situació de recerca i/o 
millora de feina on poden disposar d’ordinador per millorar el seu 
procés de recerca de feina, amb el suport de personal tècnic 
d’orientació. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 15 anys De 16 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera 
Departament d’Ocupació-Unitat d’Orientació. 
Àmbit Desenvolupament Ecònomic de 
l’Ajuntament de Ripollet. 

Col·labora 

Serveis Socials, Escola Adults, Oficina de 
Treball Ripollet, Instituts de Ripollet i altres 
entitats del territori que deriven persones 
usuàries. 

Difón Ajuntament de Ripollet  i Ripollet Impulsa 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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’orientació 

Infraestructures Aula d’informàtica amb ordinadors, 
projector i connexió a Internet. 

Econòmics 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
Fons Social Europeu 
Fons propi municipal 
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Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Xarxes Socials, web municipal, nota de premsa, revistes i 
butlletins municipals i territorials 

 
Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de persones participants 
- % inserció laboral 

 
Observacions 

Les persones que utilitzen la Sala de Recerca de Feina 
Presencial han d’estar inscrites a la borsa de treball Xaloc, i 
poden estar en situació d’atur i/o millora de feina. 
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Nom de l’actuació:    TREBALL I FORMACIÓ PERSONES JOVES TUTELADES-    
                                    EXTUTELATES 

 Eix 
 

  
Objectius 

General 
Facilitar eines i recursos per aconseguir l’èxit en la 
trajectòria laboral dels i les joves 
 

Específic 

• Oferir una experiència laboral a persones joves 
tutelades i extutelades, en situació de 
vulnerabilitat administrativa, social, econòmica i 
laboral, per afavorir la inserció laboral i millora 
de l’ocupabilitat a través de l’experiència 
professional i les accions formatives 
transversals. 

• Adquisició de tècniques i recursos de recerca de 
feina per tal de facilitar les transicions posteriors 
al mercat de treball ordinari. 

• Fomentar l’autonomia de les persones 
participants per arribar a l’emancipació total. 

 
Descripció 

Facilitar experiències professionals amb una durada de 12 
mesos a persones joves tutelades i extutelades per 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.  
Aquestes experiències laborals van acompanyades d’accions 
formatives i d’acompanyament a la inserció. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 16 anys De 17 a 21 anys De 22 a 30 anys 

 
Agents 
implicats 

Lidera 
Departament d’Ocupació-Unitat Plans 
Ocupació. Àmbit Desenvolupament 
Ecònomic de l’Ajuntament de Ripollet. 

Col·labora 

Dep. Immigració, Serveis Socials, SOC, 
eduador-a carrer, educadors-es tant de Pisos 
inserció laboral com d’altres recursos, 
departaments de referència del lloc de treball 
de destí. 

Difón Comunicació Ajuntament - Ripollet Impulsa  

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

Recursos Humans 1 tècnica d’ocupació referent del programa 
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 Infraestructures 

-Espais i aules de l’Ambit de 
Desenvolupament Econòmic 
- Lloc de treball de destinació de les 
participants del programa 

Econòmics Subvenció del SOC i Ajuntament de Ripollet 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Xarxes Socials, web municipal, nota de premsa, revistes i 
butlletins municipals i territorials 

 
Indicadors 
d’avaluació 

- Fulls de seguiment i fulls de control d’assistència 
mensuals 

- Enquesta accions experiència laboral 
- % assistència a l’acció formativa  
- Qualificació de l’acció formativa 
- Enquesta de valoració de l’acció formativa 

 
Observacions 

Les persones participants han d’estar en situació de DONO 
abans de l’inici de la relació laboral i tenir la condició de persona 
jove tutelada o extutelada per la Generalitat de Catalunya. No 
poden haver estat contractades per convocatòries anteriors 
d’aquest programa. 
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Nom de l’actuació:    CÀPSULES FORMATIVES D’APROPAMENT AL TEIXIT  
PRODUCTIU 

 Eix 
 

  
Objectius 

General 
Facilitar eines i recursos per aconseguir l’èxit en la 
trajectòria laboral dels i les joves 
 

Específic 

• Apropar l’emprenedoria, individual i/o 
col·lectiva, com a opció d’accés al mercat de 
treball així com posar en valor l’entramat 
comercial i industrial que hi ha a Ripollet 

• Divulgar que el treball per compte propi sota 
qualsevol forma jurídica és una opció laboral. 

• Que les persones joves posin en valor els 
comerços i indústries de la seva ciutat. 

 
Descripció 

Es posen a disposició càpsules de sensibilització sobre: 
- Com sorgeixen les idees de negoci, els aspectes a 

considerar i els passos a seguir per muntar una empresa. 
- El comerç i la indústria que ens envolta tot treballant 

alhora el concepte de l’economia circular. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera 
Departament d’Empresa i Comerç. Àmbit 
Desenvolupament Ecònomic de l’Ajuntament 
de Ripollet. 

Col·labora 
Departament d’Educació de l’Ajuntament de 
Ripollet. 
Instituts municipals 

Difón Ajuntament de Ripollet– Ripollet Impulsa 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Personal tècnic d’emprenedoria, empresa, 
comerç i Economia Social i Solidària 

Infraestructures Aules i equipaments tècnics instituts 

Econòmics Fons propi municipal 
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Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Xarxes Socials, web municipal, nota de premsa, revistes i 
butlletins municipals i territorials, guia educativa municipal. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre d’actuacions realitzades 
- Nombre de col·lectius beneficiaris 
- Nombre de persones participants 
- Nivell satisfacció de les persones participants 

 
Observacions 

Adaptem els continguts a les necessitats del col·lectiu: joves en 
general, estudiants de diferents edats i graus. Es poden realitzar 
individualment o bé planificar un cicle de sessions per anar del 
més genèric al més específic. 
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Nom de l’actuació:    CÀPSULES FORMATIVES D’ORIENTACIÓ LABORAL  
 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar eines i recursos per aconseguir l’èxit en la 
trajectòria laboral dels i les joves 

Específic 

• Realitzar càpsules formatives d’orientació 
laboral específiques sobre el servei local 
d’ocupació, elaboració de currículum i utilització 
de xarxes socials. 

• Informar a les persones joves sobre l’accés al 
mercat de treball. 

 
Descripció 

Càpsules formatives d’orientació laboral adreçades a persones 
joves que estan estudiant a diferents instituts del municipi per 
millorar els seus coneixements en l’accés al mercat de treball.  

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera 
Departament d’Ocupació-Unitat d’Orientació. 
Àmbit Desenvolupament Ecònomic de 
l’Ajuntament de Ripollet. 

Col·labora 
Departament d’Educació de l’Ajuntament de 
Ripollet. 
Instituts municipals 

Difón Ajuntament de Ripollet i Ripollet Impulsa 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Personal tècnic orientació laboral. 

Infraestructures Aules i equipaments tècnics instituts 

Econòmics Fons propi municipal 

 
Comunicació  Xarxes Socials, web municipal, nota de premsa, revistes i 

butlletins municipals i territorials, guia educativa municipal 

 
Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de persones joves participants 
- Nivell satisfacció de les persones participants 

 
Observacions 

Les persones que poden optar a aquest recurs han de ser 
persones joves realitzant estudis a instituts ubicats al municipi de 
Ripollet 
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Nom de l’actuació:                   CURS DE MONITORS DE LLEURE 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar eines i recursos per aconseguir l’èxit en la 
trajectòria laboral dels i les joves 

Específic 

• Generar noves sortides laborals per a joves en 
el món educatiu i del lleure  

• Promoció de l’associacionisme local. 

 
Descripció Realització d’un curs de monitors de lleure intensiu de Nadal 

per a joves. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Regidoria de Cultura 

Difón Ajuntament de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal tècnic regidoria de Joventut. 
Entitat realitzadora del curs. 

Infraestructures Espais del Casal de Joves i Centre 
cultural. 

Econòmics Segons pressupost anual. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Estrategia comunicativa vinculada a la xarxa ripolletjove, 
mailing entitats i comunicació mitjans locals. 

 
Indicadors 
d’avaluació Volum d’inscrits. Enquestes.  

 
Observacions  
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EIX 2 
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Nom de l’actuació:                   TALLERS ALS INSTITUTS 

 Eix 

 

  
Objectius 

General 
Fomentar hàbits i estils de vida saludable entre el 
jovent 

Específic 

• Abordar temes de salut presents en el conjunt 
de la població de 12 a 17 anys.  

• Realitzar activitats) amb els grups classe per 
treballar problemàtiques concretes 

 
Descripció Tallers d’educació per a la salut, prevenció de la malaltia, 

reducció de riscos. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Comissió de joves i salut 

Col·labora Programa salut i escola, ASSIR, DIBA 

Difon Servei de Comunicació  

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal comissió Joves i Salut 

Infraestructures 

Cap (les activitats es realitzen als propis 
centres educatius o bé se’ls fa venir a 
equipaments municipals: Teatre, Centre 
Cultural,...) 

Econòmics 
Contractació entitats o empreses del sector 
especialitzades 

 
Comunicació  - Centres educatius 

- Xarxes socials 

 
Indicadors 
d’avaluació A definir segons l’activitat i la problemàtica a abordar. 

 
Observacions 

L’assistència és obligatòria fins al 16 anys, i per tant, els esforços 
s’han de centrar en presentar els continguts de forma breu, 
senzilla i amb un missatge que impacti i arribi als joves, 
dinamitzant les intervencions i afavorint la seva participació, per 
fer els tallers més vivencials i no convertir-los en una 
classe/xerrada magistral més.  
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Nom de l’actuació                        CLUB DE LECTURA JOVE  

 Eix 

 

  
Objectius 

General Fomentar hàbits i estils de vida saludable entre el 
jovent 

Específic 

• Fomentar l’hàbit lector dels joves des d’una 
activitat social i comunitària. 

• Oferir activitats alternatives de lleure per a 
joves, gratuïtes i amb components 
socialitzadors.   

 
Descripció 

Club de lectura de còmic per a joves d’entre 12 a 16 anys, on es 
realitza mensualment la lectura d’una obra (còmic o manga) i es 
comenta conjuntament entre tots els components fomentant 
aspectes com el respecte per a totes les idees i opinions; l’escola 
activa, etc.   El club s’inclou en el programa Actius i Salut com a 
activitat comunitària que pot millorar la salut i el benestar de la 
població jove.  

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Biblioteca municipal de Ripollet 

Difón Biblioteca municipal de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal bibliotecari 

Infraestructures Recursos propis de la biblioteca  

Econòmics Recursos propis de la Biblioteca 
1.500 € per adquisició de llibres.  

 
Comunicació  Programació estable a l’agenda de la Biblioteca municipal; 

difusió a través de les xarxes socials de la Biblioteca  

 
Indicadors 
d’avaluació 

- Nombres de sessions realitzades 
- Nombre de persones assistents a les sessions 
- Nombre total d’usuaris joves amb carnet de la biblioteca 
- Nombre total de préstecs d’usuaris joves 

 
Observacions 

 
Enllaç al web Actius i Salut:  
https://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-
estrategics/pinsap/Accions-eines-i-projectes-relacionats/actius-i-
salut/ 
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Nom de l’actuació:                EDUCADORS ESPAI OCI NOCTURN CAPS DE 
SETMANA D’ESTIU I FESTA MAJOR 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Fomentar hàbits i estils de vida saludable entre el 
jovent. 

Específic Reduir el botellot i augmentar els hàbits 
saludables. 

 
Descripció 

Contractació d’una parella educativa les nits dels cap de 
setmana del mes de juliol i nits de festa major per a realitzar 
tasques de prevenció, assessorament i informació sobre hàbits 
saludables en espais d’oci nocturn. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Ambit de Drets Socials. Policia Local. 

Difón Ajuntament de Ripollet.  

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Parella educativa d’educadors de carrer. 

Infraestructures Cap. 

Econòmics Pressupost Ajuntament de Ripollet. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Mitjans de comunicació municipals.  

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre de persones ateses. Nombre d’incidències registrades. 
Informes d’avaluació. 

 
Observacions  
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Nom de l’actuació:                   TARDA JOVE AL CAP 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar recursos de suport en l’àmbit de la salut 
jove 

Específic 

• Treballar la salut sexual i reproductiva amb la 
població jove. 

• Tarda destinada a l’atenció de les consultes que 
el jovent pot tenir en relació a la seva salut 
sexual. 

 
Descripció 

Servei de llevadora i assessorament i consulta en salut sexual i 
reproductiva, tant de nois com de noies. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Departament de Salut (ICS-ASSIR) 

Col·labora Ajuntament  

Difon ICS 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Personal ASSIR 

Infraestructures CAP II-CUAP Cerdanyola Ripollet 

Econòmics Departament de Salut Generalitat 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

- ICS  
- Des de l’Ajuntament també s’ha realitzat alguna vegada 

difusió del servei 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Els que defineixi l’ICS 

 
Observacions 

En alguns casos, el personal de l’ASSIR responsable de la Tarda 
Jove també realitza tallers als centres educatius. 



 

80 
 

Nom de l’actuació:                           FIGURA DEL PSICÒLEG ALS INSTITUTS 

 Eix 
 

  
Objectius 

General Facilitar recursos de suport en l’àmbit de la salut 
jove 

Específic 

• Centralitzar en un professionals (psicòleg/a, 
educador, etc.) la realització de tallers i activitats 
vinculades a la salut del jovent. 

• Implementació de tallers als instituts. 

• Assessories en espais municipals (kftí, kftó,...). 

 
Descripció 

Persona amb formació específica per dur a terme el disseny i 
implementació, amb el suport i col·laboració de la comissió de 
salut i joves, de tallers i activitats als instituts. Possible també 
cicles formatius, PFIs, etc. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Comissió de Salut i Joves 

Col·labora Salut i Escola 

Difon Servei de Comunicació 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
1 professional amb titulació en psicologia, 
pedagogia,...amb especialització en temes 
de joves i salut 

Infraestructures Cap específica 

Econòmics 
Professional inclòs en el contracte de gestió 
de Kftí i Centre Obert (partida específica) 

 
Comunicació  Servei de comunicació municipal (xarxes socials) 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre de consultes realitzades. Nombre de tallers i 
participants. Reunions de valoració 

 
Observacions 

Caldrà definir molt bé amb els centres educatius les necessitats 
i acotar les demandes; es podrà fer formació diferent i ajustada a 
la realitat de cada centre i fer variacions segons evolució (major 
flexibilitat que amb contractació externa). 
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Nom de l’actuació:                       SALUT I ESCOLA 

 Eix 

 

  
Objectius 

General 
Facilitar recursos de suport en l’àmbit de la salut 
jove 

Específic 

• Apropar els serveis sanitaris al jovent.  
• Implementar una consulta oberta en els instituts 

perquè els joves puguin, de forma individual o 
en petits grups, abordar aspectes de la seva 
salut que els pugui preocupar. 

 
Descripció 

Un/a infermer/a es desplaça a l’Institut 1 dia a la setmana una 
estona per passar consulta (confidencialitat). 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera 
Departament de Salut i Educació de la 
Generalitat 

Col·labora Ajuntament  

Difon ICS 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal de l’ICS d’infermeria 

Infraestructures 
El personal es desplaça a l’Institut i aquest 
li cedeix un aula o similar per passar la 
consulta. 

 
Comunicació  

Cal millorar la comunicació que es fa del servei tant als equips 
directius i mestres com a les famílies i alumnes, ja que encara hi 
ha un gran desconeixement del servei. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

A definir pel Departament de Salut 

 
Observacions 

Des del Departament de salut o bé des dels equips d’atenció 
primària caldria fer unes memòries anuals per després informar 
als ens locals en relació a l’alumnat atès, problemàtiques que 
s’aborden a la consulta, derivacions que ha estat necessari 
realitzar, i altres particularitats del servei. 
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Nom de l’actuació:                           COMISSIÓ DE JOVES I SALUT 

 Eix 
 

  
Objectius 

General Facilitar recursos de suport en l’àmbit de la salut 
jove 

Específic 

• Treballar de forma transversal amb diferents 
departaments municipals temes de salut que 
afecten al jovent. 

• Detecció de problemàtiques, disseny, 
implementació i avaluació d’activitats de 
prevenció, reducció de riscos i educació per a la 
salut. 

 
Descripció 

Grup de treball integrat per diferents tècnics municipals: joventut, 
serveis socials, educació, salut pública 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents 
implicats 

Lidera 
Coordinadora Àmbit Drets Socials + Polítics 
departaments implicats  

Col·labora ICS (Generalitat), DIBA 

Difón Servei comunicació municipal 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Personal municipal per a definir i prioitzar 
les problemàtiques i definir les estratègies 
d’intervenció. 

Infraestructures Espais municipals 

Econòmics 
Partida pressupostària específica per 
facilitar la contractació de tallers, xerrades i 
altres activitats. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Cal potenciar els canals de comunicació més orientats a joves 
(xarxes socials) i adaptar el llenguatge tant de la difusió 
d’activitats com del contingut a transmetre 
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Indicadors 
d’avaluació 

Cal establir indicadors que permetin avaluar de forma senzilla, 
ràpida i objectiva: 

a. El nombre d’activitats realitzades i participants, respecte 
al que s’havia programat inicialment 

b. L’eficàcia d’aquestes intervencions per modificar certes 
conductes o percepcions en temes de salut 

 

 
Observacions 

La comissió està activa de forma permanent i caldria començar 
a establir un calendari estable per treballar anualment: programar 
amb temps suficient les intervencions que es faran a cada curs, 
així com definir les activitats que queden fora del curs escolar 
(activitats d’estiu, cap de setmana, etc.). 
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Nom de l’actuació:                               MALETA LILA  

 Eix 

 

  
Objectius 

General Fomentar les relacions igualitàries entre el jovent 

Específic 

• Oferir a través d’un lot de llibres un suport 
educatiu per a treballar la sexualitat amb els 
joves.  

• Augmentar la informació sobre sexualitat que 
tenen els joves emprant com a eina la lectura i 
els llibres.   

 
Descripció 

Recurs pedagògic amb una trentena de llibres i còmics que 
tractin el tema de la sexualitat per a joves. Es tracta d’un material 
de suport per a xerrades o tallers d’educació afectiva i sexual a 
les escoles o per a lectura lliure d’un grup classe. També pot ser 
un recurs emprat en associacions, o en altres àmbits que no 
siguin només el lectiu. El material inclòs pot abordar temes com 
la sexualitat i la diversitat afectiva i sexual; la menstruació; etc.   

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Biblioteca municipal de Ripollet 

Col·labora Servei de Salut i Servei d’Educació 

Difón Servei d’Educació 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Coordinació de la Biblioteca 

Econòmics 

600 € pel material bibliogràfic 
200 € pel la maleta + rotulació 
200 € pel material addicional (compreses 
tel·la, etc) 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Difusió de la maleta com a oferta dins del Viver educatiu. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de préstecs/cessions de la maleta  
- Nombre totals de préstecs de persones usuàries joves 
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Nom de l’actuació:                          PUNT LILA 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Fomentar les relacions igualitàries entre el jovent. 

Específic 

• Lluitar contra totes les formes de violència 
masclista i homofòbica entre les persones 
joves  

• Prevenció de la violència masclista i 
homofòbica. 

 
Descripció Punt lila fixe a l’espai del Casal de Joves per a detectar 

situacions de violència masclista o homofòbica 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Regidoria de Polítiques d’Igualtat 

Difon Ajuntament de de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Integrador/a casal de Joves. Personal 
SIAD. 

Infraestructures Espai del Casal de Joves 

Econòmics Contracte Servei Intervenció 
Socioeducativa. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Mitjans de comunicació municipals.  

 
Indicadors 
d’avaluació Nombre de persones ateses. Feedback amb joves. 

 
Observacions  
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Nom de l’actuació:                          ACTIVITATS IGUALTAT 8M/25N 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Fomentar les relacions igualitàries entre el jovent. 
 

Específic 

• Fomentar l’empoderament femení i la sororitat 
entre les dones 

• Lluitar contra tot tipus de discrimanació i 
violència de gènere. 

 
Descripció 

Programa d’activitats elaborat des de l’Ajuntament de Ripollet , 
taula feminista i altres entitats locals en torn al 8 de març i 25 de 
novembre. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de polítiques d’Igualtat 

Col·labora Diverses regidories ajuntament de Ripollet 

Difón Ajuntament de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Personal de l’Ajuntament de Ripollet de 
regidories implicades+ personal contractta 
segons la tipologia d’activitats. 

Infraestructures A determinar segons les activitats 
programades. 

Econòmics A determinar, segons programació 
especifica cada any. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Mitjans propis de l’Ajuntament de Ripollet i mitjans de 
comunicació locals. Cartelleria i campanya pròpia per a cada 
bloc d’activitats. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre d’assistents a les activitats, nombre d’activitats, 
valoració professionals. 

 
Observacions  
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Nom de l’actuació:                          DIADA LGTBI 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Fomentar les relacions igualitàries entre el jovent  

Específic 

• Fomentar la igualtat de drets, la diversitat 
sexual i de gènere i lluitar contra la LGTBIfòbia  

• Promoure la convivència i la plena ciutadania 

 
Descripció 

Activitat reivindicativa dins d’un context festiu per lluitar contra 
les discriminacions  del col·lectiu LGTBI i fomentar la igualtat de 
drets.  

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Polítiques d’Igualtat 

Col·labora Alcaldia, Regidoria de Joventut 

Difón Ajuntament de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Personal de Drets Socials i Alcaldia+ 
contractacions de serveis i artístiques 
diverses segons programació. 

Infraestructures 
Infraestructures municipals + 
contractacions de serveis segons la 
tipologia de l’activitat. 

Econòmics Pressupost de la regidoria de Polítiques 
d’Igualtat. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Mitjans propis de l’Ajuntament de Ripollet, cartellera, mitjans de 
comunicació locals. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre d’assistents, repercussió mediàtica, valoració personal 
tècnic i públic.  

 
Observacions  
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Nom de l’actuació:                        XARXA LILA. Servei comunitari 

 Eix 

 

 
Objectius 

General Fomentar les relacions igualitàries entre el jovent 
 

Específic 

• Formar, activar i mobilitzar els/les joves perquè 
siguin agents actives de prevenció i 
sensibilització de les conductes i actituds 
masclistes, els micromasclismes, la 
masculinitat, les relacions afectives i l’amor 
romàntic i l’assetjament i la violència masclista 

• Crear una xarxa de joves als centres de 
secundària per l’impuls de la detecció de 
necessitats i la coproducció d’accions de 
prevenció vers la resta d’alumnat. 

 
Descripció 

El servei està destinat a noies i nois de 3r i 4t d’ESO dels instituts 
del municipi i/o inscrites en activitats de lleure i esportives,  
interessades, mobilitzades o se sentin cridades vers el feminisme 
i la prevenció de les violències masclistes, que vulguin aprofundir, 
juntament amb altres joves, en el marc conceptual i pràctic dels 
feminismes i les violències, així com en treballar internament 
l’impacte dels mandats de gènere en ells i elles mateixes, amb la 
voluntat d’esdevenir agents de canvi en el seu entorn proper. 

 

Nivell de prioritat Alt Mig Baix 

 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Polítiques d’Igualtat 

Col·labora Regidoria de Joventut 

Difón Ajuntament de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 2 especialistes entitat adjudicatària, 1 
tècnica SIAD per seguiment 

Infraestructures Casal de Joves 

Econòmics Segons contracte de licitació, pressupost 
regidoria de Polítiques d’Igualtat. 

 
Comunicació  Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament de Ripollet. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre d’assistents. Valoració assistents. Propostes sorgides 
de l’activitat. 
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Nom de l’actuació:  SERVEI D’ATENCIÓ DIURNA DEL CENTRE OBERT  
 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar recursos específics adreçats a joves en risc 
d’exclusió 

Específic 

• Incidir en el desenvolupament a escala 
individual, grupal, familiar i comunitària, utilitzant 
el lleure coma espai de detecció, prevenció i de 
referència educativa. 

• Donar suport, estimular i potenciar 
l’estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat de cada persona jove. 

 
Descripció 

Servei diürn per a l’atenció d’infants i adolescents en situació de 
risc, fora de l’horari escolar, en els períodes lectius i que dóna 
suport, estimula i potència l’estructuració i el desenvolupament 
de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges 
bàsics i de temps lliure; compensa les deficiències educatives de 
les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, 
la família i el treball en xarxa i amb la comunitat. 

 
Nivell de prioritat Alt Mig Baix 

 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Serveis Socials 

Col·labora Regidoria de Joventut 

Difón Ajuntament de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Personal contractat segons licitació per a 
atenció directa +tècnics drets socials per a 
seguiment i supervisió. 

Infraestructures Espai del centre obert la placeta+ kftí del 
casal de Joves. 

Econòmics Segons contracte de licitació. 

 
Comunicació  Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament de Ripollet 

 
Indicadors 
d’avaluació Nombre d’inscrits. Memòria anual. 
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Nom de l’actuació:                          EDUCADOR DE MEDI OBERT 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar recursos específics adreçats a joves en 
risc d’exclusió 

Específic 

Analitzar i detectar les necessitats dels i de les 
joves del municipi  
Intervenir socioeducativament en la comunitat de 
joves i adolescents amb la finalitat de reduir els 
factors de risc, tot potenciant la seva autonomia 
personal i afavorir la integració activa i positiva en 
el seu entorn. 

 
Descripció 

Acompanyament socioeducatiu amb joves i adolescents que 
interactuen en el medi obert i que permeti el seu acostament, 
utilització i vinculació a espais col·lectius, a recursos i a serveis 
especialitzats. Aquesta intervenció ha de facilitar que assoleixin 
nivells d’integració a la comunitat que permetin a la vegada la 
millora de la participació i la convivència en el municipi. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Serveis Socials 

Col·labora Regidoria de Joventut 

Difón Ajuntament de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 1 educador de medi ambient/ personal 
tècnic de seguiment. 

Infraestructures Oficines de drets Socials, casal de Joves, 
més espai públic municipal 

Econòmics Segons contracte de licitació, pressupost 
regidoria de Serveis Socials. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament de Ripollet. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Memòria anual. Nombre de joves atesos. Qualitat de les 
intervencions. 
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Nom de l’actuació:                           NIT JOVE A LA PISCINA 

 Eix 
 

  
Objectius 

General Promoure activitats d’oci i lleure que responguin a 
les necessitats del jovent 

Específic 

• Oferir una alternativa d’oci nocturn controlat a 
la gent jove de Ripollet. 

• Afavorir un espai de relació per als joves, lliure 
de drogues ni alcohol, en horari nocturn evitant 
conductes com el “botellón”   

 
Descripció 

Els dies 8 i 29 de juliol, la piscina descoberta obrirà de 22 a 02 
h, per tal que els joves de 16 a 25 anys puguin banyar-se i 
gaudir de la música de Djs joves locals. Es tracta d’una activitat 
gratuïta, que no requereix inscripció prèvia, tot i que l’aforament 
estarà limitat a 200 persones. El bar restarà obert, però no es 
vendran begudes alcohòliques. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Esports 

Col·labora Joventut 

Difón Comunicació 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Personal dels departaments d’Esports i 
Joventut, personal de socorrisme, 
consergeria, vigilància,DJ i servei de bar. 

Infraestructures Piscina d’estiu, equip de so, equips 
il·luminació,  

Econòmics 
Les derivades de les despeses de personal 
i les contractacions dels serveis de 
socorrisme, consergeria, vigilància i DJ. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Premsa local i xarxes socials. 

 
Indicadors 
d’avaluació Enquestes. Nombre d’assistents. 
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Nom de l’actuació:         ACTIVITATS ESPORTIVES AMB SUPORT MUSICAL 

 Eix 
 

  
Objectius 

General Promoure activitats d’oci i lleure que responguin a 
les necessitats del jovent 

Específic 

• Oferir activitats esportives alternatives per a 
joves a les habituals dins l’oferta d’esport 
escolar  

• Augmentar la participació de les persones 
joves estudiants dels centres d’Educació 
Secundària a l’oferta dins del programa de 
l’Esport Escolar. 

 
Descripció Sessions setmanals d’Activitats físiques dirigides amb suport 

musical gratuïtes dins de l’oferta d’esport escolar. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Esports 

Col·labora Centres d’Ensenyament de Ripollet 

Difón Comunicació, centres d’ensenyament de 
Ripollet. 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal de l’empresa d’activitats dirigides, 
personal tècnic d’Esports. 

Infraestructures Sala Activitats dirigides del Poliesportiu. 

Econòmics Cost de l’empresa d’Activitats Dirigides 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Premsa local, xarxes socials i difusió de díptics als centres 
d’ensenyament. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Enquestes (als destinataris, als monitors, als coordinadors 
d’esports dels instituts...) i estadístiques de participació.  
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Nom de l’actuació:               ESDEVENIMENTS ESPORTIUS PER JOVES 

 Eix 
 

  
Objectius 

General Promoure activitats d’oci i lleure que responguin a 
les necessitats del jovent 

Específic 

• Afavorir la participació dels Joves als actes 
esportius que s’organitzen 

• Obrir la participació a les persones joves a la 
majoria d’actes esportius que organitzem des 
de l’Ajuntament. 

 
Descripció 

Sempre que les característiques dels actes esportius ho 
permetin, oferir la possibilitat de participació a les persones 
joves i treballar per tal que aquestes inscripcions siguin 
gratuïtes o molt econòmiques. 

- Cros escolar 
- Atletisme Pista Escolar 
- Tennis Taula escolar 
- Patinatge escolar 
- Cloenda de l’Esport escolar 
- Curses de Festa Major 
- Bicicletada de la tardor 
- Milla Urbana 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Esports 

Col·labora Entitats Esportives i altres departaments de 
l’Ajuntament (Cultura, Joventut...) 

Difón Comunicació. 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Personal d’Esports i d’altres departaments. 
També el personal de les entitats  

Infraestructures Instal·lacions esportives, altres espais 
municipals i material específic. 

Econòmics Despeses de personal i totes les despeses 
que comporten els diferents actes  

 
Comunicació  Premsa local, xarxes socials corporatives i de les entitats  

 
Indicadors 
d’avaluació 

Enquestes (als destinataris, als monitors, als coordinadors de 
les entitats esportives, als organitzadors/col·laboradors...) i 
estadístiques de participació i abonaments al poliesportiu. 
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Nom de l’actuació               ACCÉS JOVE A LES INSTAL·LACIONS  
                                                        ESPORTIVES  

 Eix 
 

  
Objectius 

General Promoure activitats d’oci i lleure que responguin a 
les necessitats del jovent 

Específic 

• Afavorir l’accés dels Joves a l’ús de les 
instal·lacions esportives  

• Donar facilitats econòmiques per tal que els 
joves facin ús de les instal·lacions esportives i 
dediquin el seu temps de lleure a fer esport 

 
Descripció 

Gratuïtat del carnet d’abonat al poliesportiu per a les persones 
joves que formin part d’un abonament familiar i siguin menors de 
20 anys. 
Gratuïtat d’utilització de pistes a les Entitats Esportives locals que 
tinguin esportistes de base (també els joves) 

 

Nivell de prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Esports 

Col·labora Entitats esportives 

Difon Comunicació i Entitats Esportives 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Personal del Departament d’Esports, 
personal de consergeria de l’empresa 
Genera que fa els serveis de neteja i 
consergeria i personal de les entitats 
esportives. 

Infraestructures Poliesportiu i resta d’instal·lacions 
esportives municipals. 

Econòmics 
Despeses de personal d’Esports i despeses 
dels serveis de l’empresa Genera, de 
consergeria i neteja. 

 
Comunicació  Premsa local, xarxes socials corporatives i de les entitats  

 
Indicadors 
d’avaluació 

Enquestes (als destinataris, als monitors, als coordinadors de les 
entitats esportives...) i estadístiques de participació i abonaments 
al poliesportiu. 
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Nom de l’actuació:                                FESTA MAJOR JOVE 

 Eix 
 

  
Objectius 

General Promoure activitats d’oci i lleure que responguin a 
les necessitats del jovent  

Específic 
• Crear espais d’oci propis per a les persones 

joves en el context de la festa major. 
• Fomentar la participació entre el jovent. 

 
Descripció Realització d’activitats adreçades a Joves dins de la festa major 

de Ripollet. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Cultura 

Col·labora Regidoria de Joventut 

Difón Ajuntament de Ripollet. Regidoria de cultura 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Personal dels departaments municipals 
implicats. Comissió de festa major. Joves 
d’entitats locals. 

Infraestructures Totes les necessàries per a la realització 
de les diferents activitats.  

Econòmics Segons pressupost anual de la festa major.  

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Estratègia comunicativa lligada al Programa de Festa Major. 
Comunicació de l’ajuntament de Ripollet. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Enquestes. Valoració Comissió de Festa Major. Volum 
d’activitats i participants.  

 
Observacions  
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Nom de l’actuació:                                 FESTIU. ACTIVITATS CULTURALS  
                                                          D’ESTIU PER A JOVES. 

 Eix 
 

  
Objectius 

General 
Promoure activitats d’oci i lleure que responguin a 
les necessitats del jovent 
 

Específic 

• Promoció de l’associacionisme jove  
• Fomentar les activitats de les associacions 

juvenils locals 

 
Descripció 

Programa d’activitats culturals d’estiu realitzat per les activitats 
de les entitats culturals i juvenils locals i que compta amb el 
suport de l’Ajuntament de Ripollet. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Cultura 

Col·labora Regidoria de Joventut. Altres departaments 
implicats com Ciutat (brigada) 

Difón Ajuntament de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Tècnic de Joventut 

Infraestructures Segons cada activitat. 

Econòmics Capítol I Ajuntament de Ripollet. 
Pressupost entitats locals. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Mitjans de comunicació municipals. Recursos de comunicació 
de les entitats juvenils. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre d’activitats. Nombre d’assistents a les activitats. 
Valoracions entitats. 

 
Observacions  
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Nom de l’actuació:                           CASALS D’ESTIU 

 Eix 
 

  
Objectius 

General 
 Promoure activitats d’oci i lleure que responguin a 
les necessitats del jovent 
 

Específic 

• Suport a l’inclussió d’infants i jovent amb NESE 
a través de la convocatòria de subvencions  

• Suport als casals organitzats per entitats de la 
comissió de lleure i esports aportant 
instal·lacions municipals gratuïtes incloses les 
escoles i la seva neteja 

 
Descripció Suport a les entitats que realitzen activitats de Casal d’estiu per 

a infants i joves. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Educació. 

Col·labora Entitats de Lleure infantil i juvenil, entitats 
esportives AMPAS, AFAS i AFIS. 

Difón Departament de Comunicació 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnics educació, esports serveis socials i 
entitats organitzadores  

Infraestructures Escoles i instal·lacions municipals 

Econòmics - 21.000€ subvenció  
- despeses de llum i neteja  

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

- els propis de les entitats  
- xarxes socials i canals oficials de l’Ajuntament de 

Ripollet  

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre d’entitats amb casal d’estiu, nombre de participants, 
reunions de valoració amb la comissió de casals d’estiu. 
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Nom de l’actuació:                            CARNAVAL JOVE 

 Eix 
 

  
Objectius 

General Promoure activitats d’oci i lleure que responguin a 
les necessitats del jovent  

Específic 
• Promoció de l’oci alternatiu i saludable  
• Apropar tradicions i cultura al Jovent. 

 
Descripció Ball Jove dins dels actes de Carnestoltes que s’organitza des 

de la regidoria de Cultura. Amenitzat per un PD. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut Regidoria de Cultura 

Col·labora DIBA, DGJ- GENCAT 

Difón Ajuntament de Ripollet. Departament de 
Comunicació 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal regidoria de Joventut, personal 
de suport ajuntament i serveis contractats. 

Infraestructures Lloguer equip de so, infraestructures 
escenari i adecuació de l’espai. 

Econòmics Segons pressupost anual Regidoria de 
Joventut.  

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Publicacions departament de cultura, ripollet jove i mitjans 
municipals de comunicació. 

 
Indicadors 
d’avaluació Nombre d’assistents. Enquesta satisfacció. 

 
Observacions  
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Nom de l’actuació:              SERVEI DE DINAMITZACIÓ, ORIENTACIÓ I   
                            SESSORAMENT PER A JOVES DE 12 A 29 ANYS ( KFTÓ). 

 Eix 
 

  
Objectius 

General Promoure activitats d’oci i lleure que responguin a 
les necessitats del jovent 

Específic 

• Potenciar el desenvolupament integral del 
jovent, tant des de la perspectiva individual 
com col·lectiva, per tal de millorar el seu entorn 
més proper, promovent processos d’integració 
i participació social.  

• Donar suport, estimular i potenciar el 
desenvolupament social i personal de les 
persones joves. 

 
Descripció 

Espai de relació per a joves de més de 12 anys, que 
requereixen suport per a portar a terme les seves iniciatives i 
donar resposta a les seves necessitats, potenciant la 
participació i la seva autonomia. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut. Departament de 
Drets Socials 

Col·labora Ajuntament de Ripollet. Departament de 
Comunicació 

Difón Ajuntament de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 1 Integrador/a a jornada complerta. 
1 integrador/a a mitja jornada 

Infraestructures Recursos i espai del Casal de Joves de 
Ripollet. 

Econòmics 
Contracte de Serveis d’Intervenció 
Socioeducativa del Departement de Drets 
Socials. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Instagram ripolletjove, web i publicacions municipals. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Memòria anual i dades d’usuaris. Enquestes de satisfacció. 
Reunions de seguiment. 
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Nom de l’actuació:                   SUPORT A LA CREACIÓ JOVE 

 Eix 
 

  
Objectius 

General Promoure accions de suport a l’accés i el 
desenvolupament d’art jove  

Específic 

• Facilitar els recursos de què disposa 
l’ajuntament per a les activitats creatives 
proposades per joves als barris.  

• Contractació d’activitats de grups i companyies 
joves en les diferents programacions.  

• Crear línies de subvenció per a projectes joves 
en l’àmbit cultural.  

 
Descripció 

Fer convocatòries específiques  per al repartiment de recursos 
existents (espais i infraestructures) per a l’organització 
d’activitats joves en l’àmbit de les arts escèniques i musicals de 
forma descentralitzada als barris del Municipi.  

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Cultura i Joventut 

Col·labora Entitats del sector 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementaci
ó 

                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans  

Infraestructur
es 

• instal·lació de quadres elèctrics fixes per a 
la connexió necessària en diferents espais 
del municipi.  

• tarimes per a les actuacions. 
• sonorització i il·luminació a càrrec de les 

entitats o mitjançant contractació municipal 
de l’activitat.  

Econòmics 

• Dotació pressupostària per a la 
contractació d’artistes joves de les activitats 
a promocionar.  

• Dotació pressupostària per a la 
contractació d’infraestructura necessària 
per donar suport a l’activitat jove.  

• Dotació pressupostària per a les línies de 
subvenció específiques per joves.  

 
Comunicació  • Web Municipal per fer difusió de les convocatòries 

• Xarxes socials de cultura i joventut. 
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Indicadors 
d’avaluació 

• Quantitat de peticions d’entitats satisfetes fora de 
convocatòries.  

• Quantitat de peticions d’entitats presentades i satisfetes 
incloses en termini de les diverses  convocatòries de la 
programació cultural anual.  

• Quantitat de contractacions realitzades per donar suport 
a entitats.   

• Enquesta de satisfacció dels participants a  les 
activitats.  
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Nom de l’actuació:                       BUCS D’ASSAIG 

 Eix 
 

  
Objectius 

General Promoure accions de suport a l’accés i el 
desenvolupament d’art jove  

Específic 

• Foment de la cultura musical i de les 
formacions musicals joves locals. 

• Promoció de l’associacionisme juvenil. 

 
Descripció 

Els bucs d’assaig municipal es troben situats en una nau de 
l’avinguda del riu Ripoll. Consten de 7 locals, o bucs d’assaig, 
insonoritzats, magatzem i serveis. Un d’aquests locals està 
equipat amb bateria, amplificadors i micròfons.  

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Associació Musical Kanyapollet 

Difón Ajuntament de Ripollet. Associació Musical 
kanyapollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Tècnic i dinamitzador de Joventut. 
Referents entitat Kanyapollet. 

Infraestructures Espai i infraestructures pròpies dels locals.  

Econòmics Quota mensual usuaris. Partides 
manteniment pressupost anual municipal. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Xarxes socials, mitjans de comunicació municipals. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre d’usuaris. Reunions de seguiment amb l’entitat 
Kanyapollet. 

 
Observacions  
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Nom de l’actuació:                           CIRC SOCIAL 

 Eix 
 

  
Objectius 

General Promoure accions de suport a l’accés i el 
desenvolupament d’art jove  

Específic 

• Fomentar l’autonomia personal, la presa de 
decisions i l’empoderament del jovent atès 
perquè puguin ser protagonistes actius de la 
seva situació i disposin d’eines i estratègies per 
superar les dificultats que se’ls puguin 
presentar. 

• Adquirir un bon nivell d’autoestima. 

 
Descripció 

Es tracta d’un projecte artístic, educatiu, integrador i que promou 
l’oci saludable cercant la participació i l’empoderament juvenil. El 
circ social és concebut com un nou àmbit educatiu, on aquest 
tipus d’activitats socioculturals esdevenen eines necessàries per 
a la comunitat i són definits com espais de trobada, de creació 
social i cultural per una “educació en, des del i pel temps de 
lleure”. 

 

Nivell de prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Ajuntament de Ripollet. Regidoria de Joventut 

Col·labora Institut Can Mas. DIBA. DGJ-GENCAT 

Difón Ajuntament de Ripollet. 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Personal contracte prestació tallers 
socioeducatius circ social. 

Infraestructures Gimnàs institut Can Mas. 

Econòmics Segons contracte de prestació dels tallers 
socioeducatius del circ social. 

 
Comunicació Mitjans de comunicació municipals.  

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre de joves inscrits/es. Reunions de valoració  amb l’entitat 
adjudicatària. Feedback amb les persones joves usuàries.  
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Nom de l’actuació:                       BIBLIOSOUND 

 Eix 
 

  
Objectius 

General Ampliar l’oferta d’activitats culturals adreçades al 
jovent 

Específic 

• Oferir un espai alternatiu de difusió als grups de 
música juvenils locals. 

• Promocionar la biblioteca com un espai cultural, 
més enllà de la lectura.  

• Atraure a un públic jove que desconeix els 
serveis de la biblioteca. 

 
Descripció 

Programació de petits concerts en format acústic al vestíbul de la 
biblioteca municipal a càrrec de grups locals juvenils. Els concerts 
es realitzaran mensualment, en els darrers trenta minuts de 
tancament de l’equipament, en que es canvia el fil musical que 
habitualment s’empra per tancar la Biblioteca per música en 
directa.   

 

Nivell de prioritat Alt Mig Baix 

 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Biblioteca municipal de Ripollet 

Col·labora Servei de Joventut; Associacions de música 
local (Kanyapollet; etc) 

Difón Biblioteca municipal de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans - Coordinació de la Biblioteca  
- Persona tècnica de so 

Infraestructures - Equip de so  

Econòmics 300 € per sessió 

 

Comunicació 
Programació estable a l’agenda de la Biblioteca municipal; i 
difusió principalment per xarxes socials municipals  

 
Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de persones assistents a les sessions 
- Nombre total d’usuaris joves amb carnet de la biblioteca 

 
Observacions 

Aquest programa ja es va dur a terme entre 2018 i 2019 i es van 
realitzar 8 sessions amb un total de 322 persones assistents. 
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Nom de l’actuació:                        FICCIÓ DIGITAL 

 Eix 
                 

  
Objectius 

General Ampliar l’oferta d’activitats culturals adreçades al 
jovent 

Específic 

• Dinamitzar activitats i crear programes entorn la 
ficció digital, on s’ofereixi a través de mediació 
accés a obres que poden anar més enllà del 
videojoc (literatura electrònica). 

• Introduir la ficció digital com un element de 
consum cultural més . 

• Ampliar l’oferta d’activitats adreçades a joves.  

 
Descripció 

La Xarxa de Biblioteques Municipals ha impulsat el projecte 
Laboratori de ficció digital,  amb l’objectiu de crear propostes de 
dinamització de la cultura del videojoc a les biblioteques 
públiques. Aquest projecte facilita a les biblioteques que s’hi 
vulguin adherir, una guia i instruccions per a crear Clubs de ficció 
digital o de videojocs amb persones joves en les que es creen 
dinàmiques i activitats centrades en el propi acte de jugar, però 
en les que es convida també als participants a reflexionar i 
compartir al voltant de la ficció narrativa. 

 

Nivell de prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Biblioteca municipal de Ripollet 

Col·labora XBM 

Difon Biblioteca municipal de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 1 professional de la biblioteca 

Infraestructures Dispositius electrònics (tablets, etc).  

Econòmics 1.500 € d’inversió en dispositius electrònics.  

 
Comunicació  Programació estable a l’agenda de la Biblioteca municipal.  

 

Indicadors 
d’avaluació 
 

Nombre d’activitats de ficció digital realitzades 

 
Observacions Més informació sobre els laboratori de ficció digital: 

https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/ficcio-digital 



 

107 
 

Nom de l’actuació:                          JAPAN WEEK 

 Eix 
 

  
Objectius 

General Ampliar l’oferta d’activitats culturals adreçades al 
jovent 

Específic 

• Promoure la socialització de les persones 
joves mtjançant activitats relacionades amb la 
cultura japonesa  

• Fomentar les activitats culturals joves 

 
Descripció Setmana d’activitats en torn a la cultura japonesa. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Biblioteca Municipal 

Difón Ajuntament de Ripollet 

 
Temporització 

 
2023 2024 2025 2026 

 

 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 

Personal tècnic de la Bibioteca Municipal i 
regidoria de Joventut, més les 
contractacions pròpies de les activitats 
programades. 

Infraestructures Segons requeriment anual de les activitats 
programades. 

Econòmics Pressupost anual de la Biblioteca Municipal 
i Regidoria de Joventut 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament de 
Ripollet+mitjans de comunicació locals. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre d’activitats, nombre de participants, grau de satisfacció 
dels participants.  
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Nom de l’actuació:                           SUPORT A ENTITATS 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Fomentar l’arrelament i sentiment de pertinença 
del jovent. 

Específic 

• Fomentar l’associacionisme juvenil. 
• Donar suport a les activitats de les entitats 

juvenils locals. 

 
Descripció 

Suport en infraestructures i autorització d’us d’espais per a la 
realització d’activitats promogudes per entitats juvenils. Cessió 
també d’espais per a reunions i seu social de l’entitat. Inclou 
també suport tècnic. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut. 

Col·labora Altres departaments de l’Ajuntament com 
Ciutat, Policia local, etc. 

Difón Ajuntament de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnic de Joventut. Personal dels 
departaments implicats en les activitats 

Infraestructures A determinar, segons les necessitats de 
cada activitat. 

Econòmics Pressupost anual de l’Ajuntament de 
Ripollet. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Canals i mitjans propis de les entitats juvenils locals. Mitjans de 
comunicació municipals. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre anual d’activitats. Assistents a les activitats. 
Valoracions de les entitats. 

 
Observacions  
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Nom de l’actuació:                  SUBVENCIONS A ENTITATS 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Fomentar l’arrelament i sentiment de pertinença 
del jovent. 

Específic 
Donar suport a les activitats de les associacions 
locals adreçades a persones joves. 
 

 
Descripció Subvencions econòmiques per concurrència competitiva per a 

aquelles entitats locals amb projectes adreçats a la joventut.  

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Departament de Drets Socials. Regidoria de 
Joventut. 

Col·labora Serveis econòmics de l’Ajuntament de 
Ripollet. 

Difon Ajuntament de Ripollet. 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Tècnic de Joventut. Cap administració 
Drets Socials. 

Infraestructures No són necessàries. 

Econòmics Segons pressupost anual de l’àmbit de 
Drets Socials. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Correus electrònics. Mitjans de comunicació municipals. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre d’entitats amb projectes de subvenció. Nombre de 
projectes.  
Valoració dels projectes segons diferents indicadors. 

 
Observacions  

 
 
 



 

111 
 

Nom de l’actuació:                   ITINERARIS DE DESCOBERTA DEL PATRIMONI 
 
 

 Eix 

 

  
Objectius 

General 
Fomentar l’arrelament i sentiment de pertinença 
del jovent. 
 

Específic Participar en un recorregut en forma de visita 
descoberta 

 
Descripció Activitat de descoberta del municipi per tal de posar en 

rellevància el patrimoni local i crear ciutadania. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera CIP MOLI D’EN RATA 

Col·labora DidPatri i Schola activa 

Difo Ajuntament de Ripollet 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Dissenyadors activitat, personal tècnic CIP 
i Educadors 

Infraestructures No especificades. 

Econòmics Pressupost de la regidoria de Patrimoni. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Mitjans locals, newsleter del CIP Moli d’en rata i fulletó mensual 
del CIP. Viver educatiu de Patrimoni i Memo`ria 

 
Indicadors 
d’avaluació Número de participants. Enquestes de valoració quantitativa. 

 
Observacions 

Aquests itineraris s’estan dissenyant i implementant. Els dos 
primers ja s’estan provant i els dos segons encara s’han de 
dissenyar.  Són adaptables a totes les edats. 
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Nom de l’actuació:                              VOLUNTARIAT ESPORTIU A   
                                                               SECUNDÀRIA 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Fomentar la participació dels i les joves  

Específic 

• Oferir als joves l’oportunitat d’iniciar-se en el 
mon del monitoratge esportiu de manera 
voluntària. 

• Que les persones joves assumeixin la 
responsabilitat i agafin experiència en les 
tasques de fer de monitores d’un grup 
d’esportistes. 

 
Descripció 

El programa d’esport escolar a Ripollet dona molta importància 
al caràcter voluntari de les persones monitores. En aquest 
sentit, es pretén que aquelles persones joves que estan 
estudiant als instituts i que han sigut usuàries del programa 
d’esport escolar quan estaven a primària, es facin monitores de 
les escoles on havien realitzat la seva educació primària.  

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Esports 

Col·labora AMPES /AFAS/ASSOCIACIONS DE 
FAMÍLIES 

Difón Comunicació 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal tècnic del Departament d’Esports. 

Infraestructures Escoles, Instituts i Instal·lacions esportives 
municipals. 

Econòmics Subvencions esportives a AMPES i 
dedicació del personal tècnic d’Esports. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Premsa local, xarxes socials i difusió de díptics als centres 
d’ensenyament. També grups de WhatsApp dels equips 
d’esport escolar. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Enquestes (als destinataris, als monitors, als coordinadors 
d’esports dels instituts...) i estadístiques de participació. 
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Nom de l’actuació:          SERVEI COMUNITARI  XARXA JOVE PARTICIPACIÓ  
                                                                CULTURAL 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Fomentar la participació dels i les joves 

Específic 

• Augmentar el nombre d’iniciatives proposades 
pel jovent en l’organització d’activitats 
col·lectives. 

• Fomentar la creació de relacions entre joves 
amb inquietuds culturals. 

• Promoure projectes i activitats orientades a 
ajudar a l’equilibri territorial i la cohesió social 
al nostre municipi. 

 
Descripció 

Creació d’un grups de joves, dins d’un servei comunitari, per 
treballar la programació jove de la festa major i del casal de 
joves. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Comunicació. Instituts de Ripollet 

Difon Comunicació 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal de Comunicació i Joventut 

Infraestructures Casal de Joves 

Econòmics Cap. I i Cap. II del pressupost municipal. 
Pressupost de festa major- 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Mitjans municipals i estratègia determinada pel departament de 
Comunicació. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre de participants. Nombre d’instituts participants. 
Activitats resultants. Numero de joves implicats posteriorment al 
projecte. 

 
Observacions Es vol generar un grup fixe per treballar tot l’any. 
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Nom de l’actuació:                   PLA DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar la comunicació i interlocució amb el jovent  

Específic 

• Cerca dels canals més efectius de 
comunicació i relació amb les persones joves. 

• Valorar la viabilitat de la creació i manteniment 
de nous canals. 

 
Descripció Accions específiques adreçades a les persones joves, en el 

marc del nou Pla municipal de Comunicació de l’Ajuntament. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Comunicació 

Col·labora Joventut 

Difón Comunicació 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Personal de Comunicació i Joventut 

Infraestructures  

Econòmics Cap. I i Cap. II del pressupost municipal 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Mitjans municipals i estratègia determinada pel departament de 
Comunicació. 

 
Indicadors 
d’avaluació Indicadors previstos al Pla de Comunicació de l’Ajuntament. 

 
Observacions Actuació coordinada amb el tècnic de Joventut. 
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Nom de l’actuació:                          XARXES SOCIALS RIPOLLET JOVE 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar la comunicació i interlocució amb el jovent. 

Específic 

• Reforçar el paper dinamitzador, d’informació, 
difusió i comunicació de les xarxes socials de 
Ripollet Jove entre les persones joves del 
municipi 

• Proporcionar informacions útils a les persones 
joves, 

• Aconseguir que les persones joves ens 
visualitzin com una font de referencia i que 
comparteixin els continguts. 

• Establir una relació continua amb les persones 
joves. 

 
Descripció Xarxes socials (Instagram i possibles futures xarxes) adreçades 

a les persones joves de Ripollet. 

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Comunicació 

Col·labora Joventut 

Difon Comunicació i Joventut 

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Personal de comunicació i de joventut 

Econòmics Cap. I i cap. II del pressupost municipal 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

Mitjans municipals i estratègia determinada pel departament de 
Comunicació. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Núm. de seguidors; núm. de visualitzacions; núm. publicacions 
fetes; resta d’indicadors previstos al Pla municipal de 
Comunicació. 
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Nom de l’actuació:                          ESCOLTA JOVE 

 Eix 

 

  
Objectius 

General Facilitar la comunicació i interlocució amb el jovent 

Específic 

• Reforçar els serveis locals de joventut dels 
municipis amb personal competent en l’àmbit 
socio-educatiu i/o de la psicologia social, que 
treballi en el medi obert. 

• Reforçar les funcions d’informació, orientació i 
acompanyament vivencial de les persones 
joves, en el marc d’actuacions de prevenció, 
detecció i intervenció des dels serveis locals de 
joventut. 

 
Descripció 

Subvenció econòmica de la Diputació de Barcelona per a la 
contractació de personal de suport. Implica la creació d’una 
xarxa tècnica de referència.   

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig Baix 

Persones 
destinatàries De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera DIBA 

Col·labora Regidoria de Joventut 

Difón DIBA.  

 
Temporització 

 2023 2024 2025 2026 

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

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Integrador a mitja jornada 

Infraestructures Espai del casal de Joves. 

Econòmics Subvenció Escolta Jove DIBA. Recursos 
propis de l’Ajuntament de Ripollet. 

 

Comunicació 
(canals i 
estratègia) 

DIBA, mitjans propis. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Nombre de persones joves ateses. Nombre d’activitats. 
Valoració del  jovent de l’atenció atesa. Indicadors avaluació 
servei dinamització. 
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