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1. Introducció i plantejament  
 

1.1 Presentació 
 
Avui en dia, la joventut és un repte per la major part d’ajuntaments del nostre país, ja que 

es tracta d’un col·lectiu poc donat a la participació política i, en conseqüència, molt 

desconegut des del punt de vista de les seves necessitats, demandes i preferències. 

Tot plegat, agreujat per l’etapa pandèmica on l’impacte social i econòmic de les restriccions 

socials ha agreujat la situació de moltes persones, en especial també a la població jove.   

 

Això, sumat a la creixent desafecció política d’amplis segments juvenils, constitueix un 

dels principals reptes de totes les administracions públiques, però el caràcter de 

proximitat i la vocació d’atenció directa que caracteritza els ajuntaments fan de l’àmbit 

local l’escenari en què les exigències dels joves esdevenen més palmàries. En aquest 

sentit, són necessàries i convenients actuacions que donin resposta a una demanda 

de noves formes de participació i implicació de la ciutadania en la presa de decisions. 

 

Els nous temps han conduït la societat cap a la multiplicació de les activitats quotidianes, 

l’ampliació i des-uniformització dels horaris laborals, l’eclosió de noves modalitats d’oci i 

la diversificació de costums i valors, una tendència que a la pràctica s’està traduint en 

una progressiva sofisticació en matèria d’hàbits i necessitats de tots els col·lectius i, molt 

especialment, dels i les joves. És per això que cal aprofundir en la cerca de noves 

fórmules per introduir una major flexibilitat i adaptabilitat en els instruments i les eines 

de governança, que en el cas de Llinars del Vallès ja existeix un bagatge gràcies a l’impuls 

de diverses polítiques en diversos àmbits.  

 

En aquest sentit, no és possible abordar les polítiques juvenils sense la realització 

prèvia d’un esforç important en matèria de diagnosi, captació rigorosa de demandes i 

planificació acurada. És per això que des de l’Ajuntament de Llinars del Vallès s’ha decidit 

a elaborar un n o u  Pla Local de Joventut. Mitjançant la utilització combinada de 

tècniques d’investigació quantitativa i qualitativa, les properes pàgines dibuixen un retrat 

de la realitat juvenil del municipi i defineixen un conjunt d’actuacions que volen donar 

resposta a les necessitats més importants d’aquest col·lectiu quant als diferents àmbits 
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que conformen la seva vida  quotidiana, com ara l’habitatge, la mobilitat, el treball, l’oci, la 

salut, etc. 

 

El present document pauta, estructura i descriu les polítiques de joventut a executar a 

Llinars del Vallès durant el període 2022-25 i és, en ell mateix, l’eina que ha de permetre 

afrontar amb rigor, organització i legitimitat el repte d’atendre les demandes juvenils i els 

seus escenaris de vida. Entès així, el PLJ no només constitueix un estudi de la realitat 

juvenil i un compendi d’actuacions de cara al futur, sinó també un compromís sincer amb 

el benestar i la qualitat de vida del col·lectiu juvenil de Llinars. 

 
 

1.2 Objectius 
 

Com indica les Orientacions per elaborar el pla local de joventut (ACJ, 2011), l’objectiu 

fonamental és construir una seqüència lògica que expliqui com s’espera que els recursos 

assignats a una intervenció permetin desenvolupar unes activitats que produeixin 

determinats productes (outputs), els quals, per la seva banda, generen impactes sobre els 

beneficiaris o la societat. La formulació de les actuacions, així, tindria en compte els 

següents elements: 

 

• Problemàtica o situació inicial: A partir de la diagnosi realitzada prèviament, es 

descriu la problemàtica concreta sobre la que l’actuació intervindrà. 

• Recursos disponibles: Recursos humans, materials, cognitius, relacionals i 

econòmics necessaris per a dur a terme la intervenció. 

• Activitats: El conjunt de processos necessaris per transformar els recursos en 

productes o, en general, tot allò que la intervenció fa. Estan relacionades amb els 

objectius operatius. 

• Resultats o productes: El conjunt de béns o serveis proveïts per la intervenció als 

seus usuaris o beneficiaris directes. Estan relacionats amb els objectius específics. 

• Població diana: El conjunt de persones a les que va destinada la intervenció. 

• Impactes: Els beneficis o canvis que es produeixen com a conseqüència de les 

activitats i els resultats de la intervenció. Estan relacionats amb els objectius 

estratègics. 
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1.3 Context normatiu 

 
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) es defineix com a pla sectorial de 

coordinació en matèria de joventut que té la finalitat d’assegurar la coherència 

metodològica en l’actuació de les diverses institucions públiques que duen a terme 

polítiques de joventut, de conformitat amb la legislació de règim local. A més a més és 

l’instrument que determina les línies, els eixos i els objectius de les polítiques de joventut a 

Catalunya, i l’aplicació preferent per part de les administracions públiques catalanes en 

l’exercici de les seves funcions, en tot allò que pugui afectar directament les persones joves. 

Es objectius de màxims del PNJCat 2011-2020 són: 

- Una societat on els i les joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les 

seves expectatives (educatives, culturals, laborals, familiars…). 

- Una societat socialment més justa, on l’origen social no determini les expectatives i 

les possibilitats a l’hora de desenvolupar el projecte de vida. 

- Una societat on la joventut s’impliqui i tingui un paper protagonista en el 

desenvolupament del seu entorn. 

Els dos aspectes fonamentals que configuren la missió última del PNJCat 2011-2020 són: 

1. Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat 

de formes i models de vida. 

2. Apoderar al jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a 

ciutadà en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació en la 

presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del 

món. 

Els set grans reptes que el PNJCat 2011-2020 vol abordar són: 

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

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

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

- REPTE 4: Promoure una vida saludable de les persones joves. 

- REPTE 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació 

en allò col·lectiu de les persones joves. 
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- REPTE 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta 

cultural respongui als objectius educatius i socialment de cohesió. 

- REPTE 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 

vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en els formes d’organització 

col·lectiva.  

Els principis rectors del PNJCat 2011-2020 que hauran d’orientar el disseny, la 

implementació i l’avaluació de les polítiques de joventut són: la participació, la 
transformació, la integralitat i la qualitat. 

Pel que fa la Llei 33/2010 de polítiques de joventut de Catalunya, la LPJ fa dues 

conceptualitzacions en relació a la joventut. La primera de caràcter teòric parla de les 

persones joves com aquell col·lectiu majoritàriament immers en processos formatius, 

d’inserció laboral i d’emancipació domiciliària, de les quals es deriven unes identitats i 

actituds similars. Tot i la seva aparent homogeneïtat, la diversitat i les desigualtats socials 

fan que no hi hagi una joventut sinó diverses. Malgrat això, les persones joves incorporen 

la circumstància comuna de trobar-se subjectes a desigualtats per raó d’edat. Conformen 

un col·lectiu que es defineix, entre d’altres, per unes circumstàncies que dificulten el ple 

exercici de la ciutadania, i és per això que té la necessitat de veure garantit l’accés als 

recursos socials, polítics, econòmics i culturals necessaris per a exercir-la. 

La segona conceptualització, de caràcter pràctic-administratiu, estableix un tram d’edat de 

referència per definir a les persones joves. Vinculant les polítiques de joventut principalment 

a garantir que els joves puguin definir i construir el seu propi projecte de vida i participar en 

els projectes col·lectius (finalitat última de la LPJ), es fixa aquest tram d’edat a partir dels 

16 anys. Es recull aquesta edat inicial perquè suposa coincidir amb l’edat civil 

d’emancipació, l’edat en què es poden incorporar al món laboral i començar a triar itineraris 

formatius de manera voluntària, així com el moment en que s'abandona l’ensenyament 

obligatori. És per això que aquest concepte administratiu de joves opta per establir el tram 

d’edat entre els 16 i els 29 anys, llevat dels casos en què calgui establir altres edats de 

referència, amb la finalitat d’aplicar polítiques de joventut concretes. 

Ara bé, cal tenir en compte que, per tal que les persones joves puguin construir amb 

garanties el seu propi projecte de vida, cal atendre a les implicacions derivades de 

determinades trajectòries. En aquest sentit, cal posar de manifest que la trajectòria de vida 

d’una persona no s’inicia en un moment determinat o en una edat determinada. Certs 

patrons de comportament o implicacions vinculades a la cohesió social determinen, des de 
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l’adolescència, les trajectòries futures en la joventut. La joventut no és un període que 

comenci de zero quan s’arriba a una determinada edat de partida i, sovint, intervenir d’una 

manera integral en matèria de joventut voldrà dir treballar amb franges d’edat més pròpies 

de l’adolescència.  

En relació a la positivització dels continguts es pot dir que la LPJ emfatitza que els poders 

públics de Catalunya han de promoure actuacions orientades a: afavorir l’emancipació, 

facilitar la formació i accés al món laboral, garantir la igualtat de condicions per a l’accés a 

l’habitatge, promoure la salut i els hàbits saludables, fomentar la participació i 

l’associacionisme, facilitar l’accés a la cultura i a la seva producció, defensar i fomentar la 

llengua i la cultura del país en general i com a eina d’integració dels joves nouvinguts en 

particular, fomentar la integració social de joves amb discapacitat i dels col·lectius amb risc 

d’exclusió, dur a terme actuacions encaminades a evitar relacions abusives, fomentar la 

mobilitat dels joves. 

Els 3 principis rectors de les polítiques de joventut són segons la Llei: la integralitat, la 
transversalitat i la territorialitat. Referent a la integralitat, les polítiques de joventut han 

de respondre a una perspectiva que interrelacioni els diversos àmbits de la vida del jove, i 

que s’articuli sobre la base de plantejament de xarxa i coordinació transversal. En relació 

a la transversalitat, han d’incorporar les diferents escales territorials d’actuació, les diferents 

òptiques de treball sectorial, i les dinàmiques associatives i comunitàries pròpies de les 

persones joves, promovent el treball coordinat entre els departaments, institucions, entitats 

i agents que intervenen en polítiques de joventut. I pel que fa a la territorialitat s’ha de 

garantir l’equitat entre els diferents àmbits territorials a partir de la pròpia realitat. 

Els principis d’actuació que han de seguir els poders públics són, d’acord amb la LPJ: la 

universalitat, la igualtat d’oportunitats, l’atenció a la diversitat, la participació, la 

coresponsabilitat, la innovació i l’aprenentatge social, la proximitat, la descentralització i la 

desconcentració, el interès juvenil, l’eficàcia, l’eficiència i la gestió responsable, la 

coordinació, la cooperació i la planificació.  

1.4 Univers d’estudi 
 

El Pla Nacional de la Joventut de Catalunya (PNJCat) determina que la població jove és 

aquella que s’inclou en la franja d’edat compresa entre els 16 i els 29 anys. Tanmateix, per 



 

 

7 

permetre una major adaptació a les necessitats del territori, el mateix PNJCat permet que 

cada pla local de joventut determini la pròpia franja d’edat d’aplicació. 

 

La diagnosi del pla local de joventut de Llinars del Vallès té en compte els i les joves des 

dels 12 fins als 30 anys, tot i que es posa l’accent en els adolescents i joves entre els 12 i 

els 20 anys. 

 

 

1.5 Fases de treball 
 

a) Fase preliminar: disseny del procés de diagnosi 

La fase preliminar va començar a mitjans de 2020 amb la reunió d’inici de servei. Les 

entrevistes exploratòries que s’hi van dur a terme amb l’equip de La Masoveria i la 

Regidoria de Joventut van permetre efectuar una primera recollida d’informació, planificar 

el procés de diagnosi i requerir la documentació necessària.  

b) Recopilació documental 

Després de les primeres reunions exploratòries, es va procedir a la recopilació de tota la 

documentació relacionada amb Joventut susceptible d’esdevenir d’utilitat en el procés de 

diagnosi, principalment dades secundàries provinents d’altres departaments/serveis de 

l’Ajuntament. Cal dir que aquest treball no va concloure en aquesta fase, sinó que es va 

prolongar al llarg de tot el procés d’elaboració de la part de diagnosi del PLJ.  

c) Diagnosi (I): treball de camp  

Un cop dibuixada una primera panoràmica de la realitat de Llinars es va procedir a fer el 

treball de camp de la Diagnosi, destinat a recollir informació de primera mà sobre les 

necessitats i demandes del col·lectiu juvenil del municipi. En aquest sentit, es van impulsar 

un seguit de grups de discussió, tallers participatius i altres eines participatives adreçats al 

propi jovent i a altres agents amb capacitat per opinar/aportar informació rellevant sobre la 

realitat juvenil. 

Descripció de les accions participatives realitzades: 

• Grup de discussió amb joves majors d’edat 
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• Grup de discussió amb joves menors d’edat 

• Grup de discussió amb professionals (personal tècnic municipal de Joventut) 

• Grup de discussió amb representats dels grups polítics municipals 

 

Qüestionaris: A fi de complementar els grups de discussió, i maximitzar en la mesura del 

possible el procés de recollida d’opinions del jovent de Llinars del Vallès, es dissenyen i 

publiquen dos qüestionaris digitals, un adreçat al col·lectiu de joves majors d’edat i l’altre 

al col·lectiu de menors. Pel que fa al segon, es compta amb la col·laboració dels centres 

educatius del municipi i això permet assolir un índex de resposta molt elevat. En total es 

recullen 135 respostes de joves majors de 18 anys i 348 de joves menors. Tot i tractar-se 

de dades de resposta molt altes, aquests dos qüestionaris no responen als criteris bàsics 

de representativitat i disseny d’una enquesta, per tant les dades obtingudes són orientatives 

i no han de ser preses com a referent empírica. No obstant, aporten informació molt útil per 

tal d’observar algunes característiques, demandes i percepcions dels i les joves del 

municipi. 

 

d) Diagnosi (II): elaboració de l’Informe de Diagnosi 

La fase d’anàlisi i d’elaboració és una fase transversal que abraça gairebé tota la diagnosi. 

L’anàlisi de la informació recollida s’inicia després de la reunió inicial, que permet obtenir 

una primera comprensió del context local i planificar les etapes de recollida d’informació. 

Acte seguit, s’analitzen en profunditat els documents públics proporcionats i es duu a terme 

una recerca estadística. Posteriorment, tota la informació recollida al llarg dels grups de 

discussió i el qüestionari és analitzada i agrupada per àrees temàtiques vinculades als 

reptes polítics establerts pel PNJCat. Només en aquest moment comença efectivament 

l’elaboració del document que acabarà exposant la diagnosi. 

 

 
Taula 1. Quadre sintètic de les tècniques emprades per a la recollida d’informació 

 

Tècnica de recollida d’informació Descripció 

Revisió documental PLJ 2015-2019, Pla Local de Salut 2019-23, Pla 
Educatiu de Llinars del Vallès (2018), Protocol local 
per a l’abordatge de la violència masclista a Llinars 
del Vallès (2019) 
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Anàlisi de les dades estadístiques 
secundàries 

IDESCAT, Hermes, Observatori del Treball, 
Observatori Català de la Joventut, Padró municipal i 
estudis temàtics 

Reunió amb tècnica de joventut 1 sessió 

Qüestionaris 483 participants 

Grup de discussió amb grups polítics 6 participants 

Grups de discussió amb joves (online) 14 participants 
 

 

El document de diagnosi es divideix en cinc apartats. Primerament, la introducció emmarca 

l’elaboració de la diagnosi en el context local i planteja la metodologia emprada per a la 

seva elaboració. Acte seguit, un breu apartat incorpora les dades sociodemogràfiques 

principals relatives al municipi de Llinars del Vallès.   

 

El tercer apartat configura la diagnosi pròpiament dita, analitzant l’estat de la joventut a 

partir dels resultats del procés participatiu i d’un estudi documental i de dades estadístiques 

secundàries.  

 

La conclusió incorpora un seguit d’eixos de treball de futur, que, tot partint de les idees i 

reflexions desgranades al llarg de l’apartat anterior, recullen les principals prioritats a 

abordar en la fase posterior de disseny del Pla Local de Joventut.  

 

e) Elaboració del PLJ (I): definició dels programes i noves actuacions de futur 

Un cop aprovada la Diagnosi, es va procedir a confeccionar un primer esborrany de les 

polítiques públiques que conformarien la part operativa del Pla Local de Joventut. 

Aquestes actuacions van encaminades a la satisfacció dels objectius generals i específics 

establerts en l’Informe de Diagnosi, però sempre atenent a les possibilitats econòmiques 

de l’Ajuntament.  

 

Complementàriament amb l’anàlisi del material i atenent les conclusions de la Diagnosi, 

s’han realitzat diverses trobades i entrevistes per recollir més inquietuds i reflexions tant de 

personal municipal com de joves de Llinars. Així, s’han realitzat sessions grupals amb els 

membres de l’Equip de Govern, amb representants de les formacions polítiques que tenen 

representació al Ple municipal, amb representants de les entitats esportives i amb joves de 

Llinars del Vallès de diverses edats. També s’han fet entrevistes amb tècnics municipals 

dels departaments de Cultura, Educació, Igualtat, Promoció Econòmica i Serveis Socials, i 
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amb el coordinador pedagògic de l’Institut Giola. Totes aquestes accions van aportar 

reflexions molt interessants a l’hora de pensar els programes i imaginar-los amb el valor 

afegit aportat per totes les persones que van participar en aquestes sessions. 

Per cada programa o actuació es va dissenyar una fitxa de treball que inclou els següents 

camps: 
 

→ Objectius generals 

→ Objectius específics 

→ Descripció 

→ Destinataris 

→ Agents implicats 

→ Indicadors d’avaluació associats 

→ Cost estimat de l’actuació 

 
f) Elaboració del PLJ (II): calendarització 

Un cop definides totes les actuacions i programes es va procedir a calendaritzar-ne la seva 

execució, tot tenint en compte condicionants com els recursos disponibles per part de 

l’Ajuntament, els temps del mandat, les prioritats de l’equip de govern i el nivell d’urgència 

o necessitat detectat. 

  



 

 

11 

2. Marc territorial i anàlisi inicial 
 

El present apartat constitueix una aproximació quantitativa a la realitat sociodemogràfica 

dels i les joves de Llinars del Vallès a partir del recull i l’explotació de dades secundàries 

procedents de fonts oficials com l’IDESCAT, Diputació de Barcelona, Programa Hermes, 

etc. A fi d’enriquir la fotografia social i econòmica dels i les joves, aquesta anàlisi incorpora 

no només un estudi dels valors actuals de les diferents variables abordades, sinó també un 

breu seguiment de la seva evolució temporal més recent.  

L’objectiu d’aquesta anàlisi quantitativa és obtenir un retrat en xifres de la situació dels i les 

joves del municipi, un marc referencial des del qual abordar i interpretar les conclusions de 

l’anàlisi qualitativa. 

 

2.1 Anàlisi geogràfica 

 
Llinars del Vallès és un municipi de la 

comarca del Vallès Oriental situat a la part 

alta de la vall del riu Mogent, al fons de la 

Depressió Pre-litoral, al vessant nord de la 

Serralada Litoral, formant part de la zona 

geogràfica del Baix Montseny. 

El municipi limita amb els municipis de la 

mateixa comarca de La Roca del Vallès, 

Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor i Vilalba 

Sassera, i pel sud amb el municipi de Dosrius, 

pertanyent a la comarca veïna del Maresme. 

Llinars del Vallès és en un indret privilegiat que sempre ha estat via de pas. A Llinars es 

pot accedir per les carreteres C-251 (Granollers-Llinars), la C-35 (Parets del Vallès-

Llagostera), la B-510 (Llinars-Argentona) i la BV-5107 (Llinars-La Garriga). Els accessos 

10 i 11 de l'autopista AP-7 donen servei al municipi malgrat no passar dins del terme 

municipal.  

Font: IDESCAT 
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Pel que fa al transport públic, l'Estació de Llinars del Vallès, al centre de la vila, dona servei 

cada mitja hora amb Barcelona i Sant Celoni, encara que els dies festius la freqüència és 

d'una hora. Diferents línies d'autobús de la companyia Sagalés comuniquen amb els 

municipis propers i també amb Barcelona. La bona comunicació, sobretot per carretera, ha 

provocat que el sòl industrial del municipi no hagi deixat de créixer en els darrers anys, 

actualment hi ha tres polígons industrials. 

El terme municipal té una extensió de 27,5 km2, una altitud de 182 metres i és situat a 40 

km de Barcelona. L'any 2019 tenia una població de 9.938 habitants, amb una densitat de 

població de 359,7 hab/km2 . En formen part 7 nuclis de població ordenats de major a menor 

mida poblacional, com són Llinars del Vallès, Sant Josep, Collsabadell, Sanata, Sant Carles, 

el Pla Morató i el Coll.  

 

2.2 Anàlisi demogràfica 
 

Llinars del Vallès té, amb dades de 2019, un total de 9.938 habitants, dels quals 4.992 són 

dones i 4.946 són homes. En el període 2009-2019 el municipi experimenta un creixement 

de la població gairebé constant, que representa una variació total d’un 8,34%. Si tenim en 

compte que durant aquest mateix període la població catalana ha crescut un 2,11%, (dades 

extretes de l’Idescat), podem afirmar que Llinars es troba en una dinàmica d’expansió 

demogràfica molt més pronunciada que el conjunt de Catalunya, una dada clarament a 

tenir en compte.. 
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 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 
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Gràfic 1. Evolució del nº d'habitants de Llinars del Vallès, 
2010-2019 
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Gràfic 2. Piràmide de població de Llinars del Vallès, 2019
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Respecte a la distribució de la població, Llinars del Vallès presenta una piràmide 

demogràfica de tipus regressiu, pròpia dels països desenvolupats, el que implica la 

tendència a l’envelliment de la població i caracteritzada per una baixa natalitat.  

La piràmide d’edats també permet observar l’estructura demogràfica del municipi, en la 

qual podem situar la població jove (de 15 a 29 anys). Així doncs, veiem que els grups d’edat 

juvenils són aquells que mostren un menor gruix de població respecte els grups d’edat 

corresponents a les edats adultes.  

Del total de població de Llinars del Vallès, 1.577 persones tenen entre 15 i 29 anys, 
representant el 15,9% de la població total del municipi. Si s’inclouen els adolescents 

entre 10 i 14 anys, aquest percentatge augmenta fins al 21,9%. El grup d’edat juvenil amb 

major representació és el format pels i les joves d’entre 10 i 14 anys, on es troba el 27,53% 

de la població jove del municipi, seguit  de la població de 15 a 19 anys, que en representa 

el 25,83%. Els i les joves d'edats més grans, els de 20 a 24 anys i els de 25 a 29 anys, 

representen cadascun un mateix percentatge del 23,3%.  

Pel que fa a la distribució per gèneres, existeix una lleugera preeminència de les noies en 

la franja de 15 a 24 anys i una clara diferència numèrica a favor del gènere masculí  en el 

segment de 25 a 29 anys. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 
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Gràfic 3. Estructura de la població jove per sexe i grups d'edat. 
Llinars del Vallès, 2019
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Pel que fa al nombre absolut de la població jove, aquesta és manté en nombres absoluts 

constants, amb molt poques variacions, fet que contrasta amb l’evolució constant de la 

població total de Llinars, que experimenta un fort augment. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

La combinació de l’estancament del segment jove amb el creixement continuat de la 

població total del municipi té com a resultat una pèrdua progressiva de pes relatiu del 

col·lectiu juvenil des de 2009, una tendència que sembla començar a invertir-se a partir de 

2017 degut a un lleuger repunt del nº absolut de joves. 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 
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Gràfic 4. Evolució de la població total i la de 15 a 29 anys. 
Llinars del Vallès, 2009-2019 
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2.3 Lloc d’origen de la població 
 

Pel que fa a les característiques sociodemogràfiques de la població, observem que a 

Llinars del Vallès els nascuts fora de Catalunya representen un 29,5% del total (un 17,6% 

són nascuts a l’Estat espanyol i un 11,9% són nascuts en altres països). Per sexe, el 

repartiment és relativament equitatiu, amb diferències no gaire rellevants, tot i que les 

dones nascudes fora de Catalunya i en altres països representen un percentatge superior 

que els homes, 54% i 53%, respectivament.  

Aquestes dades s’assimilen a les del conjunt del Vallès Oriental, amb una població nascuda 

a la resta de l’Estat (18%)  per sobre de les nascudes a l’estranger (13,3%). Pel que fa amb 

la comparació amb Catalunya les dades difereixen lleugerament, ja que a nivell català la 

població nascuda a la resta de l’Estat representa el 16,6%. En canvi, la població nascuda 

fora de l’Estat representa el 19,1%.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat 

 

 

En relació a l'origen de la població per continents, el percentatge majoritari prové de països 

de la resta de la Unió Europea, seguit dels provinents des països d’Àfrica i els de l’Amèrica 

del Sud, amb percentatges força similars. 
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Gràfic 6. Població per lloc de naixement. Llinars del Vallès. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat 

 

Pel que fa als països d'origen majoritaris de la població estrangera que prové de la UE, un 

27% són de Romania, un 18% de França i un 12% d'Itàlia. Del continent africà, un 76% 

prové del Marroc i un 7,5% de Gàmbia. En relació als provinents del continent Americà, un 

20% prové de l'Equador, un 17% de l'Argentina  i un 7% de l'Uruguai. Del continent asiàtic, 

un 60% provenen de la Xina i un 22% del Pakistan.  

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 
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Gràfic 7. Població estrangera per continents. Llinars del 
Vallès. 2019
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I en relació l’estructura per lloc de naixement de la població jove, també s’observa una 

preeminència dels i les joves nascudes a Catalunya (80,2%), però una clara major 

presència de joves nascuts a l’estranger (17,5%) que joves nascuts a la resta de l’Estat 

(2,2%).  

L’origen dels i les joves nascudes a l’estranger és variat, però destaquen majoritàriament 

els i les joves de països africans (3,42%) i d’Amèrica del Sud (3,1%), una tònica que difereix 

ostensiblement d’allò observat en relació al conjunt de la població del municipi, en què el 

col·lectiu estranger més nombrós és el provinent de la resta de la UE, seguit de molt a prop 

pels països africans. Així doncs, trobem aquí una diferència important entre el col·lectiu 

jove i el conjunt de la població. 

 

 

 

Gràfic 9. Estructura de la població 15-29 anys per nacionalitat-continents, 2019 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat 
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3. Panoràmica de la joventut de Llinars 
del Vallès 

 

 

En aquest capítol s’analitzen dades quantitatives i qualitatives que aporten informació 

respecte les dimensions en matèria de joventut que estableixen La joventut catalana al 

segle XXI (Generalitat de Catalunya, 2009) i el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 

2010-2020 (Generalitat de Catalunya, 2010). Aquestes dimensions són la cultura, l’oci i 

l’esport i inclusiu; la participació; la salut; l’ocupació; l’educació; i l’habitatge. 

 

En la present diagnosi del proper pla local de joventut de Llinars del Vallès es vol tenir una 

visió àmplia de l’etapa vital que comprenen l’adolescència i la joventut. L’adolescència i la 

joventut són períodes del cicle vital claus per al desenvolupament d’una persona durant el 

qual es produeixen un seguit de transicions a través de les quals es passa de la infància a 

la maduresa. A més, en el context actual, alguns d’aquests processos vitals es poden dur 

a terme de manera més tardana, com són els casos de l’obtenció d’una feina estable o de 

l’emancipació domiciliària. 

 

Per tal d’adaptar la panoràmica de la joventut a la realitat del municipi es segueix una 

estructura que la dota de sentit. Per a cada una de les dimensions es presenta: 

 

- una anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) a partir dels resultats del qüestionari, el recull 

de necessitats i demandes presentades pels participants dels grups de discussió i  

les apreciacions fetes pel propi equip tècnic del municipi 

 

- una anàlisi de les polítiques municipals de cada àmbit vinculades o que afecten els 

i les joves directament (APJ) 
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3.1 Cultura, oci i esport inclusiu 
 

3.1.1 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria de cultura, oci i esport 
inclusiu 

 

L’oci, el lleure i la cultura són activitats que en l’etapa juvenil juguen un paper molt rellevant 

com a elements configuradors de les identitats col·lectives i individuals. Actualment, a nivell 

català, les activitats que més es realitzen en aquests àmbits pertanyen a l’univers 

audiovisual i digital1. A manca de dades específiques, es poden observar les tendències 

generals en aquest àmbit. En l’actualitat, les activitats de lleure i oci i la participació de la 

joventut en activitats culturals i esportives es veu condicionada per les noves tecnologies i 

els mitjans d’accés a la informació i a l’entreteniment. El CONCA identifica que el consum 

d’oci, i, concretament, el posicionament respecte a aquest, és el nou element configurador 

de les identitats. Així doncs, el tipus d’activitats d’oci i culturals, l’accés a aquestes, i la seva 

varietat i qualitat són elements bàsics a l’hora de configurar les identitats en un període 

clau en la socialització de les persones com és la joventut. 

L’oferta d’oci és un dels àmbits que tradicionalment genera més demandes per part del 

col·lectiu jove, i Llinars del Vallès no és diferent. De fet, arran de les enquestes a joves 

majors i menors d’edat, en la valoració general sobre l’oci i el temps lliure al municipi es pot 

observar un nombre elevat de joves que no troben activitats o espais que els agradin (25%) 

o no en troben suficients (11%). Gairebé un 30% valora positivament alguns aspectes del 

municipi, tot i reconèixer que hi ha coses que no els fan el pes. 

 
1 CONCA (2016). La participació cultural de la joventut catalana 2001-2015 
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Font: Enquesta a joves de Llinars (2020). Dades agregades de majors i menors. 

Entre aquestes demandes sobresurten aquelles que fan referència específica a l’oferta 

d’oci de La Masoveria i les vinculades a l’oci nocturn. Aquestes darreres apareixen, com és 

lògic, entre el col·lectiu de joves de més edat, que destaquen la manca d’oferta d’oci 

nocturn “estructural al municipi”, una carència principalment relacionada amb la falta 

d’espais.  

 

Font: Enquesta a joves majors de Llinars (2020). 
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Per aprofundir en aquest àmbit es pot recórrer a les sessions amb joves realitzades, i fins 

i tot també a les entrevistes amb responsables municipals i la sessió amb representants 

polítics. Els resultats de les dinàmiques aporten informació molt rellevant respecte a les 

principals característiques i  mancances de l’oci nocturn al municipi i les conseqüències 

d’aquestes per al col·lectiu jove. 

Primerament, destaca una visió molt negativa sobre les alternatives d’oci nocturn de què 

disposa el municipi, amb una absència total d’espais apropiats per als i les joves de manera 

estable que es veu agreujada, a més, per les “restriccions” que hi ha, en opinió dels propis 

joves, per part de l’Ajuntament. A aquest fet se li sumen altres ofertes d’oci que hi ha a les 

poblacions veïnes, com és el cas de Cardedeu. El dèficit d’alternatives d’oci nocturn, 

gairebé inexistent fora d’esdeveniments assenyalats com la Festa Major, és un fet amb 

gran impacte sobre la vida del jovent que no pot ser obviat.  

Sí bé els majors d’edat destaquen en l’enquesta que els caps de setmana majoritàriament 

surten del municipi, a buscar ofertes d’oci, els menors d’edat no tenen aquesta possibilitat 

i es queden a Llinars. I, com a conseqüència d’aquest fet, acaben passant llargues estones 

del seu temps lliure al carrer, tal com queda palès en les dades de la següent gràfica.  

 

 
Font: Enquesta a joves menors de Llinars (2020).  

Quedar-se en els espais públics del municipi, ja sigui en parcs, places o espais una mica 

aïllats és una opció per a molts, com a espai de trobada, diversió, escoltar música i també 

per fer botellot. De fet en les dinàmiques amb joves i les enquestes s’assenyala els voltants 
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de La Masoveria com un espai de trobada i de consum per a determinats grups de persones, 

fet que dissuadeix molts altres joves d’acostar-se a aquest equipament. 

 

Tots els i les joves participants coincideixen en identificar la gran vàlua que La Masoveria 

pot tenir per a la promoció d’activitats, tallers, espais i cohesió entre la gent jove. Els i les 

joves participants en les dinàmiques consideren que és aquest un punt de trobada que cal 

explotar de forma dinàmica i participativa, malgrat que en reconeixen moltes limitacions 

d’espai. També els responsables municipals assenyalen aquesta necessitat de crear un 

espai físic, tancat, que sigui per als joves, que el sentin com a propi, a fi que deixin així de 

trobar-se al carrer o en altres espais públics. En aquest sentit, l’equip tècnic de Joventut 

sempre treballa en noves propostes de dinamització, ja sigui de La Masoveria o altres 

espais del municipi, per tal de promoure noves activitats. I és que hi ha una problemàtica 

manifesta amb l’equipament i el veïnat, atesa la concentració de joves que es produeix als 

voltants, que no és ben vista per part de la població que hi viu a prop. Això, lligat a les 

limitacions d’espai, condicionen les activitats que es poden promoure a la Masoveria. 

 

 
Font: Enquesta a joves de Llinars (2020).  

Com hem esmentat, els i les joves valoren positivament l’equipament en el seu conjunt, 

malgrat que saben perfectament que l’espai no és l’adequat per a determinades activitats, 

com per exemple trobar-se i estudiar o l’oci nocturn. També es detecta en les respostes 

obertes que molts coneixen l’espai però no saben què s’hi fa, i per tant les valoracions dels 

serveis no són representatives. Però s’intueix que La Masoveria té un bon recorregut per 

endavant, atès que el grau de penetració entre la joventut és bo. Això sí, aquest grau és 
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rellevant entre els i les joves menors d’edat, i a mesura que creix l’edat l’equipament es 

torna més invisible. 

 

Per altra banda, l’esport esdevé com a principal element motivador del lleure més enllà de 

l’oci nocturn, i fins i tot en les enquestes apareix com el principal reclam de millora al 

municipi. Els i les joves reclamen més espais per practicar esports, malgrat els existents, 

veient així la popularitat i les oportunitats de dinamització juvenil que pot oferir l’organització 

d’activitats esportives més enllà de l’empara dels clubs. 

 

 

 
Font: Enquesta a joves menors de Llinars (2020).  
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Font: Enquesta a joves majors de Llinars (2020).  

 

La cerca d’activitats d’oci i culturals fa que molts joves surtin del municipi i que, per tant, es 

desplacin. És per això que la mobilitat representa des de fa temps una preocupació molt 

important entre el jovent. En els grups de discussió va aparèixer aquest tema i es va fer 

referència, sobretot, a la necessitat d’augmentar la freqüència de pas del tren durant els 

caps de setmana i nits. És cert que l’Ajuntament disposa de poc marge de maniobra en 

aquest tema més enllà de la pressió als diferents agents, però atès que es tracta d’una 

demanda tan clara és important recollir-la i tenir-la en compte. 

 

 

3.1.2 Anàlisi de les polítiques juvenils de cultura, oci i esport inclusiu 
 

Per analitzar les polítiques de joventut que es duen a terme al poble s’ha creat una taula 

amb les accions i serveis que s’implementen actualment des de l’Ajuntament adreçats a 

les persones joves. Així mateix, s’ha fet un inventari amb tots els equipaments esportius i 

culturals del municipi. 
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CULTURA, OCI I ESPORT INCLUSIU 

RECURS/SERVEI DESCRIPCIÓ 

 
La Masoveria 

 

Equipament juvenil del municipi. Disposa d’espais 
de punt de trobada, punt de connexió a internet, sala 
polivalent, per estudiar i assessorament. També 
ofereix una programació d’activitats com tallers, 
cursos, exposicions, i dinamització. En l’actualitat 
centralitza gran part dels serveis municipals 
destinats a les persones joves.  

Equipaments 
esportius 

Dos pavellons esportius municipals 
Camp de futbol municipal 
Pistes multiesportives 
Skatepark 
Circuit de cal·listènia 
Rocòdrom 
Billar 
Slot 
Centre excursionista 
Escacs 
Petanca 

Biblioteca 
municipal 

Serveis: informació, consulta, préstec, internet i Wi-
fi, activitats, formació d'usuaris, visites guiades, racó 
de mares i pares, préstec interbibliotecari, proposa 
una compra, fotocòpies. Ofereix, també, espais per 
a l’estudi. 

Equipaments 
culturals 

Espai d’Art Llinars del Vallès 
Teatre Auditori de Llinars del Vallès 
Capella de Can Mas Bagà 

Festa Major del 
municipi 

La Festa Major presenta un ampli ventall per a tots 
els gustos i edats, incloent el públic jove. Les entitats 
culturals i juvenils tenen cabuda en el procés de 
disseny d’algunes activitats de les jornades festives. 

Activitats i festes 
populars 

Celebració d’activitats i festes populars durant l’any 
com la Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Sant Jordi, 
Sant Joan, activitats d’estiu i la Castanyada. 

Concurs de 
música la Llavor 

Organitzat per la Masoveria, cerca el talent musical 
dels i les joves. Se celebra entre la primavera i 
l’estiu. Les entitats juvenils participen en 
l’organització de la mateixa. 

Casal d’Estiu i 
Parc de Nadal 

Conjunt d’activitats que s’organitzen des de 
Joventut, dedicades sobretot a públic infantil i 
adolescent durant les temporades de vacances. 
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Com es pot observar, Llinars del Vallès compta amb un ampli ventall d’equipaments i, per 

tant, una de les línies d’actuació del nou PLJ ha de ser la de millorar l’accés del jovent a 

aquests espais, adaptant-los als seus usos, interessos i necessitats. Tal com recull el Pla 

Educatiu (2018), Llinars presenta una fortalesa especialment marcada en l’àmbit esportiu, 

tenint, com té, quasi el doble d’equipaments esportius per 1000 habitants que la província 

de Barcelona. En aquest sentit, és necessari comptar amb vies de comunicació i 

interlocució constants amb joves, associats i no associats, per poder desenvolupar 

activitats, espais i serveis que aprofitin el potencial màxim de l’extens mapa d’equipaments 

del municipi. I aprofitar l’interès i la tirada de l’esport com a vehicle participatiu, formatiu i 

de vinculació al municipi. 

 

En el centre d’aquest mapa d’equipaments, La Masoveria és i ha de continuar sent, sens 

dubte, un espai de referència per al col·lectiu jove, tant en termes d’informació com 

d’organització d’activitats d’oci alternatiu i culturals. I en aquest sentit, és necessari ampliar 

el grau de penetració de l’equipament entre el col·lectiu juvenil, garantint una oferta d’oci i 

cultural apropiada i que doni resposta a les necessitats i demandes d’un espectre ampli de 

població. Aquest objectiu implicarà, molt probablement, ajustos en el funcionament i un 

esforç important en matèria de comunicació, difusió i acostament de l’espai per tal de 

vèncer els prejudicis o idees preconcebudes que puguin existir al voltant de l’equipament. 

 

D’una banda, hi ha l’observació recollida en les dinàmiques amb joves, els quals deien no 

trobar massa cosa a fer o que La Masoveria està “limitada” per l’espai, i per l’altra vessant 

hi ha la visió tècnica que el fet d’haver de gestionar un equipament és un impediment a 

l’hora de realitzar més tasques de dinamització de joves fora del mateix. En aquest sentit, 

s’advoca perquè la funció pública del departament de Joventut ha de ser la creació de més 

espais de trobada, aprofitant la xarxa d’equipaments existents al municipi i facilitant tot el 

possible que les activitats que proposin els i les joves es puguin realitzar. Així, la 

programació “des de l’Ajuntament” ha d’anar perdent pes en favor de la iniciativa juvenil. 

En aquest sentit, en les sessions amb els i les joves majors es va valorar positivament, per 

exemple, l’organització de la Llavor, però es va trobar a faltar un calendari festiu més extens, 

aprofitant la castanyada o Halloween, el Carnestoltes, Sant Joan o festes tradicionals com 

Coll Sabadell. De la sessió juvenil amb majors d’edat també es desprèn la voluntat de 

formar part de la presa de decisions en el disseny d’aquestes festivitats, posant d’exemple 

les comissions de festes que s’organitzen en diversos pobles i ciutats. 

D’altra banda, i tenint en compte el canvi de paradigma del lleure juvenil apuntat en les 

pàgines anteriors, també s’ha detectat una mancança en recursos i espais disponibles per 

al jovent per poder realitzar activitats de forma lliure i no-dirigida. La Masoveria és, sens 
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dubte, un bon exemple d’espai que compleix amb els requisits per tal de poder esdevenir 

un marc adequat en què realitzar aquest tipus d’activitats, però també ho poden fer altres 

equipaments o espais subsidiaris que garanteixin l’accessibilitat de tot el jovent del municipi 

i impedeixin desigualtats d’accés de facto susceptibles d’esdevenir factors d’exclusió social. 

Aquest tema és dels que més consensos va generar entre els i les joves participants a la 

Diagnosi, els tècnics municipals i representants polítics. I una de les propostes que es va 

posar sobre la taula és que la iniciativa de la creació de projectes culturals i d’oci ha de 

recaure en els propis joves, i per aquest motiu el que s’ha de potenciar especialment són 

els espais de trobada, obrint els espais de tots els equipaments per tal de fer-los més 

permeables a les iniciatives provinents dels propis joves i joves.  

 

 

3.2 Participació 
 

3.2.1 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria de participació 
 

De cara a verificar si les tendències i dinàmiques locals detectades en l’enquesta i els tallers 

participatius formen part d’una realitat genuïna del municipi o, per contra, s’emmarquen en 

una tònica global del jovent català, ens sembla interessant començar l’anàlisi d’aquest 

àmbit observant la tendència general a Catalunya respecte a la participació dels i les joves.  

Si ens fixem en les dades agregades, el que es detecta és un canvi en les formes de 

participació. Així, les noves generacions presenten nivells baixos de participació en els 

mecanismes tradicionals (vot, associació a partits i sindicats, etc.), a canvi d’uns nivells 

més alts en nous mecanismes de participació. En aquest sentit, la participació política dels 

i les joves es caracteritza per la desafecció i la desconfiança en les institucions i les formes 

de participació tradicionals, i la substitució d’aquestes per noves formes de participació, 

menys institucionals i més horitzontals. La participació política juvenil s’ha vist condicionada 

per la crisi econòmica i la desafecció institucional. En particular, les dificultats per completar 

les diverses transicions juvenils (residencial, ocupacional, etc.) i les fallides del sistema 

politicoinstitucional, com el casos de corrupció, generen allunyament i desafecció dels i les 

joves respecte les institucions polítiques i la política tradicional.2 

 
2 Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (2013) 
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Gràfic 16. Participació juvenil a Catalunya. 2014 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Participació i Política, Direcció General de Joventut 

 

En general, sovint hi ha la percepció que el col·lectiu jove es caracteritza per una baixa 

participació. I les dades recollides en les enquestes realitzades a joves de Llinars apunten 

més o menys en aquesta mateixa direcció. De fet, el 62% de les persones enquestades 

declara no participar en cap entitat del municipi. Aquesta realitat encara és més evident en 

el jovent major d’edat, que fins en un 70% declara no participar de cap entitat. En aquest 

context es consolida un canvi en les formes de participació entre la joventut. Les 

generacions joves prefereixen formes de participació no convencionals, menys 

institucionalitzades i sense mediació d’organitzacions tradicionals, com partits i sindicats. 

La forma majoritària de participació de la joventut catalana és, actualment, l’assistència a 

actes de protesta (60%). Per contra, només un 17% ho fa en noves organitzacions 

polítiques. 
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 Font: Enquesta a joves de Llinars (2020). 

 

Les dades d’escassa vinculació a entitats recollides a l’enquesta concorden bé amb allò 

discutit a les sessions participatives, que van posar sobre la taula la necessitat de motivar 

i fer participar més la gent jove de les activitats realitzades pel teixit associatiu. Es considera, 

sobretot, una qüestió de transmissió de valors i interessos proclius a la participació en la 

creació d’espais col·lectius, és a dir, d’un problema de comunicació i pedagogia. 

Concretament, es va afirmar que les activitats realitzades no arriben suficientment als 

joves; i, a més, es detecta que aquells a qui sí que els arriba els falta una motivació extra 

per tal de participar-hi.  
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Gràfic 17. Participació en entitats. Menors d'edat, 
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Més enllà de la participació en les entitats, el jovent assistent a les sessions de treball va 

coincidir en la demanda generalitzada de facilitar i afavorir molt més la implicació de les 

persones joves en la construcció, en un sentit simbòlic, del municipi. El jovent és conscient 

que això no s’aconsegueix d’un dia per l’altre, però consideren que s’haurien de promoure 

des de l’administració activitats orientades a fer poble, a construir comunitat i interessos 

comuns, per així aconseguir tenir una joventut més participativa, i no només del que les 

entitats promouen, sinó una població jove més desperta i activa. 

En l’àmbit públic es fa servir el terme corresponsabilitat per a definir les relacions entre 

administració i ciutadania amb l’objectiu de comunicar-se, consensuar i prendre decisions 

conjuntes sobre aspectes que afecten totes la societat. Les sessions participatives amb 

joves van posar sobre la taula una forta demanda de corresponsabilitat i de major 

protagonisme del jovent en els projectes, fins i tot proposant algun tipus de cogestió amb 

La Masoveria. L’Ajuntament de Llinars del Vallès és sensible a aquestes polítiques i un bon 

exemple en són les Taules de Joventut, que volen ser un òrgan estable de consulta i 

construcció d’iniciatives juvenils, però encara queda molt camí per recórrer en aquest sentit. 

Una aposta més ferma per part de l’Ajuntament en aquesta direcció comportaria, segons 

el parer del jovent, una major cohesió, sentiment de pertinença i orgull de poble. 

La principal problemàtica a superar quant a aquesta necessària promoció de la participació 

juvenil és, en veu del propi jovent, la comunicació. Les sessions amb joves van fer palesa 

una gran manca d’informació o, si més no, una escassa penetració d’aquesta entre un 

ampli espectre de la població juvenil. Segons el propi col·lectiu, les activitats que es fan no 

arriben a la gent. És rellevant analitzar, en aquest sentit, quins són els canals informatius 

preferits pel jovent. Com podem veure en els resultats de l’enquesta, entre els i les joves 

majors d’edat i els menors el canal més utilitzat és l’Instagram (de forma majoritària), i es 

valora el Whatsapp com una eina de comunicació i informació que pot tenir molt èxit entre 

el jovent. Caldria analitzar, en aquest sentit, per què no està arribant bé i de forma 

generalitzada la informació, tenint en compte que tant l’Ajuntament com La Masoveria 

tenen una presència molt activa a les xarxes socials. 
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Font: Enquesta a joves de Llinars (2020). Dades agregades de majors i menors. 

 

 

3.2.2 Anàlisi de les polítiques juvenils de participació 
 

En el PNJCat, la participació es planteja no sols com una metodologia de treball, sinó també 

com un objectiu a promoure a través de l’acció pública. De fet, es percep que mitjançant el 

compromís amb allò col·lectiu, la persona es transforma a sí mateixa i millora la pròpia 

societat. És per això que l’enfortiment de la cultura participativa i del capital social de la 

ciutadania des de les polítiques de joventut apareix com un repte de futur. En conseqüència, 

es considera que cal promoure l’enfortiment de l’associacionisme juvenil per tal de reforçar 

la salut democràtica de la pròpia societat. 

 

I pel que fa a la cohesió social, el PNJCat es planteja incidir en l’entorn i en el context social 

de les persones joves per tal d’enfortir les seves possibilitats de desenvolupament. Així, es 

considera que no sols s’ha d’incidir en la trajectòria vital de les persones joves i aquells 

factors que hi intervenen, sinó que també cal incorporar aquelles accions que contribueixin 

a avançar cap a un model de país i de societat més cohesionada, vertebrada territorialment, 

sostenible i inclusiva en les formes d’organització col·lectiva. 

 

Per analitzar les polítiques de joventut que es duen a terme en les esferes de la participació 

i la cohesió social s’ha creat una taula amb les accions i serveis que s’implementen 

actualment des de l’Ajuntament adreçades a les persones joves. 
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Respecte a la participació dels joves, una de les principals mancances que es detecta a 

Llinars del Vallès és l’accessibilitat i grau d’obertura dels espais de participació, tant 

d’aquells propis de l’administració -com La Masoveria- com d’aquells propis de la societat 

civil -associacions i entitats-. Com hem vist, en un context de baixa participació 

institucionalitzada, el foment d’espais formals és una tasca difícil per part de les 

administracions locals. Malgrat les dificultats, però, la participació és un element rellevant 

que cal treballar, particularment entre els i les joves, per tal d’incidir positivament en 

aspectes com la cohesió social. A aquesta mateixa conclusió també hi arribava el Pla 

PARTICIPACIÓ  

SERVEI/RECURS DESCRIPCIÓ 

La Masoveria 

Les constants iniciatives de la joventut, del 
personal tècnic i dinamitzador de l’espai 
converteixen aquest espai en un epicentre de 
projectes i propostes juvenils en diversos àmbits. 

Servei de formació 
i assessorament 

d’entitats 

Situat a Can Mas Bagà,  ofereix assessorament, 
informació i formació per a entitats registrades al 
Registre de l'Ajuntament de Llinars del Vallès. 

Subvencions a 
entitats  

Dotació anual de recursos econòmics, materials i 
humans a les entitats del municipi en relació amb 
els seus projectes. 

Cessió d’espais 
municipals per a 

activitats d’entitats 

La Masoveria ofereix els seus espais polivalents 
perquè es puguin reservar i organitzar-se activitats 
d’interès pel col·lectiu.  Se cedeixen també altres 
equipaments i espais municipals segons les 
necessitats de l’activitat que s’organitza. 

Suport a iniciatives 
juvenils 

La Masoveria també té la missió de donar sortida a 
les iniciatives que els i les joves a títol individual o 
bé en col·lectiu vulguin portar a terme. A part 
d’oferir espais propis, els professionals del servei 
interlocuten amb les entitats i procuren facilitar, en 
la mesura del possible, que es duguin a terme 
activitats. 
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Educatiu local, expressant la gran motivació del sector associatiu però la dificultat per 

mobilitzar al jovent. 

 

La Masoveria és, sens dubte, l’espai participatiu més important que té al seu abast la 

joventut de Llinars. Es tracta d’un equipament ben enfocat, degudament dinamitzat i amb 

uns bons índexs de participació. No obstant, existeix encara un marge de maniobra gran 

pel que fa a obertura i accessibilitat a un espectre juvenil cada cop més ampli, la qual cosa 

implica necessàriament vèncer alguns recels o prejudicis que algunes parts del jovent té 

en relació a l’espai. Així mateix, tal i com es desprèn de la sessió amb els representants 

del consistori, el treball de La Masoveria es veu a vegades restringit als límits de 

l’equipament i es troba a faltar una activitat més al carrer i implicant els i les joves que no 

van al centre. Aquesta demanda entronca bé amb el canvi de paradigma que està 

experimentant la participació juvenil cap a formats menys organitzats i encaixaria amb la 

constatació de l’ús intensiu que fa el jovent del carrer com a espai de trobada (gairebé la 

meitat del col·lectiu juvenil menor de 18 anys de Llinars passa més de 5 hores a la setmana 

al carrer).  

 

No obstant, un correcte abordatge d’aquesta dimensió urbana i descentralitzada de la 

participació requeriria, necessàriament, de canvis estratègics en altres terrenys, com per 

exemple l’urbanisme, exigint, per exemple, el disseny d’espais públics propers i adaptats 

al jovent i els seus hàbits. I també demandaria, amb total seguretat, la potenciació de 

l’educador de carrer, que treballaria per la inclusió de tots els col·lectius de joves i la 

generació d’uns hàbits a l’espai públic que fossin, alhora, respectuosos i harmònics amb 

els de la resta de col·lectius del municipi. 

Més enllà de La Masoveria, a Llinars les polítiques de participació són perfectament 

homologables a les de qualsevol municipi de dimensions similars: existeix un departament 

que promou la participació; es dona suport a les entitats, tant econòmic com material o 

d’equipaments; es treballa per donar a conèixer a la població la tasca que duen a terme les 

associacions, amb l’existència d’un portal d’entitats al web municipal; es presta 

assessorament al teixit associatiu; i es duen a terme processos participatius, essent els 

Pressupostos Participatius el projecte estrella dins d’aquest àmbit. Ara bé, totes aquestes 

polítiques van encaminades al conjunt general de la població i, tal com explicàvem unes 

línies més amunt, el col·lectiu jove presenta unes particularitats especials quant a 

demandes i hàbits participatius que cal tenir en compte de forma específica.  
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Si en matèria de participació l’Ajuntament pot ser comparat a qualsevol altre ajuntament de 

dimensions similars, en l’àmbit de la participació estrictament juvenil es detecta un dèficit 

important quant a mecanismes o actuacions destinades de forma concreta al foment i 

l’impuls de la participació ciutadana d’aquest col·lectiu. Sobta de forma especial que no 

existeixi cap òrgan o espai formal de participació ciutadana estrictament juvenil o amb 

presència important de joves, com podrien ser una Comissió de Festes o un Consell de 

Joves, molt estesos en una majoria àmplia de municipis petits o mitjans del país. De fet, 

s’observa un trencament generacional important i difícil d’entendre en l’àmbit participatiu, 

apuntat també des de les entrevistes amb els tècnics municipals. Malgrat que la majoria 

dels i les joves no estan associats, els que sí que ho estan es desvinculen de les entitats 

(la majoria esportives) durant l’adolescència, i no tornen a vincular-s’hi fins apropar-se als 

25 o 30 anys.  

 

Si bé és cert que el jovent prefereix un tipus de participació no reglada i de caràcter més 

obert i espontani que aquella que s’ofereix des dels canals i instruments clàssics, això no 

significa que s’hagi de deixar tot en mans de la pròpia iniciativa juvenil; des de l’Ajuntament 

cal fer un paper d’impuls i foment, posant les bases i els recursos per tal que el jovent pugui 

auto-mobilitzar-se i organitzar-se. Això sí, sempre amb el lideratge municipal, fet important 

remarcat en la reunió amb representants polítics. 

 

I tot plegat sense oblidar l’habilitació, al mateix temps, d’algun espai més formal o dirigit per 

a aquelles persones joves més motivades per aquest tipus de participació. A banda de 

comptar amb un espai referencial per a la pràctica d’una participació més lúdica, que podria 

ser La Masoveria, també cal dotar el jovent de canals i mecanismes per a la participació 

ciutadana en un sentit més polític, és a dir, la implicació en la presa de decisions municipals, 

potenciant en la mesura del possible formes de participació no presencials i basades en 

temàtiques susceptibles d’interessar a una part important del col·lectiu. Els pressupostos 

participatius juvenils -amb votació online-, les Taules de Joventut o la creació d’una 

Comissió de Festes serien alguns exemples vàlids d’aquesta manera de treballar. També 

es valora molt positivament l’esforç de Joventut pel que fa a facilitat espais perquè els 

col·lectius i entitats juvenils que ho sol·licitin puguin realitzar diferents activitats formatives, 

culturals, etc. Aquests espais són, per exemple: la Masoveria, Can Lletres, la Capella, el 

pavelló 1 d’Octubre, el Centre Excursionista, les diferents places del poble... a més es 

cedeix el material necessari (taules, cadires, tarimes, equip de so...). Una tasca que cal 

consolidar per facilitar les iniciatives juvenils. 
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No cal dir que tota la feina de promoció de la participació juvenil en tots els sentits hauria 

d’anar acompanyada d’un treball potent de comunicació i difusió no només dels espais o 

canals participatius a l’abast del jovent, sinó també de la gran varietat i riquesa d’entitats i 

associacions que presenta el municipi, completament desconeguda per part de bona part 

del col·lectiu juvenil de Llinars. No es pot lluitar contra l’escàs interès del jovent, en termes 

generals, pel fet associatiu, però sí que es pot fer, si més no, tot el possible per tal que el 

jovent sigui coneixedor, almenys, de l’oferta associativa que té al seu abast. Caldria 

analitzar, en aquest sentit, per què no està arribant bé i de forma generalitzada la informació 

de l’Ajuntament i La Masoveria adreçada al jovent, havent-hi, com hi ha, una forta presència 

d’ambdós agents a les xarxes socials, esmentades pel propi jovent com la seva font 

d’informació preferida. 

 

 

 

3.3 Salut 
 

3.3.1 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria de salut 
 

La salut juvenil és una dimensió que fa referència a la promoció dels hàbits de salut dels i 

les joves i a la prevenció de les conductes de risc que es poden donar dins d’aquest període 

vital. Aquesta doble vessant de la salut ve donada per una definició multidimensional on la 

salut s’entén com un conjunt de benestar físic, mental i social. Així doncs, en l’àmbit de la 

salut juvenil els principals elements a tenir en compte són aquells relacionats amb la 

prevenció i la promoció, entesos com hàbits saludables i la reducció de comportaments de 

risc com poden ser el consum de drogues i els riscos associats a la sexualitat i les relacions 

afectives.  

Pel que fa al consum de substàncies, les xifres generals del país mostren algunes 

tendències negatives. D’una banda, es detecta un increment del consum de drogues legals 

(alcohol i tabac), ja que la tercera part del jovent (de 15 a 34 anys) afirma haver-se 

emborratxat alguna vegada, 2 de cada 10 almenys un cop al mes, i 1 de cada 10 ho fa amb 

una freqüència més elevada3, mentre que aproximadament una tercera part de la població 

juvenil reconeix fumar de manera diària o ocasional (la gran majoria diàriament), amb una 

edat mitjana d’inici del consum situada als 16 anys i amb uns consums que tendeixen a 

 
3 Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012 (2013) 
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augmentar fins els 29 anys per a disminuir després4. La darrera Enquesta de la Joventut a 

Catalunya (2013) situa el consum d’alcohol i tabac entre les persones joves com un dels 

principals problemes de salut pública que afecten Catalunya. En el cas de l’alcohol, la seva 

perillositat no vindria tant dels efectes directes sobre la salut com de les conductes de risc 

associades: conducció temerària, violència o pràctiques sexuals no segures, entre d’altres. 

I en el cas del tabac, representa un dels factors de risc més importants de les principals 

malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com d’un nombre important de 

càncers.  

D’altra banda, s’aprecia un extensió progressiva del consum de drogues il·legals en els 

últims anys entre les persones joves. De fet, algunes d’aquestes drogues, principalment les 

anomenades toves, com l’haixix o la marihuana, han passat a consumir-se de manera 

normalitzada en molts ambients juvenils. 

Pel que fa estrictament a la població escolar d’entre 14 i 18 anys, la darrera enquesta 

ESTUDES (Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España, 1994-

2016) assenyala que les drogues consumides per un major percentatge d'estudiants, en 

els últims dotze mesos, segueixen sent les de lícit comerç entre els majors d'edat. En primer 

lloc, l'alcohol (75,6%) i en segon lloc el tabac (34,7%). El cànnabis es situa en tercer lloc -

primera droga il·legal- amb una prevalença (proporció de població que el consumeix) del 

26,3%, seguit dels hipnosedants (Orfidal, Valium, Trankimazin... amb i sense recepta), que 

arriben al 11,6%. La resta de drogues tenen unes prevalences més reduïdes. Les noves 

substàncies psicoactives arriben al 3,1%; la cocaïna es queda en un 2,5%; l’èxtasi en un 

1,6%; les amfetamines en un 1,2% i la resta de les substàncies estudiades (més de 20) se 

situen en l'1% o per sota. El consum de totes les drogues il·legals està més estès entre els 

homes que entre les dones, tot i que amb les drogues de lícit comerç -alcohol, tabac o 

hipnosedants- succeeix el contrari.  

 

 

Gràfic 20. Edat mitjana d’inici de consum de drogues. Catalunya, 2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’ESTUDES (2018). 

 
4 ídem 
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Pel que fa a la percepció del risc, l'alcohol és la substància que es percep com menys 

perillosa, amb una notable diferència davant de totes les altres. Tan sols el 56,1% atribueix 

molts o bastants problemes al consum de 5 o 6 unitats de begudes alcohòliques 

(canyes/copes) al cap de setmana. En canvi, persisteix la consideració del tabac com a 

droga més perillosa que el cànnabis. Pel que fa a la disponibilitat percebuda, es confirma 

la tendència descendent iniciada el 2010 per a totes les drogues, excepte alcohol i cocaïna. 

En el cas de l'alcohol i del tabac, 9 de cada 10 estudiants no aprecia cap dificultat per 

aconseguir-los. La droga il·legal que es percep com més disponible és el cànnabis: el 

65,9% opina que és fàcil o molt fàcil adquirir-lo. Per últim, si s'analitza el consum de drogues 

entre els 14 i 18 anys en relació amb el oci, s'aprecia que el consum, tant de substàncies 

de lícit comerç com il·legals, s'incrementa en augmentar la freqüència de sortides nocturnes 

i al retardar l'horari de tornada a casa. La prevalença de consum d'alguna droga de lícit 

comerç (alcohol, tabac o hipnosedants) supera el 90% per els estudiants que arriben a 

casa de les 2 del matí en endavant.  

 

Si posem l’ull en la realitat de Llinars del Vallès, els hàbits juvenils no semblen diferir massa 

de la realitat catalana. Els grups de discussió amb joves menors d’edat van posar sobre la 

taula una certa normalització del consum de tabac i alcohol a edats excessivament 

precoces, normalment en espais de botellot nocturn. I les dades de l’enquesta juvenil fan 

palesa la veracitat d’aquesta percepció, ja que fins a un 25% de les persones enquestades 

afirmen consumir alcohol amb major o menor freqüència i un 12,66% fuma tabac amb més 

o menys regularitat. 

 

 
Font: Enquesta a joves menors d’edat de Llinars (2020). 

Gràfic 21. Consumeixes tabac, alcohol o alguna altra substància? 
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Sota el nostre punt de vista, i sense que aquesta causalitat fos expressament explicitada 

en la sessió, l’accés primerenc als consums no saludables és degut, òbviament, al propi 

procés vital vinculat amb l’experimentació i la transgressió, però també pot estar 

perfectament vinculat a la manca estructural d’activitats d’oci nocturn al municipi. En aquest 

sentit, doncs, part de les conductes de risc serien atribuïbles a l’avorriment o a la falta 

d’alternatives per passar el temps. No obstant, i tal com recullen els resultats de l’enquesta, 

també caldria buscar-ne part de la causa en un alt grau de desconeixement sobre l’efecte 

i conseqüències de les drogues, el tabac i l’alcohol. I és que existeix un 49% de joves 

menors d’edat que afirma no disposar de prou informació al respecte, una dada sorprenent 

i d’obligat abordatge per part dels serveis i recursos adreçats al jovent que es presten des 

de l’Ajuntament i altres administracions. 

 

 
Font: Enquesta a joves menors d’edat de Llinars (2020). 

 

En relació als hàbits alimentaris entre la població jove de Llinars, els i les joves d’edat més 

gran demostren, majoritàriament, una preocupació força estesa per la seva dieta (fins a un 

57% de les persones enquestades afirmen tenir una elevada consciència de la seva 

alimentació), mentre que en el jovent menor d’edat aquesta dada cau al 36%. Aquesta 

darrera xifra, sumada al 30% d’enquestats que afirmen no aturar-se a pensar allò que 

mengen, denota una escassa consciència, en edats primerenques, per la qüestió 

alimentària. Sortosament, però, fins a un 77% del jovent menor d’edat dina a casa amb la 

seva família i, per tant, és d’esperar que pares, mares o familiars dediquin una major 

atenció a la seva dieta alimentària. Val a dir que un percentatge força alt, un 23%, es 

51%

13,60%

35,40%

Gràfic 22. Coneixes l'efecte real del consum de les drogues, 
tabac o alcohol?
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Sé que és dolent, però exactament
no sé quins efectes em pot
produir a llarg
termini



 

 

40 

preparen ells mateixos el dinar. És evident que les dinàmiques laborals de les famílies han 

canviat en els últims anys; de forma majoritària són tots dos caps de família els que 

treballen, i per tant no poden ocupar-se del dinar dels seus fills i filles. Més enllà d’aquestes 

dinàmiques globals, cal, però, estar atents i seguir realitzant tallers alimentaris als centres 

educatius i xerrades amb les famílies, per tal de recordar la importància d‘una alimentació 

sana i saludable entre la població jove. Cal recordar, en aquest sentit, que l’alimentació és 

un element clau per al desenvolupament de la persona, per estar en forma físicament i 

poder resoldre amb garanties les activitats quotidianes.  

 

Mereix ser destacada i seguida de prop l’estadística de persones menors d’edat que 

expressen prou preocupació pel seu aspecte físic com per arribar a saltar-se àpats (un 5% 

de les persones enquestades), una dada que lliga bé amb el neguit expressat en la sessió 

juvenil amb aquest col·lectiu en relació a l’existència d’alguns casos d’anorèxia al municipi. 

 

 
Font: Enquesta a joves majors d’edat de Llinars (2020). 

 

Gràfic 23. Et preocupes per portar una alimentació equilibrada? 
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Font: Enquesta a joves menors d’edat de Llinars (2020). 

 
Font: Enquesta a joves menors d’edat de Llinars (2020). 

 

Un altre aspecte considerat d’interès a l’hora de valorar els hàbits juvenils en matèria de 

salut és la pràctica esportiva. En el cas de Llinars del Vallès, la vinculació a entitats i clubs 

esportius no és gaire elevada (un 25% del jovent menor i un 12,7% del jovent major), però 

fora de l’associacionisme formal es detecta una alta pràctica esportiva. L’enquesta juvenil 

és molt clara en aquest sentit. Més del 80% del jovent major d’edat practica activitat física 

de forma regular (un mínim d’un cop a la setmana), mentre que un 53,4% del jovent menor 

realitza algun tipus d’esport com a activitat extraescolar. 

 

Gràfic 24. Et preocupes per portar una alimentació equilibrada? 

Gràfic 25. Amb qui dines entre setmana? 
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Font: Enquesta a joves majors d’edat de Llinars (2020). 

 
Font: Enquesta a joves menors d’edat de Llinars (2020). 

 

Seguint amb l’anàlisi de la realitat juvenil en matèria de salut, passem a comentar les 

respostes a l’enquesta jove sobre temes de sexualitat, un altre dels eixos habituals de 

consultes o dubtes per part del jovent. Com podem observar, fins a un 27,7% dels i les 

joves majors d’edat afirmen no disposar de prou informació sobre aquesta temàtica, mentre 

que un 39% no sabria on adreçar-se en cas de necessitar orientació.  
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Gràfic 26. Fas esport habitualment?
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Font: Enquesta a joves menors d’edat de Llinars (2020). 

 
Font: Enquesta a joves menors d’edat de Llinars (2020). 

 

Les xifres de les gràfiques anteriors demostren que existeix, entre el jovent menor d’edat 

del municipi, molt camí per fer en termes d’informació sobre la sexualitat. Una realitat 

palpada també en els grups de discussió amb joves, tant majors com menors d’edat. En 

ambdós grups es va fer referència a una manca  important d’educació sexual, no tant com 

es planteja actualment als centres educatius, sinó enfocant-la, més aviat, des del punt de 

vista de les relacions sexo-afectives, la diversitat sexual, la igualtat entre homes i dones, 

les relacions homosexuals... 

 

Un altre tema abordat en les sessions participatives que té molt a veure amb la sexualitat i 
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Gràfic 28. Disposes d'informació suficient en relació els 
mètodes de salut sexual i reproductiva
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les relacions sexo-afectives és el de les violències masclistes. Cal destacar que, en termes 

generals, és en l’etapa juvenil on es comencen a detectar les actituds d’agressió i 

dominació, fet que resulta rellevant per tal d’establir mecanismes de prevenció i atenció a 

les joves víctimes. Segons les dades recollides pel Departament d’Interior l’any 2017 pel 

que fa a la violència masclista en l’àmbit social o comunitari, més del 49% de les víctimes 

tenia menys de 20 anys. El 54% de les dones ateses per les Oficines d’Atenció a les 

Víctimes de Catalunya tenien entre 18 i 40 anys. El segon grup d’edat quant a més dones 

ateses a les OAV són les de 41 a 60 anys (28%). Les dones més grans de 60 anys i les 

menors també ateses per les Oficines d’Atenció a les Víctimes van suposar el 5% del total 

de dones ateses, respectivament. Així mateix, una de les dades més rellevants que es 

podien extreure de l’estudi ”Percepció social de la violència de gènere entre joves i 

adolescents”, portada a terme per la Secretaria d'Estat d'Igualtat i el Centre d'Investigacions 

Sociològiques (CIS), és que el 33% dels joves espanyols d'entre 15 i 29 anys veuen 

inevitable o acceptable en algunes circumstàncies la denominada violència masclista de 

control, que consisteix a impedir que la parella vegi la seva família o amistats, no permetre-

li que treballi o estudiï, vigilar els seus horaris i, en definitiva, dir-li el que pot fer o no pot 

fer.  

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del departament d’Interior de la Generalitat. 
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No disposem de dades específiques de violència de gènere a Llinars, però l’enquesta 

juvenil formulava algunes preguntes indicatives sobre comportaments masclistes o de 

discriminació de gènere orientació sexual. Tal com es pot apreciar en les gràfiques 

següents, fins a un 20,30% del jovent major d’edat i un 13,20% del menor ha patit algun 

tipus de discriminació per gènere. Si eliminem de l’equació les respostes de tots els 

enquestats que es defineixen com a homes, aquestes xifres augmenten fins al 47,2% i el 

28% respectivament. Es tracta de dades molt elevades que refermen la necessitat de 

treballar aquest aspecte des de la primera adolescència, tal i com també es va dir en els 

grups de discussió amb jovent del poble. 

 
 

Font: Enquesta a joves menors d’edat de Llinars (2020). 

 

 

Font: Enquesta a joves majors d’edat de Llinars (2020). 
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Gràfic 31. Has sentit discriminació per motius...?
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Una altra de les problemàtiques que actualment està creixent més dins de l’àmbit escolar i 

familiar és el tema de les addiccions a les pantalles, ja sigui a les xarxes socials via mòbil i 

a determinats videojocs. Tot i que no es va esmentar a les sessions com una problemàtica, 

les preocupants dades registrades a nivell de tota Catalunya, en què fins a un 20% dels 

joves d’entre 12 i 18 anys tenen problemes d'addicció relacionats amb les noves 

tecnologies, obliguen a intensificar el treball de detecció en aquest camp dins dels centres 

educatius, així com la tasca de sensibilització i suport que puguin oferir els serveis de salut. 

Aquesta problemàtica també és assenyalada en el Pla Educatiu de Llinars del Vallès (2018), 

document que apunta a l’abús de les eines digitals com a indicador important de risc de 

problemes de salut mental o aïllament, cada cop més habituals en l’adolescència.  

Els i les joves afectats per aquest tipus d’addiccions s'estan més de 20 hores setmanals 

davant de l'ordinador, i en algun cas extrem poden arribar a superar les 80. Tan preocupant 

és el problema a nivell mundial que el psicòleg social Adam Alter postula que l'addicció a 

les pantalles s’ha de considerar l'epidèmia silenciosa del segle XXI. L'evidencia científica 

ha objectivat que els usuaris de telèfons intel•ligents presenten majors oscil•lacions en la 

quantitat d'àcids gamma-aminobutíric, glutamat i glutamina (neurotransmissors 

responsables del funcionament de l'activitat cerebral) que els consumidors que no ho són. 

Com més gran és l'alteració en el nivell d'aquestes substàncies, més greu pot ser el quadre 

de dependència i majors poden ser els nivells de depressió, ansietat, insomni i impulsivitat 

en els addictes respecte als consumidors que no presenten l'addició. Però la major novetat 

d'aquest estudis ha estat descobriment de la «nomofòbia» (no-mobile-phone phobia) que 

no és més que la por a no estar connectat, l'angoixa per deixar-se el telèfon intel•ligent a 

casa o per no poder consultar els missatges cada pocs segons. 

 

 

3.3.2 Anàlisi de les polítiques juvenils de salut 
 

Tot seguit es relacionen les polítiques, accions i serveis relacionats amb la salut que 

s’implementen actualment des de l’Ajuntament i s’adrecen a les persones joves, així com 

als espais i equipaments sanitaris existents. 
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SALUT 

POLÍTICA DESCRIPCIÓ 

Serveis sanitaris CAP Llinars del Vallès 

Xerrades a les escoles 

Acció als centres educatius de primària i ESO de promoció 
d’hàbits saludables, en particular promovent xerrades als i 
les alumnes, a les famílies i al professorat sobre 
alimentació, drogoaddicció, addicció a pantalles, bullying, 
etc.  

Punt de Salut a 
l’Institut 

Programa que intervé en els centres educatius a través 
d’una infermera que un dia cada quinze dies atén 
consultes o dubtes dels i les joves sobre temàtiques 
relacionades amb la salut. 

Setmana de la Salut 

Iniciativa organitzada per l’àrea de Promoció Econòmica, 
amb col·laboració amb altres àrees i de l’UBIC, on es 
pretén difondre informacions i activitats per fomentar els 
hàbits saludables des de diferents sectors. 

Punt Dona 

Servei municipal que ofereix informació, formació, 
assessorament i atenció especialitzada en temàtiques 
d'interès per a les dones (familiar, laboral, educatiu, 
social...). Inclou, entre d’altres coses, grups de suport de 
dones, s’organitzen activitats, i un servei d’atenció 
psicoemocional per a dones que hagin estat víctimes de 
violències masclistes.  

Setmana de la Dona 

Organitzada per diferents àrees de l’Ajuntament (Joventut, 
Punt Dona, Esports, Cultura, Ensenyament i Promoció 
Econòmica), es desenvolupen diferents activitats durant 
tota la setmana, formatives i reivindicatives entorn al 8 de 
març (Dia de la Dona Treballadora). 

Protocol local per 
l’abordatge de la 

violència masclista a 
Llinars del Vallès 

Document que recull un pla d’actuació on es defineixen 
què són les agressions masclistes i estableix una formació 
i protocol d’actuació pels serveis tècnics de l’Ajuntament. 

Activitats 
reivindicatives i de 

conscienciació 

Des de la Masoveria es fomenten xerrades, tallers i 
activitats entorn el 25 de Novembre, el 8 de març, entre 
altres dates assenyalades per tal de visibilitzar i formar en 
contra de les violències de gènere etc.  

Punt Lila de la Festa 
Major 

Punt físic d’atenció i assessorament durant el transcurs de 
la Festa Major, i atén in situ dones que se sentin 
agredides. 
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La salut, i més concretament les seves manifestacions a nivell emocional, sexual i de 

consums, representa una font de preocupació important per al jovent de Llinars, que en els 

grups de discussió va posar l’accent en la necessitat de crear espais, fora dels centres 

educatius, on es tractin i es pugui rebre informació més directa, propera i personalitzada 

sobre totes aquestes temàtiques. I des de l’Ajuntament existeix una gran sensibilitat i 

preocupació per aquest tipus de demandes, tal com demostra l’existència al municipi 

d’espais com el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, el Servei d’Atenció Integral, el 

Punt Lila de la Festa  Major, el desenvolupament del Protocol local contra les agressions 

sexistes i lgtbifòbiques i les diverses campanyes de sensibilització impulsades en aquests 

àmbits. 
 

Malgrat tot, els resultats de la diagnosi apunten cap a cert àmbits en els quals és necessari 

aprofundir:  

• serveis de proximitat: informació de primera mà que connecti amb el jovent, però 

fora dels centres educatius 

• mesures enfocades a la sensibilització i la formació de joves en matèria de 

masculinitats positives i a la prevenció de la violència de gènere en totes les seves 

manifestacions 

• ampliació de l’objecte d’actuació dels serveis i recursos en matèria de salut per 

posar l’accent en temàtiques com la gestió emocional i la salut mental 

Com també succeeix en les polítiques educatives de Llinars, són els centres educatius del 

municipi els que treballen i fomenten, de forma principal, hàbits saludables entre els i les 

joves. Es realitzen xerrades i tallers formatius sobre salut en general, sexualitat, alimentació, 

consum de drogues, hàbits posturals, etc. Es considera que aquestes sessions són molt 

positives i que se n’haurien de fer més, però, tal com també proposen els propis joves, fer-

ho des de perspectives i experiències concretes de persones que hagin vist la seva vida 

afectada per un mal consum o uns mals hàbits de salut. Xerrades, per exemple, que apropin 

als joves experiències reals d’altres persones. Els i les joves participants en els grups de 

discussió també coincideixen amb aquesta visió de les formacions que tenen lloc als 

centres educatius. 

El Tritó. Pla de 
prevenció de les 

Addiccions del Baix 
Montseny 

Pla destinat a la prevenció i a facilitar l’accés al tractament, 
i a activar recursos d’inserció. Desenvolupen activitats a 
les escoles i intervenen en festes populars amb accions de 
conscienciació. També es fan derivacions de joves i 
famílies que necessitin atenció personalitzada. 
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Així doncs, per tal d’esdevenir exitós, l’aprofundiment en aquests àmbits hauria d’anar 

acompanyat de la incorporació de metodologies com la prevenció entre iguals i tenir molt 

en compte la necessitat de que els espais de suport i atenció estiguin diferenciats dels 

centres educatius i de que el missatge i el tracte siguin més propers al jovent. 

Tot un camp per explorar és el treball d’accions de promoció de la salut i de prevenció de 

les relacions abusives de forma conjunta amb les entitats del municipi. Si bé és cert que 

les dinàmiques d’aquestes fan que sigui relativament complicat trobar espais i moments 

per realitzar accions de sensibilització (o que algunes entitats refusin directament les 

accions promogudes des del consistori), sembla necessari poder incidir en aquests 

col·lectius ja dinamitzats que inclouen joves, i que en el sí de la pròpia entitat es puguin 

tractar aquestes problemàtiques en un entorn on els i les joves es trobin entre iguals i no 

encotillats en una activitat genèrica d’un equipament municipal. De fet, cal destacar 

l’aparició darrerament d’iniciatives associatives juvenils relacionades amb la promoció de 

la igualtat i la promoció del feminisme, posant de manifest que aquesta temàtica preocupa 

actualment al jovent. La Masoveria ha esdevingut espai de promoció de les seves activitats, 

fet que es pot potenciar en el futur. 

 

Una altra temàtica recollida en els diferents grups de discussió és l’assetjament escolar o 

bullying ens els centres educatius. Els i les joves són conscients d’aquesta problemàtica i 

comenten que hi ha hagut alguns casos en els darrers anys. Des de l’Institut conjuntament 

amb el consistori es treballa molt activament i es detecten els casos. Les dades de 

l’enquesta són força aclaridores en aquest sentit, ja que posen de manifest un elevat 

nombre de persones que han sentit algun tipus de discriminació. 
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3.4 Habitatge 
 

3.4.1 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria d’habitatge 
 

És sabut per tothom que el retard en l’edat d’emancipació i les dificultats per abandonar el 

domicili familiar representen des de fa temps un dels problemes més importants que han 

d’afrontar els i les joves majors en edat emancipatòria de tota Catalunya. No obstant, en la 

darrera dècada aquestes dificultats s’han vist agreujades per la situació derivada de la crisi 

econòmica iniciada el 2008.  

 

Gràfic 33. Taxa d’emancipació jove, Catalunya (2004-2017) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Català de la Joventut 

 

Les dades de l’Enquesta de Població Activa així ens ho demostren: la taxa d’emancipació 

dels i les joves catalans entre 16 i 29 anys és del 23,8%, la més baixa des de 2003 (25,6%), 

i patint una davallada constant des del 2007, quan assoleix el punt més alt (32,6%). 
 

El retard en l’edat d’emancipació és una realitat flagrant que respon a diversos factors, 

entre els quals destaca, per sobre dels altres, la precarietat del mercat de treball. De fet, 

les condicions econòmiques de la joventut són el principal fre a l’emancipació dels i les 

joves a tot el territori català. Com mostren les dades de l’Enquesta a la Joventut de 

Catalunya, la situació econòmica dels i les joves, degut a la precarietat o la dificultat d’accés 

al mercat de treball, és el principal motiu (54%) per no marxar de la llar d’origen.  

 

El salari mitjà d'un jove espanyol d'entre 16 i 29 anys se situava el 2018 en no gaire més 

d'11.000 euros, una xifra superior per al col·lectiu de 30 a 34 anys, que era aproximadament 

de 15.000 euros, segons el Consell de la Joventut d'Espanya. Amb aquests sous, 

l'endeutament d'un jove per a comprar-se un habitatge s'enfilaria fins al 60% (en el cas dels 
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més joves de 29 anys) i superaria el 40% entre els que tenen entre 30 i 34 anys, unes xifres 

molt superiors als índexs d'endeutament tolerable, que se situen prop del 30% del salari 

net. 

 

Tanmateix, aquest fenomen molt present al conjunt del país té les serves particularitats en 

cada territori. En el cas de Llinars del Vallès, es pot observar una tendència similar a les 

del Vallès Oriental i Catalunya: una clara tendència alcista dels preus de lloguer fins al 2008 

seguida d’una disminució progressiva que assoleix el seu punt més baix l’any 2014. A partir 

d’aquell moment els preus es recuperen, seguint una tendència similar a la dels anys 

anterior a la crisi.  

 

Llinars es troba immersa en l’onada alcista dels preus del lloguer i de compra que impulsa 

l’escassetat d’oferta, per les dificultats de les ciutats per absorbir la demanda habitacional, 

atès l’escàs parc d’habitatges del qual aquesta disposa i la irrupció de fenòmens com 

l’habitatge turístic i la nova crisi econòmica, que fan que part dels pisos estiguin exclosos 

del mercat. D’aquesta manera, els municipis de la província de Barcelona estan rebent 

cada cop més demanada provinent de la primera corona de l’Àrea Metropolitana, i es troba 

que, per efecte de la crisi, tampoc hi hagi massa disponibilitat d’habitatges nous.  

 

D’aquesta manera, Llinars compta amb un preu mig del lloguer d’habitatges 

estructuralment inferior a la mitjana catalana i pràcticament sempre poc per sota als 

municipis propers de la comarca. L’evolució dels preus marca una evolució alcista 

recuperant els nivells de mitjans de la primera dècada dels 2000. De fet, respecte l’any 

2014 el preu mitjà dels lloguers a Llinars s’ha encarit un 16%, i el preu d’accés a l’habitatge 

de lloguer suposa una gran barrera per als i les joves, amb una mitjana de preu proper als 

600 euros. Malgrat el que indiquen les dades, la realitat recollida en el procés participatiu 

amb els i les joves i també amb els responsables tècnics i polítics, és que actualment no 

existeix una oferta d’habitatges. Només fent una cerca ràpida als principals portals 

immobiliaris es mostra que a la localitat pràcticament no hi ha pisos disponibles en lloguer, 

i de venda es troben cases que no s’adeqüen a les necessitats del jovent. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat. 

 

 

No obstant, per tal d’avaluar la capacitat emancipatòria d’un/a jove qualsevol, no n’hi ha 

prou amb fixar-se en el preu de lloguer mitjà de l’habitatge, sinó que també cal posar 

aquesta dada en relació als ingressos mensuals de la persona en qüestió. Així ho recull 

l’Enquesta de la Joventut a Catalunya, que situa l’accés al mercat laboral i les precàries 

condicions d’aquest com a principals impediments a l’emancipació habitacional del jovent 

català. I en aquest terreny, Llinars és un municipi especialment afectat, veient com a l’alça 

dels preus de lloguer ja analitzada se li suma una renda econòmica també baixa.  

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat (2019). 
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La renda bruta familiar disponible (RBFD) és la macromagnitud que mesura els ingressos 

de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta 

renda no solament depèn dels ingressos de les famílies directament vinculades a la 

retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent 

brut d'explotació), sinó que també és influïda per l'activitat de l'Administració pública 

mitjançant els impostos i les prestacions socials. Així, com es pot comprovar en l’anterior 

gràfic, els ingressos de què disposen els veïns i veïnes per destinar-los al consum o l’estalvi 

a Llinars se situen per sota de la mitjana comarcal, metropolitana i de Catalunya. 

A més tal com mostren les dades percentuals vinculades al règim de tinença dels 

habitatges, Llinars és, seguint la tònica preponderant a la major part del país, un municipi 

amb un parc d’habitatge fortament concentrat en la propietat (85%). Tenint en compte que, 

habitualment, el jovent sol buscar pisos de lloguer, aquesta variable és especialment 

negativa per al col·lectiu juvenil i té efectes importants sobre l’accessibilitat d’aquest a 

l’habitatge.  

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. 

 

Totes les xifres exposades fins aquí dibuixen un panorama en què l’accés a l’habitatge 

emergeix clarament com a problemàtica important a tenir en compte a l’hora d’entendre i 

analitzar la vida dels i les joves de Llinars. I encaixen perfectament amb els raonaments 

que van expressar els i les pròpies joves del municipi quan se’ls va demanar per la seva 
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Gràfic 36. % habitatges principals segons el règim de 
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emancipació en els grups de discussió, que van confirmar les dificultats d’accés a 

l’habitatge existents al municipi i les van posar en relació amb la precarietat laboral i la 

manca de disponibilitat d’habitatge de lloguer.  

De la seva banda, l’enquesta plantejada als i les joves del municipi amb motiu de la present 

diagnosi, també fa palesos aquests efectes. La dada més significativa en aquest sentit és 

el 54% de joves majors de 18 anys que declara que, tot i tenir la voluntat d’emancipar-se, 

no pot fer front al pagament d’un habitatge. És a dir, que la meitat del col·lectiu juvenil de 

Llinars voldria marxar de casa dels pares i mares però no ho pot fer per no tenir la capacitat 

de costejar-se el lloguer o la hipoteca de l’habitatge. 

 

 
Font: Enquesta a joves majors d’edat de Llinars (2020). 

 

S’és conscient que aquest fet, de nou, sense més variables explicatives, pot tenir tant 

l’origen en el propi preu del lloguer o en la manca d’accés al mercat laboral o ocupació 

precària (o una combinació de totes). En qualsevol cas, queda clar en l’enquesta que 

l’accés a l’habitatge és una de les preocupacions més rellevants per al jovent en edat 

d’emancipar-se de Llinars, tal com demostra el 87,5% de persones que declaren estar 

bastant o molt preocupades per aquest tema. 

 

Gràfic 37. Tens pensat emancipar-te aviat? 
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Font: Enquesta a joves majors d’edat de Llinars (2020). 

 
 
 
3.4.2 Anàlisi de la polítiques juvenils en matèria d’habitatge 
 

En el PNJCat, el procés de transició domiciliària és considerat com una etapa fonamental 

en l’evolució cap a la vida adulta. Malgrat es consideri que el trencament de la linealitat en 

les transicions juvenils s’ha de fer amb certa cautela, es percep que l’accés a l’habitatge 

representa un punt d’inflexió en les trajectòries d’emancipació dels joves. En conseqüència, 

l’èxit en la transició domiciliària es converteix en un dels reptes principals de la joventut i és 

estudiat en aquest treball diagnòstic.  
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L’habitatge és, sens dubte, un dels àmbits en els quals el marge de maniobra dels 

ajuntaments per tal de donar resposta a les necessitats juvenils és més escàs, ja que depèn 

de variables que escapen al control de l’administració, com ara el volum i característiques 

dels pisos existents, el règim de tinença i la major o menor predisposició dels propietaris a 

posar els seus pisos al mercat de lloguer. I en el cas de municipis petits, com ara Llinars, 

la manca d’instruments encara es fa més palesa, ja que tot sovint no existeixen recursos 

econòmics per fer accions directes com ara la construcció d’habitatge protegit.  

 

La realitat dels serveis d’habitatge que donen servei a diversos municipis és que esdevenen, 

darrerament, serveis merament informatius o molt enfocats a situacions d’emergència 

habitacional. Cal posar en valor, arribats a aquest punt, la tasca realitzada des de l’Oficina 

d’Habitatge del Baix Montseny i el Servei d’Habitatge del Vallès Oriental, dos espais que 

funcionen bé, però ubicats a Sant Celoni i Granollers, respectivament, i centrats sobretot 

en l’assessorament.  

 

El propi jovent, en les sessions de debat realitzades per a aquesta diagnosi, apunten a la 

necessitat d’implementar mesures actives que vagin més enllà de l’assessorament i 

informació, com ara la creació d’ajuts al lloguer per a joves, l’habilitació d’eines per 

fomentar/facilitar compartir pis, la incentivació del lloguer de pisos buits o l’impuls 

d’habitatge de protecció oficial.  

HABITATGE 

POLÍTICA DESCRIPCIÓ 

Oficina 
d’Habitatge del 
Baix Montseny 

 
Servei mancomunat situat a Sant Celoni que es 
constitueix com a Oficina Local per a diversos 
municipis. Ofereix informació i assessorament sobre 
emancipació i sobre recursos a l’abast de la 
ciutadania. 
 

Servei 
d'habitatge del 
Vallès Oriental 

 
Situat a Granollers, el servei té una vessant 
d’assessorament tècnic a les administracions locals 
i també a la ciutadania, amb projectes de foment de 
l’emancipació com la Borsa de Lloguer Social o les 
subvencions a propietaris d’habitatges buits que els 
posin al mercat. 
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Si bé totes elles són mesures d’impacte clar i directe sobre la problemàtica d’accés a 

l’habitatge, també s’ha de ser conscient del fet que, degut a la manca d’instruments i 

recursos de les administracions locals, són de difícil implantació. És per això que resulta 

d’allò més adient el recull de respostes que es va realitzar en l’enquesta juvenil  en relació 

a les possibles “solucions” a la problemàtica de l’habitatge, que presenten un to molt realista.  

 

Com hem apuntat abans, més enllà de la necessitat de polítiques actives d’habitatge, els i 

les joves de Llinars se senten mancats, també, de recursos i eines per a informar-se de les 

possibilitats per emancipar-se al municipi. Caldria, així doncs, apostar pel foment d’aquest 

tipus de serveis, ja sigui potenciant el vincle amb l’Oficina Local d’Habitatge i la tasca de 

difusió dels serveis ja existents. La recuperació d’iniciatives com la Borsa d’Habitatge Jove 

podria ser, també, un primer pas en aquesta direcció, sempre i quan s’entengui que en 

futurs exercicis es donaran circumstàncies més favorables per a la seva execució de les 

que es van donar en el passat, malgrat que no depengui exclusivament del consistori. 

Cal tenir en compte que en l’enquesta els i les joves que l’han respost s’han mostrat 

majoritàriament favorables a quedar-se a viure a Llinars i no buscar altres oportunitats lluny 

del seu municipi, malgrat que un terç dels mateixos confessa que no ho veuen possible, 

destacant, com a principal motiu que els motivaria a marxar, el preu dels pisos i la mobilitat 

i les limitacions del transport públic. 

 

Tot comptat i debatut, podem concloure que els i les joves mostren una preocupació 

important en l’àmbit de l’habitatge, tenen voluntat de fer la seva vida a Llinars i que 

existeix una gran sensibilitat a l’Ajuntament cap a aquesta temàtica. Manca, doncs, 

només trobar els instruments i els recursos adients per poder fer-hi front de forma 

efectiva.   
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3.5 Treball i ocupació 
 

3.5.1 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria d’ocupació 
 

La crisi econòmica va colpejar de manera especialment forta el col·lectiu jove i les 

derivades dels anys de crisi són una precarització del mercat de treball i un increment molt 

notable de les persones desocupades, especialment joves. En aquest sentit, la taxa d’atur 

dels menors de 25 anys al conjunt de Catalunya va augmentar del 13,4% l’any 2007 al 

30,4% l’any 2017, tot i que l’any 2012 es va marcar el pic històric amb un 50,4%. I des de 

llavors s’ha registrat una tendència a la baixa que l’any 2020 situava la taxa d’atur registral 

del país en el 9,70%.  

Si bé les dades macroeconòmiques mostren una tendència positiva de l’ocupació des del 

2012, la realitat és que no augmenta massa el nombre de persones ocupades, sinó que 

disminueix la quantitat de persones actives (aquelles que tenen o busquen feina). Aquest 

fet queda clarament reflectit en la taxa d’activitat a Catalunya, que ha disminuït al voltant 

del 10% des de l’inici de la crisi5. La raó d’un descens tan important és que moltes persones 

deixen de buscar feina, ja sigui per desmotivació davant la dificultat d’accedir al mercat 

laboral o perquè decideixen allargar o reprendre el seu itinerari formatiu.  

 

Informació estadística local de la Diputació de Barcelona (2019). 

 
5 Observatori Català de la Joventut (2016). Estat de la joventut 2015. 
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El municipi de Llinars es veu clarament immers en aquesta mateixa dinàmica i se situa prop 

dels municipis amb una taxa d’atur més elevada de la comarca. Pel que fa a l’atur juvenil, 

les dades estan en sintonia amb les del Vallès Oriental i les de Catalunya, al voltant d’un 

16% d’atur registrat dels i les joves d’entre 16 i 29 anys. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. 

Les dades d’atur jove que presenta avui Llinars són fruit d’una evolució similar a la viscuda 

per les taxes d’atur global relatives a tota la població: un augment sostingut en els primers 

anys de crisi (2008-2010) i un descens molt lleu durant els anys en què s’allarga aquesta, 

fins al 2016-17, en què es recuperen números similars als previs a la crisi. Si observem 

l’evolució per sexes, podem apreciar com, malgrat que els efectes de la crisi van impactar 

de manera més marcada en els homes joves -degut a l’impacte especial que va tenir sobre 

sectors altament masculinitzats com la construcció-, la recuperació també ha sigut més 

ràpida entre els homes. Així, si bé a partir del 2016, i sobretot del 2017, entre les dones 

joves es tornen a recuperar el número d’aturades dels anys previs a la crisi, ens tornem a 

situar en un moment on, de manera sostinguda, hi ha, tot i que no són diferències molt 

grans, més atur entre les dones que entre els homes.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del departament de Treball de la Generalitat. 

 

Fent un cop d’ull a l’estructura econòmica de Llinars, ens trobem que es tracta d’un municipi  

amb una forta presència dels sectors industrials i serveis, en sintonia amb l’entorn del Vallès 

Oriental i un mica més distanciat al conjunt de la província. Com mostren les dades del 

2020 de l’ecosistema empresarial, a Llinars el pes del sector serveis és enorme (66,8%); 

la indústria (20,8%) és el segon sector econòmic, per sobre dels àmbits geogràfics 

comarcal i provincial; i la construcció cau al darrer lloc (11,2%). De la seva banda, el sector 

de l’agricultura (1,1%) és testimonial.  
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Font: Informació estadística local de la Diputació de Barcelona (2019). 

 

També, tal i com s’expressa en el Pla Educatiu de Llinars del Vallès, el municipi  compta 

amb uns percentatges de població amb nivells d’instrucció d'obligatòria, post-obligatòria i 

estudis superiors força alts i un nivell d’atur relativament baix. Es dona, però, un perfil 

d’aturat jove masculinitzat, que normalment és conseqüència d’una sortida més comuna 

d’aquest sexe del sistema educatiu en edats tempranes. 

Vistes totes les dades presentades, podem concloure que el municipi de Llinars s’ha vist 

fortament afectat per la realitat de precarització del mercat de treball que s’està vivint a 

Catalunya i Espanya com a conseqüència de la crisi econòmica. I que aquesta realitat 

afecta particularment el col·lectiu de joves, que pateix una taxa d’atur superior a la del seu 

entorn.  

Estan per veure encara les conseqüències del tancament de locals, serveis i establiments 

derivats de la crisi sanitària de la Covid-19 sobre l’atur i l’activitat de la població juvenil del 

jovent català. És de suposar, però, que durant els propers anys veurem un empobriment 

d’aquest col·lectiu, essent com és el sector serveis el que fins ara estava donant més 

oportunitats laborals a les persones joves, sobretot en les seves edats més primerenques. 

Tot i tenir un lleuger pes una mica més marcat del sector primari que no pas el conjunt de 

la província, el cert és que, tal com hem vist, Llinars del Vallès té una realitat productiva 

molt similar a la resta de la demarcació i la comarca i, en aquest sentit, és d’esperar que 

les conseqüències de la pandèmia es deixin notar fortament també entre la població de 

Llinars. Cal tenir en compte, a més, que el radi geogràfic de cerca de feina del jovent de 

20,8%

16,2%

9,3%

11,2%

11,0%
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66,8%
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80,9%
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Llinars del Vallès

Vallès Oriental

Província de Barcelona

Grà�ic 42. Percentatge d’empreses per sector econòmic, 
2020
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Llinars és molt ampli i que, per tant, totes les afectacions de la comarca i la província es 

tradueixen ràpidament en efectes tangibles al municipi. 

 
3.5.2 Anàlisi de les polítiques en matèria d’ocupació 

Dins del PNJCat, l’ocupació s’entén com un element central respecte de la configuració de 

les identitats i de les trajectòries d’emancipació de les persones joves. La posició en el 

mercat laboral ve generalment determinada per la trajectòria educativa i la influència de les 

transicions d’emancipació domiciliària i familiar. De la mateixa manera, també afecta la 

posició social i les oportunitats de desenvolupament personal de les persones joves. En 

aquest context, el PNJCat encamina les polítiques ocupacionals pels joves a la millora de 

llurs oportunitats laborals, procurant així tant pal·liar les desigualtats socials com promoure 

la millora de la qualitat del treball.  

Per analitzar les polítiques de joventut que es duen a terme a Llinars s’ha creat una taula 

amb les accions i serveis que s’implementen actualment des de l’Ajuntament adreçades a 

millorar l’ocupabilitat dels i les joves del municipi, així com per ajudar-los a accedir al mercat 

laboral. 
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TREBALL 

SERVEI DESCRIPCIÓ 

Enfeina’t 

Servei d’orientació i assessorament en temes d’ocupació que 
s’ofereix des de l’equipament juvenil (La Masoveria). És una atenció 
inicial, on es mostra com fer-se el currículum, la carta de presentació, 
principals serveis i portals de recerca de feina... També s’ofereix 
acompanyament per realitzar tràmits diversos. 

Oficina del Servei 
Local d’Ocupació 

Es troba a Can Mas Bagà, que desenvolupa programes de foment de 
l’ocupació i la formació professionalitzadora, de suport als 
emprenedors i a les empreses, i programes de foment del comerç 
local i del turisme. Disposa, també, d’un apartat amb ofertes de feina 
dirigides a joves, i s’organitzen xerrades als instituts. 

Projecte Singular 

És un punt de referència a nivell comarcal per a la inserció laboral 
dels i les joves, que durant el 2019 va comptar amb una persona 
referent ubicada a Mas Bagà per atendre a joves. Actualment des del 
SLO es continua col·laborant amb el projecte. 

Cursos de formació 
professionalitzadora 

Des del SLO s’ofereixen cursos presencials i telemàtics, per millorar 
l’ocupabilitat de les persones.  S’organitzen tallers d’assessorament i 
suport a la recerca de feina dirigits a joves 

Espai de recerca de 
feina 

Espai adreçat a les persones inscrites al Sevei Local d’Ocupació per 
poder consultar ofertes de treball en general, les gestionades pel 
propi servei, les publicades a internet, les convocatòries oficials, etc. 

Taula Local 
d’Empreses 

Òrgan de coordinació entre el consistori i el teixit productiu local. 
S’ofereix informació i assessorament a les empreses per a fomentar 
la contractació de joves. 

Foment de la 
inserció laboral 

juvenil 

L’Ajuntament aposta per la contractació juvenil dins de diversos 
programes com per exemple contractant joves inscrits a la Garantia 
Juvenil, facilitar que joves puguin realitzar les pràctiques al consistori, 
etc. 

Servei d’Orientació 
Municipal 

Servei coordinat entre SLO, Ensenyament i Joventut per l’orientació 
acadèmica, laboral i vital, que ha nascut recentment per ajudar a 
simplificar els tràmits als i les joves i facilitar l’orientació en tots els 
sentits. Aquesta orientació pot ser puntual o pot tenir un seguiment a 
més llarg termini. 
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Com es pot observar, el ventall de recursos per a l’ocupació que ofereix l’Ajuntament de 

Llinars del Vallès és força complet, i a més amb la característica poc habitual de tenir 

iniciatives pròpiament adreçades als i les joves, a més de les de caràcter universal. En 

especial cal destacar l’esforç de coordinació que suposa el Servei d’Orientació Municipal, 

que facilitarà la comunicació entre els departaments de Joventut, Ensenyament i Ocupació, 

i també el programa de Referents d’Ocupació del Consell Comarcal, que es descentralitza 

i permetrà que la Masoveria esdevingui un espai d’atenció personalitzada encara més 

complet. No cal dir que aquestes iniciatives reforcen la clara aposta del consistori per donar 

serveis i recursos a la joventut a l’hora de traçar el seu projecte professional.  

 

No obstant, dotar-se d’un mapa sòlid de recursos i serveis per a l’ocupació no és ni molt 

menys sinònim de que el potencial públic destinatari en faci ús. En el cas concret del jovent 

de Llinars, no es coneix exactament el nivell de penetració de totes aquestes actuacions 

entre el col·lectiu jove, però els resultats de l’enquesta i les sessions participatives amb 

joves apunten a una clara manca d’informació i accés efectiu del jovent a aquests serveis. 

Així, un primer element a tenir en compte en relació a la projecció futura d’aquests recursos 

Contractació de 
joves en pràctiques 

Programa del Consell Comarcal per incentivar la contractació en 
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya (impulsat pel SOC). S’ofereix un contracte en pràctiques 
durant 6 mesos. 

Referents 
d’Ocupació Juvenil 

Programa del Consell Comarcal que fomenta la figura dels Referents 
d’Ocupació Juvenil, especialistes que es desplaçaran a la Masoveria 
un cop al mes per realitzar atencions personalitzades i seguiment a 
joves que estiguin cercant feina. 

Inscripció en el 
programa de 

Garantia Juvenil 

Des de la Masoveria i, principalment, des del Servei d’Ocupació, 
s’orienta perquè els i les joves duguin a terme els tràmits per a la 
inscripció en el programa de Garantia Juvenil, a través del SOC. 
Aquest programa inclou diverses iniciatives i activitats com 
l’assessorament personalitzat, tallers, etc. 

Centre de Noves 
Oportunitats 

És un programa que té l’objectiu de formar i introduir al món laboral i 
educatiu joves entre 16 i 24 anys que no estudien ni treballen a través 
d’accions diverses. Es troba a Sant Celoni i ofereix oferta formativa, 
orientació laboral i suport. També fa cerca d’empreses que volen 
donar oportunitats laborals a la joventut. 
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és l’ús que n’estan fent els i les joves en l’actualitat, que en vista dels resultats de l’enquesta 

juvenil sembla ser escàs.  

 

 
 Font: Enquesta a joves majors d’edat de Llinars del Vallès (2020). 

Tal com pot observar-se en la gràfica anterior, només un 28% del jovent enquestat 

assegura haver anat alguna vegada al servei d’ocupació del municipi, davant del 72% que 

no hi ha anat mai. Aquest és un fet molt rellevant, ja que tant pot ser un indicador de 

desconeixement dels serveis o bé d’escepticisme respecte a la seva eventual utilitat. A més, 

els resultats dels grups de discussió semblen corroborar aquest context i hi apareix la 

manca d’informació dels recursos i serveis disponibles com una de les principals 

problemàtiques a abordar en aquest àmbit. Destaquen, també, la manca d’adequació dels 

canals de comunicació amb el jovent i la poca conveniència de les ofertes gestionades per 

aquests serveis.  

Tenint en compte aquestes diverses consideracions, l’apropament dels serveis d’ocupació 

al jovent o el desenvolupament de serveis específics que responguin millor a les 

necessitats particulars del col·lectiu emergeixen com a parcel·les de treball a abordar de 

forma específica amb el futur Pla. Una necessitat que es veu clarament reflectida en els 

resultats de l’enquesta juvenil relatius als interessos del jovent, en què fins a un 49% de les 

persones enquestades que són majors d’edat i un 30% de menors de 18 troba a faltar o 

afirma desitjar més informació en relació a l’àmbit del treball i tot allò que l’envolta. També 

de les enquestes es desprenen els àmbits que, segons els i les joves, es podrien potenciar 

72%

24%

4%

Gràfic 43. Has anat mai al servei d'ocupació del municipi?

No

Sí, algun cop

Hi vaig de tant en tant

Hi vaig sovint
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per generar ocupació al municipi. Com es pot veure en la gràfica següent, sobresurten 

especialment l’esport, l’entorn natural i l’educació. 

 

 

Font: Enquesta a joves majors d’edat de Llinars del Vallès (2020). 

També destaca l’escàs interès que genera entre el jovent la idea de l’emprenedoria, malgrat 

les avantatges que s’han promogut des del conjunt de les administracions públiques en els 

darrers anys. Potser seria un àmbit en què aprofundir amb programes experimentals per 

cridar l’atenció dels i les joves, atès també que existeix el servei de Can Mas Bagà, per 

fomentar l’autoocupació i donar una altra oportunitat als i les joves en el seu procés de 

recerca de feina. 

22,2%

14,8%

37,8%

50,4%

32,6%

54,8%

41,5%

10,4%

0,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Turisme

Indústria

Serveis

Entorn natural

Cultura

Esports

Educació

No sé / No responc

Educació ambiental

Gràfic 44. Quins d'aquests sectors econòmics creus que es 
podrien potenciar a Llinars per crear més ocupació?
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Font: Enquesta a joves majors d’edat de Llinars del Vallès (2020). 
 

Una de les principals dificultats que s’han assenyalat en les reunions amb professionals 

municipals és la manca de coordinació entre departaments que treballen en programes i 

serveis per a joves, fet que podria ser perfectament la causa de la manca d’utilització de 

determinats serveis per part del jovent. En aquest sentit, cal apuntar que existeixen 

diverses propostes de coordinació interdepartamental, com ara el Servei d’Orientació 

Municipal (en què els diversos serveis d’atenció al públic comparteixen informació i fan les 

derivacions dels usuaris i usuàries al lloc corresponent) i la Taula de Joventut (una reunió 

on els diversos responsables tècnics comparteixin iniciatives i reflexions sobre les 

polítiques de joventut).  

Així, cal aprofundir en les fórmules engegades per tal que el suport al jovent en matèria 

d’ocupació s’ampliï i suposi un acompanyament complet en el procés de cerca d’ocupació, 

oferint així un recolzament més qualitatiu i transversal. També és del tot necessari que la 

comunicació interdepartamental s’estableixi com a bàsica per compartir recursos, 

informació, diagnosis i plans de futur. 

 

 

 

 

 

5,2%

48,1%
28,1%

18,5%

Gràfic 45. T'has plantejat mai treballar com autònom o crear 
una empresa?

Sí, és la única manera de trobar
feina

Sí, si trobo finançament

No, la situació econòmica no és 
l’adequada

No, prefereixo una feina 
d’assalariat
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3.6 Educació 
 

3.6.1 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria d’educació 
 
Pel que fa al nivell formatiu, i en termes generals, Llinars del Vallès mostra uns nivells 

relativament similars als del Vallès Oriental i Catalunya pel que fa a estudis postobligatoris 

secundaris: l’any 2011 un 45% de la població els assolia. 

 

Gràfic 46. Nivell d’instrucció. Llinars, Vallès Oriental i Catalunya, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT 

 

Cal tenir present que les dades anteriors són de 2011 i, per tant, han de ser tingudes en 

compte amb prudència, ja que la tendència dels darrers anys és l’augment de la població 

que assoleix els estudis obligatoris i també postobligatoris. Actualment hi ha matriculats als 

centres educatius d’ensenyament secundari del municipi més de 1.300 alumnes, als dos 

centres que hi ha: l’Institut Giola (públic) i l’Escola Ginebró (concertat en l’etapa obligatòria 

i privat en les postobligatòries). 

 

Segons podem llegir a l’Estadística d’Ensenyament, escolarització i èxit escolar, curs 2018-

2019 de l’Observatori del Consell Comarcal, la comarca presenta un canvi de tendència 

molt clar quant a la preferència del jovent en relació als ensenyaments postobligatoris 

 
Llinars del 

Vallès 
Vallès 

Oriental 
Catalunya 

No sap llegir o escriure 2,4% 1,7% 1,7% 

Sense estudis 7,1% 8,9% 8,3% 

Educació primària 15,9% 12,3% 13,5% 

ESO 29,3% 31,6% 28,3% 

Batxillerat 10,6% 12,9% 13,5% 

FP Mig 7,0% 8,0% 7,0% 

FP Superior 7,9% 8,7% 7,3% 

Diplomatura 5,6% 5,9% 6,7% 

Grau universitari 4,0% 1,7% 2,4% 

Llicenciatura i doctorat 10,3% 8,3% 11,2% 
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durant el període comprès entre els cursos 2009-10 i 2018-19. En aquest sentit, les dades 

indiquen que, mentre en els primers anys analitzats la tònica general es definia per una 

major quantitat d’alumnes de Batxillerat que de Cicles Formatius de Grau Mitjà, a partir del 

curs 2010-2011 la situació es va començar a invertir amb l’augment progressiu de les 

matriculacions en Cicles Formatius, sobrepassant les registrades en estudis de Batxillerat. 

Aquest sorpasso representa, sens dubte, un canvi estructural molt important i a tenir ben 

en compte de cara al futur, ja que, en cas de consolidar-se, seria indicatiu d’un canvi de 

paradigma quant a la valorització, acceptació i projecció de la formació professional. 

 

Llinars del Vallès no és aliè a aquesta tendència, tot i que, tal com es pot apreciar en la 

taula següent, el nº d’alumnes matriculats als centres de secundària del municipi l’any 2019 

encara presentava una preeminència de l’alumnat de Batxillerat respecte el de CFGM. 

 

Gràfic 47. Nombre d’alumnes matriculats a Llinars del Vallès, 2019 

 
 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del departament d’Ensenyament 

 

Segons les dades publicades de l’últim curs que es pot analitzar (2017-2018), la mitjana 

d‘èxit escolar a la comarca està per sobre del 90% en la majoria dels cursos, exceptuant la 

taxa masculina a 4t d’ESO. Precisament és aquest el curs amb els percentatges d’èxit 

escolar més baixos en ambdós sexes. Seguint aquesta línia cal destacar l’èxit escolar 

femení, que és superior al masculí en tots els cursos. El curs que registra les taxes d’èxit 

més elevades és 1r d’ESO, en què aquestes oscil·len entre el 95% i el 100% d’alumnes 

graduats.  

 

Comparat amb el territori català, el Vallès Oriental registra uns percentatges superiors en 

tots els cursos. Pel que fa a l’evolució, tant l’èxit escolar femení com el masculí s’ha anat 

incrementant des del curs 2007-2008. En el cas de l’alumnat femení del Vallès Oriental, 

l’èxit ha augmentat un 10,47% i el masculí, 11,33%. 

 

 Primer Segon Tercer Quart 

ESO 159 150 150 144 

Batxillerat 134 144 

CFGM 115 116 

CFGS 156 69 
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Aquestes millores quant a l’èxit escolar respon, probablement, a causes molt diverses, 

essent una d’elles l’increment progressiu entre el jovent de la percepció d’utilitat i 

importància dels estudis. A Llinars del Vallès, aquesta percepció es veu clarament reflectida 

en les respostes de l’enquesta juvenil. Tal com es pot veure en la gràfica següent, el 

percentatge de persones que aspira a assolir estudis superiors és molt elevat, mentre que 

el nº de joves que es “conformaria” amb els estudis secundaris és pràcticament insignificant. 

 

 

 Font: Enquesta a joves menors i majors d’edat de Llinars del Vallès (2020). 

 

Atesa la importància que el jovent atorga a l’assoliment d’alts nivells de formació en la seva 

trajectòria, és de suposar que els serveis d’assessorament i informació acadèmica haurien 

de tenir un rol preponderant i important per al col·lectiu. I això és justament el que van posar 

de manifest les sessions participatives. Concretament, es va destacar la importància 

d’aquest tipus de serveis i es va reclamar un vincle més fort entre aquests i els serveis 

d’ocupació, atès que molts van apuntar que no sabien si podrien dedicar-se a allò que els 

ve de gust estudiar i estarien disposats a canviar d’itinerari formatiu cap a opcions amb més 

sortides professionals i que també els agraden. De la seva banda, l’enquesta juvenil posa 

en evidència clares mancances quant a la disponibilitat de serveis d’assessorament i 

orientació acadèmica. De fet, gairebé un 49% de les persones enquestades menors d’edat 

afirma no disposar de prou informació acadèmica, una dada que cobra encara major 

importància si tenim en compte que parlem d’edats decisives en la vida educativa i 

formativa.  

13% 1%
2%

5%

15%

26%

38%

Gràfic 48. Quin és el nivell d'estudis al que t'agradaria arribar?

Ja no tinc intenció d'estudiar més

ESO

Batxillerat

CFGM

CFGS

Grau Universitari

Postgrau, Màster o Doctorat
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Font: Enquesta a joves menors d’edat de Llinars del Vallès (2020). 

 

Un cop constatada la necessitat de posar l’accent en els serveis d’informació i orientació 

acadèmica, és moment d’entrar a valorar fins a quin punt els continguts formatius existents 

a Llinars són adequats i suficients, un tema abordat a bastament en les sessions 

participatives. D’una banda, i pel que fa a la formació reglada, el treball amb joves va 

constatar la necessitat d’enriquir la formació reglada i no reglada actual amb continguts 

menys acadèmics i més centrats en la transmissió de valors cívics i humans, avui dia poc 

presents a les aules. En aquest sentit, i com ja s’ha mencionat en un altre apartat, feien 

referència a la necessitat de fer més comunitat i pinya entre els i les joves, per tenir 

sentiment de pertinença a un grup que treballa i actua per tenir un municipi més actiu i 

participatiu. 

 

D’altra banda, es va posar sobre la taula el dèficit de formació no reglada al municipi. Tot i 

acceptar les limitacions de recursos d’un Ajuntament com el de Llinars, el jovent assistent 

a la sessió va manifestar la necessitat d’organitzar, periòdicament, alguns tallers o 

formacions esporàdiques en temàtiques d’interès laboral, com ara el monitoratge de lleure, 

i d’interès recreatiu, com la fotografia o altres disciplines artístiques.  

 

Les respostes de l’enquesta també apunten en la mateixa direcció reflectida en les sessions, 

tal com recull el següent gràfic. Volem posar l’accent, novament, en la importància d’àmbits 

com el lleure educatiu i els idiomes. 

51,3%
48,7%

Gràfic 49. En relació a l'oferta acadèmica, creus que tens 
suficient informació?

Sí

No
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Font: Enquesta a joves menors i majors d’edat de Llinars del Vallès (2020). 

 

Els i les joves menors que van participar a l’enquesta sembla que tenen el centre educatiu 

(43%), i sobretot el seu propi professorat, com a espai professional de referència per a 

informació o assessorament sobre estudis o educació en general. Un percentatge també 

important considera que la Masoveria representa un punt d’informació i de consultes molt 

rellevant (27%). Molts també consideren l’Ajuntament com a centre de referència (37%), 

fet que indica que la Masoveria té camp per córrer per ampliar els seus serveis d’informació 

i orientació acadèmica. Totes aquestes xifres queden degudament recollides en la gràfica 

següent. 

 

29,8%

34,7%

16,1%

45,2%

22,6%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Activitats artístiques

Idiomes

Informàtica

Lleure educatiu

No trobo a faltar res

Gràfic 50. T'agradaria que s'organitzessin més cursos, tallers i 
programes de formació no reglada? De quins temes?
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Font: Enquesta a joves menors d’edat de Llinars del Vallès (2020). 

 

 
3.6.2 Anàlisi de les polítiques d’educació 
 
El PNJCat exposa que l’educació ocupa un paper cabdal en el desenvolupament de la 

persona. De fet, les polítiques educatives incideixen en el cicle vital de les persones joves 

des d’una doble vessant. D’una banda, l’elecció dels estudis i els resultats acadèmics 

encaminen la trajectòria dels i les joves en el món laboral. D’altra banda, l’aprenentatge 

d’habilitats i d’actituds influeixen la configuració d’identitats i el desenvolupament personal 

de les persones joves. En conseqüència, el PNJCat considera que les polítiques educatives 

són una eina determinant per incidir en les trajectòries vitals de les persones joves. És per 

això que ocupen un paper central en el conjunt de les polítiques de joventut en tant que 

estan relacionades i connectades amb bona part de les estratègies que han de permetre 

abordar la resta de reptes del PNJCat. 

 

Per analitzar les polítiques de joventut s’ha creat una taula amb les accions i serveis que 

s’implementen actualment i que estan adreçades a les persones joves (veure pàgina 

següent). 

27,6%

43,0%

37,3%

12,7%

2,0%

0,0% 5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0%

A la Masoveria

Al teu centre educatiu

A l'Ajuntament

Al servei d'informació juvenil d'un altre municipi

Preguntaria als familiars

Gràfic 51. A quin lloc aniries per tal que t’orientessin?



 

 

74 

EDUCACIÓ 

PROJECTE/SERVEI DESCRIPCIÓ 

Centres d’educació 
secundària 

A Llinars del Vallès hi ha dos centres educatius:  
l’Institut Giola (públic) i l’Escola Ginebró 
(concertat en l’etapa obligatòria i privat en les 
postobligatòries). Ofereixen ESO, Batxillerat i 
Cicles Formatius. 
Oferta de Formació Professional: 

- Institut Giola:  CFGM Gestió 
Administrativa, CFGM Instal·lacions 
Elèctriques, CFGM Producció 
Agropecuària, CFGS Administració i 
Finances 

- Escola Ginebró:  CFGM Conducció 
d’activitats fisicoesportives en el medi 
natural,  CFGS Ensenyament i animació 
socioesportives, CFGS Condicionament 
físic, CFGM Sistemes Microinformàtics i 
Xarxes, i CFGS Desenvolupament 
d’Aplicacions Web. 

Consell Municipal 
d’Educació 

Òrgan amb l’objectiu de mantenir un corrent 
d’informació, estudi i deliberació entre 
l’Ajuntament i la comunitat escolar sobre la 
planificació, actuacions i problemàtica general 
que afecta els centres educatius del municipi. 

Can Lletres 

Centre de formació d’adults entenent l’educació 
com un procés al llarg de la vida i oferint una 
formació transversal i competent per despertar o 
continuar itineraris formatius dels ciutadans i 
ciutadanes del municipi i pobles propers. 
Cursos i activitats que es desenvolupen: 

- Cursos de proves d’accés a GES, CFGM 
i CFGS 

- Cursos de llengües (Català, castellà i 
anglès) 

- Informàtica i alfabetització digital 
- Cursos en competències artístiques 
- Orientació 

Escola Municipal de 
Música 

Centre d’ensenyaments musicals que ofereix 
una àmplia oferta, des de música per a nadons 
fins a formació personalitzada per a adults. 

Hàbits 
d’estudi 

Espai d’estudi i planificació del mateix, amb 
acompanyament i seguiment individualitzat i 
repàs d’assignatures on s’identifiquen més 
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El mapa de recursos educatius de Llinars del Vallès és força ampli i variat, tenint en compte 

el volum demogràfic de la població. Existeixen dos centres educatius de secundària, un 

centre de formació per a adults, un espai d’acompanyament a l’estudi i el PIJ. Es tracta, 

per tant, d’un inventari de serveis prou complet i satisfactori. 

Tanmateix, tal i com podem llegir al Pla Educatiu de Llinars del Vallès, el mapa de recursos 

presenta alguns punts febles i reptes a abordar en l’àmbit de les polítiques municipals 

d’educació. D’una banda, el Servei Local d’Ocupació reclama recursos per a poder invertir 

en formació ocupacional, fortament demandada per la indústria i els polígons industrials 

del municipi. En aquest punt coincideixen algunes de les reflexions expressades pels 

representants polítics, que demandaven donar més importància a la formació professional. 

I d’altra banda, es detecten mancances a nivell informatiu i comunicatiu, tant pel que fa al 

Servei Local d’Ocupació com per a Can Lletres. Aquest darrer equipament no ofereix més 

dificultats. Es realitza dos cops per setmana als 
centres educatius.  Adreçat a infants i joves des 
de 3r de primària fins a 4t d’ESO. 

Punt 
d’informació 

Juvenil 

A la Masoveria s’ofereix informació i 
assessorament sobre itineraris formatius, 
beques, ajuts, activitats formatives, tallers. I a 
l’equipament s’organitzen tallers formatius com 
ara il·lustració, gravació o guitarra, curs de 
monitors, per complementar l’oferta formativa del 
municipi, i també propostes del propi jovent. 

PIDCES i 
dinamització de 

delegats 

S’organitza el Projecte PIDCES, on una persona 
dinamitzadora va a l’Institut públic durant l’hora 
del pati per oferir informació d’interès juvenil. A 
l’institut Giola, l’equip de joventut un cop al mes 
es reuneix amb els delegats d’ESO i post-
obligatòria per abordar les temàtiques que 
afecten als alumnes, a part d’aprofitar l’espai per 
a recollir propostes i iniciatives. 

Servei d’Orientació 
Municipal 

Servei coordinat entre SLO, Ensenyament i 
Joventut per l’orientació acadèmica, laboral i 
vital, que ha nascut recentment per ajudar a 
simplificar els tràmits als i les joves i facilitar 
l’orientació en tots els sentits. Aquesta orientació 
pot ser puntual o pot tenir un seguiment a més 
llarg termini. 
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oferta per a joves atenent que és competència de Joventut, malgrat que seria positiva una 

coordinació entre ambdues àrees per fomentar una oferta formativa més rica. Finalment, 

també es destaca una certa carència de canals per conèixer les necessitats reals de la 

població, la qual cosa podria fer que a la pràctica s’estiguessin oferint propostes no del tot 

ajustades a la demanda juvenil.  

Així doncs, i malgrat la bona feina feta, segueixen latents necessitats importants en matèria 

educativa que el propi jovent reconeix de forma explícita, com ara una certa desorientació, 

encara, de moltes persones a l’hora d’enfocar la continuïtat en els seus estudis; un espai 

on poder reunir-se per estudiar en grup; i una demanda de major diversitat temàtica pel 

que fa a oferta formativa, especialment la no reglada. Una formació que, en cas d’ajustar-

se millor a les preferències del jovent, podria esdevenir un bon pont de reinserció en el 

sistema educatiu reglat i un complement valuós de cara a adquirir competències 

capacitadores que facilitin l’accés a millor ofertes laborals. 

De fet, com a resultat del procés d’anàlisi de les polítiques educatives se’n desprèn la 

importància de l’orientació cap a la formació professional, ja sigui com un itinerari formatiu 

per a joves que acrediten l’ESO o com una opció motivadora de futur per als joves que es 

troben en algun programa de suport i prevenció de l’abandonament escolar. L’orientació 

que fa La Masoveria es percep com a clau en molts aspectes, no només perquè força joves 

reconeixen el servei d’orientació acadèmica que s’hi ofereix, sinó perquè un dels objectius 

de l’equipament hauria de ser esdevenir el centre de referència per a tots ells/elles i, tenint 

en compte l’aposta clara i important del consistori per les polítiques d’educació, La 

Masoveria hauria de jugar un paper fonamental en la branca d’orientació i acompanyament. 

Assolir l’èxit en aquestes necessitats detectades passa, necessàriament, per l’existència 

d’espais que mantinguin una actitud proactiva quant al contacte i seguiment del jovent des 

de prop a fi d’anar detectant les seves demandes, ajudar-los a orientar-se acadèmicament 

i acompanyar-los en el seu trànsit cap al món laboral. L’assessoria acadèmica representa 

una eina molt adequada per al desenvolupament d’aquesta funció i hauria d’erigir-se en 

veritable espai de referència informativa i orientadora del jovent de Llinars. I també és clau 

la coordinació amb tots els agents educatius del municipi. 
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4. Conclusions i orientacions per al 
disseny 

 

Tot partint del doble anàlisi realitzat per a cadascun dels sis àmbits abordats al llarg de 

totes les pàgines precedents, detectem tres blocs d’actuació que, al nostre entendre, 

requereixen d’una intervenció prioritària per part de l’Ajuntament. Podríem escollir-ne més, 

però cal tenir present que el futur Pla té uns recursos limitats i, tal com es ve recomanant 

des de 2011 per part de l’Agència Catalana de la Joventut, el nou paradigma d’elaboració 

de PLJs busca dotar aquest instrument planificador d’una major operativitat i aplicabilitat 

respecte a l’exhaustivitat, sovint poc operativa, dels models de plans que es duien a terme 

anys enrere. D’uns anys cap aquí, els PLJ ja no persegueixen aquell nivell d’exhaustivitat 

que anteriorment s’exigia, ja que sovint l’esforç per donar resposta a les problemàtiques de 

tots els àmbits acabava derivant en la plasmació de propostes irrealitzables o poc 

adequades a la realitat del municipi en qüestió.  

 

Així doncs, i com a resultat de les necessitats detectades en el procés de diagnosi, hem 

valorat convenient posar l’èmfasi en tres aspectes que ens semblen d’especial rellevància, 

tots ells aspectes polièdrics que tenen ramificacions en més d’un dels eixos d’anàlisi 

desgranats al llarg de la present Diagnosi. Veiem, tot seguit, aquests tres aspectes, 

formulats en forma d’eixos estratègics de treball.  

 

1. Diversificar l’oferta lúdica i participativa adreçada a joves a través de la creació 
d’espais per a la pràctica de l’oci espontani i la promoció de l’associacionisme. 

 

La valoració de l’oferta cultural i d’oci a Llinars del Vallès és un dels aspectes que més 

consensos genera entre el jovent del municipi. Aquest consens queda perfectament reflectit 

en la concepció de Llinars com un poble que ofereix escasses alternatives d’oci als i les 

joves, sobretot a les nits, i que en certa mesura els força a moure’s i desplaçar-se a altres 

pobles o a passar llargues estones al carrer. Si observem les demandes formulades pel 

propi jovent, es percep que hi ha menys interès en activitats organitzades i/o dirigides que 

en un tipus d’oci més lliure, espontani i auto-organitzat. També es detecta un gran 

desconeixement de les activitats que realitzen les entitats del poble, que probablement 

serien capaces de donar resposta a una part d’aquesta demanda si des del jovent existís 

un major coneixement i implicació en les seves propostes.  
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Pel que fa a l’oci espontani, La Masoveria podria ser clau en dos sentits. D’una banda, 

creant propostes lúdiques innovadores en coordinació amb altres departaments de 

l’Ajuntament per garantir una diversitat d’oferta d’oci inclusiva i accessible a tots els 

col·lectius. I, d’altra banda, fomentant la participació juvenil en el disseny i execució 

d’aquestes noves propostes per tal de dinamitzar els i les joves i fomentar que desenvolupin 

iniciativa pròpia i siguin ells i elles mateixos els agents proposants i organitzadors 

d’activitats a diferents espais de la ciutat.  

 

I en relació al foment de l’associacionisme juvenil, La Masoveria també hi podria tenir un 

paper cabdal, esdevenint un pont i un canal d’interrelació amb les entitats, ja sigui 

organitzant activitats conjuntes amb el teixit associatiu, oferint espais de treball oberts a les 

entitats en el propi equipament... Aquesta tasca de La Masoveria hauria d’anar 

acompanyada d’una política de l’Ajuntament de foment de l’associacionisme i de reforç del 

fet associatiu, tot dotant les entitats de més recursos i ajudant-les a difondre les seves 

activitats. No es pot lluitar contra l’escàs interès estructural del jovent pel fet associatiu -

una realitat general a tot el país-, però sí que es pot fer, si més no, tot el possible per tal 

que el jovent sigui coneixedor, almenys, de l’oferta associativa que té al seu abast. 

Per últim, si en matèria de participació l’Ajuntament de Llinars del Vallès pot ser comparat 

a qualsevol altre ajuntament de dimensions similars, amb projectes com els pressupostos 

participatius, en l’àmbit de la participació estrictament juvenil es detecta un dèficit important 

quant a mecanismes o actuacions destinades de forma concreta al foment i l’impuls de la 

participació ciutadana d’aquest col·lectiu. Més enllà de que no existeixi cap òrgan o espai 

formal de participació ciutadana estrictament juvenil o amb presència important de joves, 

caldria elaborar algunes propostes de participació juvenil específica i continuada en el 

temps, per tal de vincular els i les joves amb el municipi i poder realitzar accions concretes 

que els estimulin a seguir participant en altres àmbits.  

 

2. Proporcionar al jovent recursos formatius i informatius atractius i accessibles en 
matèria d’orientació acadèmica, laboral, gestió emocional i sexualitat. 

 

Tal com s’ha anat repetint de forma continuada al llarg del treball d’anàlisi, existeix una part 

del jovent de Llinars del Vallès que sent certa desorientació i es troba mancat de recursos 

informatius sobre temàtiques diverses relacionades amb el seu dia a dia. La salut, i més 

concretament les seves manifestacions a nivell mental, sexual i de consums, així com 

l’ocupació i els estudis, representen una font de preocupació important per al jovent del 
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municipi, que en els grups de discussió va posar l’accent en la necessitat de crear espais, 

fora dels centres educatius, on es tractin i es pugui rebre informació més directa, propera i 

personalitzada sobre totes aquestes temàtiques. De forma paral·lela, també és objecte de 

debat i font de preocupació juvenil la transmissió de valors i conductes basades en el ple 

respecte a la diversitat, la tolerància i el respecte a qualsevol opció sexual, raça, 

procedència o religió, una demanda que es va poder copsar en els grups de discussió i 

corroborar per mitjà de les enquestes recollides.  

Estem, així doncs, davant d’un demanda global de recursos en matèria de formació i 

informació que va molt més enllà del tradicional trinomi ocupació-habitatge-formació 

acadèmica. Durant els darrers anys han sortit a la llum noves problemàtiques juvenils que 

fins fa poc eren poc tingudes en compte, vinculades a una formació més transversal i 

integral de la persona. En aquest sentit, dins d’aquesta línia de treball emergeix com a 

element clau la necessitat que els espais de formació i informació en aquest àmbit tan 

global -que agrupa temàtiques relacionades amb l’àmbit de la salut i d’altres més lligades 

al camp de la convivència- estiguin clarament diferenciats dels centres educatius i de que 

els missatges i el tracte que s’hi donin siguis propers, amens i desenfadats. És per això 

que semblen insuficients les tradicionals campanyes genèriques que s’acostuma a realitzar 

a les escoles, i s’imposa la necessitat d’habilitar serveis d’atenció i informació molt més 

personalitzats i directes amb el propi jovent, prestats en espais còmodes, propers i 

confidencials.  

No cal dir que aquest servei d’atenció i informació, que tindria un caràcter personalitzat, 

hauria d’anar acompanyat d’accions grupals i d’intervenció comunitària, que anirien més 

encarats a l’educació i la formació. Tot seguit es relacionen les temàtiques concretes en 

les quals es detecta que fora bo incidir des d’aquest servei d’orientació i formació humana 

i conductual i en què caldria impartir formació i transmissió de valors. 

→ Salut mental 

→ Gestió emocional 

→ Respecte a la diversitat sexual 

→ Sexualitat 

→ Masclisme i violència de gènere 

→ Ocupació 

→ Estudis 
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3. Optimitzar la tasca informativa relacionada amb els serveis i recursos 
potencialment d’interès per a joves que ofereixen els diversos departaments de 
l’Ajuntament, tot centralitzant la funció comunicativa en els canals de La Masoveria 
i creant mecanismes de coordinació interdepartamental. 
 

De res serveix la creació de recursos i serveis juvenils si no va acompanyada d’una política 

acurada de difusió i informació dels mateixos. Des de l’Ajuntament de Llinars, i més 

concretament des de La Masoveria, s’està fent una bona feina en termes de comunicació, 

però el treball amb joves ha constatat que, tot i així, encara hi ha una part important del 

col·lectiu que no s’acaba d’assabentar de les activitats, serveis i recursos existents al 

municipi. És necessari, així doncs, que el futur Pla Local de Joventut reculli estratègies i 

accions encaminades a optimitzar la tasca comunicativa de La Masoveria, ja sigui creant 

nous canals informatius, realitzant campanyes de potenciació dels ja existents...  

 

Aquesta optimització hauria d’anar acompanyada, a més, d’una progressiva centralització 

de tota la càrrega informativa de temàtiques relacionades amb el jovent en els canals de 

La Masoveria, evitant qualsevol tipus de dispersió que sigui susceptible de “despistar” el 

públic objectiu sobre quins són els canals a seguir. Per tal de poder assumir tota la tasca 

comunicativa adreçada al jovent des de La Masoveria caldrà habilitar espais i mecanismes 

d’interrelació entre tots els departaments de l’Ajuntament i l’equipament juvenil que 

automatitzin un traspàs àgil, immediat i exhaustiu d’informació entre les àrees i La 

Masoveria. D’aquesta manera es garantirà que l’espai juvenil està permanentment informat 

de tot allò que s’impulsa des de l’Ajuntament que pot ser d’interès per al jovent i que, per 

tant, es pot difondre des dels canals específicament orientats a la joventut del municipi. 

 

I, per últim, tal i com s’ha assenyalat anteriorment existeix una certa descoordinació entre 

departaments municipals, provocant que hi hagi programes que s’impulsin des d’un 

departament que siguin d’interès juvenil, però que Joventut no se’n assabenti. S’han de 

fomentar espais de diàleg i coordinació entre tècnics municipals per evitar aquests fets, i la 

iniciativa del Servei d’Orientació Municipal és molt positiva i cal seguir fent passos en 

aquest sentit. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Els objectius específics desgranen de forma més concreta aquells àmbits/aspectes a 

abordar per tal d’assolir amb èxit i en tota la seva amplitud els objectius generals o 

estratègics plantejats com a línies mestres del PLJ. La decisió dels objectius específics 

d’un PLJ és el pas immediatament anterior al disseny de les actuacions de futur, ja que 

aquestes venen a ser l’operativització d’aquells. S’han pogut construir també gràcies a 

l’aportació de totes les persones que han participat en la segona fase de redacció del pla, 

des de representants polítics a joves i membres d’entitats, que han fet arribar reflexions i 

propostes concretes que els agradaria incorporar. Així, tot l’apartat que ve està nodrit amb 

les observacions de la Diagnosi i les aportacions qualitatives dels actors principals de 

Llinars del Vallès. 

Tot seguit s’enumeren els diversos objectius específics que hi ha al darrere de les accions 

incloses en l’apartat ‘Programes i actuacions’ del present PLJ, classificats en funció de la 

línia estratègica a la qual s'adscriuen. 

 

Línia estratègica 1. Emancipació 
 

→ Aportar eines i recursos que contribueixin a una inserció laboral del jovent més ràpida, 

estable i satisfactòria 

 
→ Dur a terme actuacions encaminades a facilitar l’accés del jovent a un habitatge digne 

i assequible 

 
→ Fomentar el coneixement i pràctica de fórmules d’habitatge alternatives i responsables 

 
→ Treballar per tal de disminuir l’índex d’abandonament dels estudis, garantint així un 

major nivell educatiu del jovent i millors oportunitats laborals  

 
→ Eixamplar l’oferta educativa i formativa existent a Llinars, molt especialment la no 

reglada 

 
→ Oferir recursos pel foment del canvi d’hàbits cap a una societat més sostenible i 

respectuosa amb el medi ambient 
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Línia estratègica 2. Oferta d’oci i esports 
 

→ Garantir l’existència d’una oferta lúdica, esportiva i cultural àmplia i transversal, que 

doni resposta a públics diversos i heterogenis de persones joves 

 
→ Oferir al col·lectiu jove els espais i recursos necessaris per poder realitzar activitats 

lúdiques i culturals de forma lliure i no tutoritzada  

 
→ Impulsar la creació de processos i espais de participació ciutadana específicament 

orientats a la implicació de les persones joves en la presa de decisions sobre la gestió 

de les polítiques del municipi 

 
 

Línia estratègica 3. La Masoveria i Comunicació 
 

→ Dotar La Masoveria d’eines que permetin la captació continuada de demandes dels 

i les joves per tal de mantenir aquest espai permanentment adaptat a les necessitats 

del seu públic usuari 

 

→ Adoptar mesures que contribueixin a acostar La Masoveria al jovent i fer-lo més 

present en el dia a dia dels col·lectius juvenils  

 
→ Programar activitats fora de La Masoveria, en altres espais públics i equipaments, 

per captar més públic i potenciar el coneixement dels serveis de joventut 

 
→ Difondre i acostar al jovent tots els recursos i serveis al seu abast en àmbits 

diversos: habitatge, educació, ocupació, salut, participació, voluntariat, etc. 

 
→ Ampliar el grau de penetració de La Masoveria entre el públic juvenil de Llinars 

 
→ Avançar en la generalització de l’aplicació d’una perspectiva i sensibilitat juvenils en 

totes les àrees de l’Ajuntament que permeti una major presència del jovent en totes 

les polítiques públiques que es diguin a terme al municipi 
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Línia estratègica 4. Salut 
 

→ Millorar la formació del jovent de Llinars en matèria de salut, addiccions, gestió 

emocional i salut sexual a fi de dotar-los de més instruments  

→ Proporcionar a les persones joves espais propers, accessibles, amens, còmodes i 
segurs en què poder trobar assessorament personalitzat sobre temàtiques 
relacionades amb salut mental, sexualitat, gestió emocional, etc. 
 

 

Línia estratègica 5. Igualtat 
 

→ Millorar la formació del jovent de Llinars del Vallès en matèria d’igualtat, convivència, 

respecte a la diversitat i la sexualitat a fi de dotar-los de més instruments  

 

→ Treballar per minimitzar les conductes masclistes, homofòbiques, legetibifòbiques i 

discriminatòries entre joves, ja sigui a la via pública, als espais d’oci, a les festes, etc. 

 

→ Fomentar la convivència i cohesió social al municipi, tot vetllant per la inclusió de les 

persones joves amb menys recursos i/o majors dificultats personals i socials 
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PROGRAMES I NOVES ACTUACIONS 

2022-2025 
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En aquest apartat s’introdueixen les noves accions que es desenvoluparan en el marc del 

Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de Llinars del Vallès 2022-2025, propostes que 

enriquiran la ja extensa oferta de serveis i activitats que s’ofereix des del departament. Així, 

aquestes noves accions seran un complement per incidir en els eixos d’actuació 

anteriorment descrits i per desenvolupar els objectius generals i específics. 

Consell de Joves de Llinars 

 

 

OBJECTIU 
GENERAL 

→ Diversificar l’oferta lúdica i participativa adreçada a joves a través de la creació d’espais per a la 
pràctica de l’oci espontani i la promoció de l’associacionisme. 

OBJECTIUS 

→ Treballar per tal de disminuir l’índex d’abandonament dels estudis, garantint així un major nivell 
educatiu del jovent i millors oportunitats laborals  
 

→ Programar activitats fora de La Masoveria, en altres espais públics i equipaments, per captar més 
públic i potenciar el coneixement dels serveis de joventut 

 

DESCRIPCIÓ 
 
Constitució d’un grup participatiu format per joves de Llinars del Vallès de diverses edats, interessos i 
visions, que tindrà com a objectiu principal dinamitzar culturalment i socialment la joventut del municipi. 
Així, decidiran projectes a tirar endavant per crear activitats d’interès juvenil, sempre amb coordinació amb 
la regidoria de Joventut. També faran seguiment del Pla Local de Joventut. Tindran com a seu principal 
La Masoveria, on s’hi reuniran periòdicament per construir els projectes d’interès. 

 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 14 i 30 anys 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
La Masoveria 
Entitats del municipi amb presència juvenil  

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Nombre de joves que formin part de la comissió 
Actes que s’organitzin des de la comissó 
Nombre de reunions fetes 
 
 
 

OBJECTIUS
ESPECÍFICS 
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Pressupostos participatius 

 

 
OBJECTIU 
GENERAL 

→ Diversificar l’oferta lúdica i participativa de la ciutat adreçada a joves a través de la creació d’espais 
per a la pràctica de l’esport, fomentar l’oci espontani i promoure l’associacionisme. 
 

→ Optimitzar la tasca informativa relacionada amb els serveis i recursos potencialment d’interès per a 
joves que ofereixen els diversos departaments de l’Ajuntament, tot centralitzant la funció comunicativa 
en els canals de La Masoveria  i creant mecanismes de coordinació interdepartamental 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

→ Impulsar la creació de processos i espais de participació ciutadana específicament orientats a la 
implicació de les persones joves en la presa de decisions sobre la gestió de les polítiques del municipi 
 

→ Avançar en la generalització de l’aplicació d’una perspectiva i sensibilitat juvenils en totes les àrees 
de l’Ajuntament que permeti una major presència del jovent en totes les polítiques públiques que es 
diguin a terme al municipi 

 

DESCRIPCIÓ 
 
Convocatòria anual d’un procés de pressupostos participatius, en el qual es fomentarà que hi participin els 
i les joves per proposar actuacions i programes adreçats a aquest col·lectiu. El potencial interès entre els 
i les joves d’aquest tipus de processos rau en l’alta especificitat de les accions i projectes que se sotmeten 
a discussió i votació. Una de les prioritats és que surtin actuacions destinades a joves. 

 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 14 i 30 anys 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
Regidoria de Joventut 
Regidoria d’Hisenda 
 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Evolució de la partida pressupostària sotmesa a votació dels i les joves de Llinars 
Evolució del nombre de joves participants en cada convocatòria dels pressupostos participatius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIUS
ESPECÍFICS 
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Càpsules audiovisuals per a les xarxes socials 

 
OBJECTIU 
GENERAL 

→ Optimitzar la tasca informativa relacionada amb els serveis i recursos potencialment d’interès per a 
joves que ofereixen els diversos departaments de l’Ajuntament, tot centralitzant la funció comunicativa 
en els canals de La Masoveria i creant mecanismes de coordinació interdepartamental. 

→ Proporcionar al jovent recursos formatius i informatius atractius i accessibles en matèria d’orientació 
acadèmica, laboral, gestió emocional i sexualitat. 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

→ Difondre i acostar al jovent tots els recursos i serveis al seu abast en àmbits diversos: habitatge, 
educació, ocupació, salut, participació, voluntariat, etc. 

→ Ampliar el grau de penetració de La Masoveria entre el públic juvenil de Llinars del Vallès 
→ Millorar la formació del jovent de Llinars en matèria d’addiccions, gestió emocional i sexualitat a fi de 

dotar-los de més instruments  
→ Treballar per minimitzar les conductes masclistes, homofòbiques, legetibifòbiques i discriminatòries 

entre joves, ja sigui a la via pública, als espais d’oci, a les festes, etc. 
→ Fomentar la convivència i cohesió social al municipi, tot vetllant per la inclusió de les persones joves 

amb menys recursos i/o majors dificultats personals i socials 

 

 

DESCRIPCIÓ 
 
Elaboració de píndoles audiovisuals breus i concises per a la seva difusió a través dels canals de difusió. 
El contingut de les píndoles aniria enfocat a la sensibilització sobre tots els temes d’interès juvenil. Establir 
un calendari de publicacions, a més de fer adaptacions al format de les xarxes socials convenient per 
arribar al col·lectiu. 

 

DESTINATARIS 
 
Joves de 12 a 30 anys 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
La Masoveria 
Regidoria de Comunicació  
 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Nombre de càpsules elaborades  
Abast total d’usuaris/àries i públic de les càpsules elaborades 
Impacte de les píndoles (likes, comparticions, mencions...) 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIUS
ESPECÍFICS 
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Borsa d’aptituds, capacitats i feina 

 

 

OBJECTIU 
GENERAL 

Proporcionar al jovent recursos formatius i informatius atractius i accessibles en matèria d’orientació acadèmica, 
laboral, gestió emocional i sexualitat. 

OBJECTIUS 
→ Treballar per tal de disminuir l’índex d’abandonament dels estudis, garantint així un major nivell educatiu 

del jovent i millors oportunitats laborals  
→ Aportar eines i recursos que contribueixin a una inserció laboral del jovent més ràpida, estable i 

satisfactòria 

 

DESCRIPCIÓ 
 
Habilitació d'un espai dins de La Masoveria i altres equipaments amb informació destinada visibilitzar els serveis 
que s’ofereixen des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Educació per fomentar l’ocupabilitat juvenil, així com 
mostrar ofertes de feina, el programa de Garantia Juvenil, el Servei Local d’Ocupació... Es proposa que aquest 
espai, que podria ser un seguit de roll-ups amb informació, es podria instal·lar a la planta baixa de la Masoveria 
i es podria moure a altres equipaments en funció d’activitats juvenils o èpoques de l’any (per exemple al f inal de 
l’època d’exàmens de la primavera es podria instal·lar a la biblioteca pels joves que puguin tenir interès a treballar 
durant l’estiu).  
Conjuntament amb Promoció Econòmica, es treballarà per nodrir i ampliar l’actual borsa d’ofertes de feina per a 
joves, incorporant la perspectiva de les habilitats, aptituds i capacitats especifiques, per tal de fomentar la inserció 
laboral. Pel que fa a les demandes de feina segons aptituds, la Masoveria podria incentivar als i les joves a oferir-
se amb una tipologia de serveis d’allò més àmplia, incloent canguratges, reparació d’ordinadors, classes de 
repàs, sessions de conversa en anglès, guiatge de muntanya…I pel que fa les ofertes de feina formals, caldria 
la implicació de l’Àrea de Promoció Econòmica per mantenir un contacte estret amb les empreses per identif icar 
perfils demandats i oportunitats per a la joventut. Tot plegat es difondria pels canals de comunicació de la 
Masoveria i l’Ajuntament també per donar difusió a la borsa. Durant l’any 2021 ja es posarà en marxa una borsa 
de joves per al suport en actes i esdeveniments de l’Ajuntament, fet que esdevé el primer pas per consolidar 
aquest projecte més ampli. 
Per últim, des de Promoció Econòmica i Joventut s’estudiarà la possibilitat d’incloure joves que busquin 
oportunitats laborals en projectes que ja estan en marxa com per exemple l’Speed Dating per a empreses, a més 
de promoure formacions reglades i no reglades, derivar joves a diferents programes per tal d’obrir les oportunitats 
laborals i treballar conjuntament per promoure la contractació de joves a empreses del municipi. 

 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 16 i 30 anys, interessats en trobar feina 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
Regidoria de Promoció Econòmica i Educació 
La Masoveria 
Teixit empresarial del municipi 
 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Nombre de joves inscrits en la Borsa 
 
 

OBJECTIUS
ESPECÍFICS 
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Carnet Jove la Masoveria 

 

 OBJECTIU 
GENERAL 

→ Diversificar l’oferta lúdica i participativa de la ciutat adreçada a joves a través de la creació d’espais 
per a la pràctica de l’esport, fomentar l’oci espontani i la promoció de l’associacionisme. 

 

→ Ampliar el grau de penetració de La Masoveria entre el públic juvenil de Llinars del Vallès 
→ Adoptar mesures que contribueixin a acostar La Masoveria al jovent i fer-lo més present en el 

dia a dia dels col·lectius juvenils  
→ Programar activitats fora de La Masoveria, en altres espais públics i equipaments, per captar 

més públic i potenciar el coneixement dels serveis de joventut 

 

Els i les joves de Llinars disposarien d’un element cohesionador en format de carnet juvenil que els 
obriria les portes a gaudir d’ofertes, descomptes, activitats d’oci periòdiques per tal de millorar i apropar 
l’oferta d’oci i consum als espais públics amb la col·laboració dels diferents equipaments i establiments 
del municipi. S’oferiran periòdicament activitats lúdiques, culturals i esportives com ara concerts, 
espectacles de teatre al carrer, monòlegs, micròfons oberts, jornades esportives, etc. 

 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 12 i 30 anys i ciutadania en general 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
La Masoveria 
Regidoria de Promoció Econòmica 
Regidoria de Cultura 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Nombre de persones que tinguin el carnet juvenil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIUS
ESPECÍFICS 
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Circuits d’esport diari 

 

 
OBJECTIU 
GENERAL 

 
→ Diversificar l’oferta lúdica i participativa adreçada a joves a través de la creació d’espais per a la 

pràctica de l’oci espontani i la promoció de l’associacionisme. 
→ Proporcionar al jovent recursos formatius i informatius atractius i accessibles en matèria d’orientació 

acadèmica, laboral, gestió emocional i sexualitat. 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

Garantir l’existència d’una oferta lúdica, esportiva i cultural àmplia i transversal, que doni resposta a públics 
diversos i heterogenis de persones joves 

 

Seguint amb el projecte d’itineraris que es va idear, aquest projecte pretén estimular que els i les joves 
de Llinars facin esport a l’espai públic, ja sigui caminant, corrent o amb bicicleta. Es tracta de planificar 
caminades, circuits urbans i rutes en bicicleta per l’àmbit urbà i natural del municipi, planificat per dies i 
rutines, amb informació dels temps orientatius per a realitzar-los, tipus de treball físic i propostes 
d’alimentació adequada per a la pràctica esportiva. Es podria disposar tota aquesta informació amb fitxes 
online i en paper per tal que els i les joves es creïn les seves pròpies rutines. A més, es podria comptar 
amb la participació d’altres agents que poden aportar coneixements i consells pels entrenaments. En 
paral·lel, s’ha de seguir promovent els espais esportius d’accés lliure que disposa el municipi (com pistes 
multiesportives, cal·listènia, skatepark, volei, etc.). 

 

 

DESTINATARIS 
 
Joves de 12 a 30 anys 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
Regidoria de Joventut  
Regidoria d’Esports 
Regidoria d’Urbanisme i Territori 
 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Nombre de persones que s’interessin pels circuits o se’ls descarreguin del web.  
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Espai de Salut Integral (ESI) 

 OBJECTIU 
GENERAL 

→ Proporcionar al jovent recursos formatius i informatius atractius i accessibles en matèria 
d’orientació acadèmica, laboral, gestió emocional i sexualitat. 

 
→ Proporcionar a les persones joves espais propers, accessibles, amens, còmodes i segurs en què poder 

trobar assessorament personalitzat sobre temàtiques relacionades amb salut mental, sexualitat, gestió 
emocional, etc. 

→ Treballar per minimitzar les conductes masclistes, homofòbiques, legetibifòbiques i discriminatòries 
entre joves, ja sigui a la via pública, als espais d’oci, a les festes, etc. 

 

DESCRIPCIÓ 
 
Dissenyar i buscar canals per realitzar un programa formatiu en matèria de salut integral, és a dir, que 
inclogui la salut física, sexual i la gestió emocional, adreçat al públic juvenil amb inquietuds en aquests 
àmbits. Les sessions haurien de tenir un enfocament molt pràctic i amè, amb tallers i dinàmiques que vagin 
molt més enllà de les conferències i “classes magistrals”, a fi de fer-les atractives per a un públic ampli de 
joves. Podrien incloure sessions de ioga, tallers d’alimentació, de sexualitat, espais de reflexió i debat, etc. 
A més, es proposa la creació d’un “espai segur” dins d’un equipament (La Masoveria o el CAP) on un/a 
professional de la salut mental especialitzat pogués atendre periòdicament les consultes dels i les joves.  

 

DESTINATARIS 
 
Jovent d’entre 12 i 30 anys 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
La Masoveria 
Regidoria d’Educació 
Regidoria d’Acció Social 
Punt Dona 
Centre d’Atenció Primària 
 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Nombre de sessions organitzades 
Nombre de persones assistents a les sessions 
Valoració subjectiva de les sessions per part del propi jovent a partir d’enquestes de satisfacció posteriors 
a cada sessió 
Valoració qualitativa del propi equip de professionals que imparteixi les sessions a partir d’una enquesta de 
fites i reptes assolits realitzada al final de cada sessió  
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS
ESPECÍFICS 



 

 

92 

Jornada sobre l’habitatge alternatiu 

 

 

OBJECTIU 
GENERAL 

Optimitzar la tasca informativa relacionada amb els serveis i recursos potencialment d’interès per a joves 
que ofereixen els diversos departaments de l’Ajuntament, tot centralitzant la funció comunicativa en els 
canals de La Masoveria i creant mecanismes de coordinació interdepartamental. 

OBJECTIUS 
→ Dur a terme actuacions encaminades a facilitar l’accés del jovent a un habitatge digne i assequible. 
→ Fomentar el coneixement i pràctica de fórmules d’habitatge alternatives i responsables 

 

DESCRIPCIÓ 
 
Organització d’unes jornades centrades en la difusió de les noves formes de tinença i ús d’habitatges, 
estratègies emergents i models alternatius d’emancipació. Les jornades constarien de diverses taules 
rodones i xerrades amb participació d’experts i també de testimonis que poguessin aportar coneixement 
sobre qüestions com la masoveria urbana, cessió d’ús, dret de superfície, cooperatives d’habitatge, 
cohousing, habitatges comunitaris, habitatge compartit, autoconstrucció. Es podrien convidar entitats com 
Sostre Cívic. També es faria difusió de la guia creada pel Consell Nacional de Joventut de Cataluya 
“Models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge” 

 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 18 i 30 anys 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
Oficina local d’Habitatge (Baix Montseny) 
La Masoveria 
Entitats relacionades amb l’habitatge alternatiu 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Nombre de persones assistents a la jornada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS
ESPECÍFICS 
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Tauler de pisos compartits 

 

 

OBJECTIU 
GENERAL 

Optimitzar la tasca informativa relacionada amb els serveis i recursos potencialment d’interès per a joves 
que ofereixen els diversos departaments de l’Ajuntament, tot centralitzant la funció comunicativa en els 
canals de La Masoveria i creant mecanismes de coordinació interdepartamental. 

OBJECTIUS 

 
→ Dur a terme actuacions encaminades a facilitar l’accés del jovent a un habitatge digne i assequible  
 
→ Fomentar el coneixement i pràctica de fórmules d’habitatge alternatives i responsables  

 

 

 

DESCRIPCIÓ 
 
Dotar l'Ajuntament d'un nou servei dedicat a posar en contacte els i les joves que busquen altres persones 
del municipi per compartir pis. Aquest programa constaria d'una fase inicial de difusió i, posteriorment, d'una 
segona fase d'implementació a temps indefinit que tractaria de facilitar als joves la cerca d'un company/a 
de pis. El servei estaria dinamitzat pels canals de comunicació tan de la Masoveria com de l’Ajuntament 
de Llinars. 

 

DESTINATARIS 
 
Joves de 18 a 30 anys amb voluntat d’emancipar-se 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
Oficina local d’Habitatge (Baix Montseny) 
La Masoveria 
Regidoria de Comunicació 
 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Nombre de peticions d’informació sobre pisos compartits 
Nombre d’entrades de sol·licituds 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS
ESPECÍFICS 
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Acompanyament en l’itinerari acadèmic, professional i en drets laborals als instituts 

 

 

OBJECTIU 
GENERAL 

Proporcionar al jovent recursos formatius i informatius atractius i accessibles en matèria d’orientació 
acadèmica, laboral, gestió emocional i sexualitat. 

OBJECTIUS  Aportar eines i recursos que contribueixin a una inserció laboral del jovent més ràpida, estable i 
satisfactòria 

 

DESCRIPCIÓ 
 
El procés de tria de la formació postobligatòria i la recerca de feina és un escenari nou i complex que els 
i les joves han d'encarar en algun moment de les seves vides. Alhora, en el mercat laboral hi conviuen 
moltes fórmules de contractes i condicions de treball que el jovent, en la seva majoria, desconeix ja que 
no hi ha estat en contacte. Per aquesta raó, és necessari preparar els i les joves per a aquesta etapa de 
la seva vida tot posant a la seva disposició informació relacionada amb els itineraris formatius (formació 
professional, batxillerats, universitària, a l’estranger...), el procés de recerca de feina i els serveis 
municipals relacionats; i també informació sobre els drets dels treballadors/es, pràctiques abusives més 
comunes emprades per les empreses, de quina manera analitzar un contracte de treball, etc. Aquesta 
tasca formativa, a banda d'impulsar-se des de la pròpia administració, es podria dur a terme a través de 
tallers organitzats pels mateixos instituts de la ciutat per tal d'assegurar que la informació arriba als 
destinataris/àries desitjats. D’altra banda, també es proposa l'entrada en joc de la figura del referent. A 
partir d'una llista de joves classificats segons nivell d’estudis i àmbit d’especialització s'estableix una 
dinàmica per trobar i assignar a cadascun/a un referent; una persona que tingui el mateix perfil acadèmic 
i professional que el/la jove.  

 

DESTINATARIS 
 
Joves de segon cicle de secundària obligatòria i de postobligatòria 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
La Masoveria 
Regidoria de Promoció Econòmica 
Referents d’Ocupació Juvenil i Oficina Jove del Vallès Oriental 
Regidoria d’Educació 
Centres educatius que imparteixen secundària obligatòria i postobligatòria 
Especialistes formadors/es en dret laboral 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Nombre d’alumnes formats i formades 
Nombre de sessions de formació realitzades 

 
 
 
 
 

OBJECTIUS
ESPECÍFICS 
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Reimagina La Masoveria 

 

 OBJECTIU 
GENERAL 

→ Diversificar l’oferta lúdica i participativa de la ciutat adreçada a joves a través de la creació d’espais 
per a la pràctica de l’esport, fomentar l’oci espontani i la promoció de l’associacionisme. 

→ Optimitzar la tasca informativa relacionada amb els serveis i recursos potencialment d’interès per a 
joves que ofereixen els diversos departaments de l’Ajuntament, tot centralitzant la funció comunicativa 
en els canals de La Masoveria  i creant mecanismes de coordinació interdepartamental 

 

→ Difondre i acostar al jovent tots els recursos i serveis al seu abast en àmbits diversos: 
habitatge, educació, ocupació, salut, participació, voluntariat, etc.  

→ Ampliar el grau de penetració de La Masoveria entre el públic juvenil de Llinars 
→ Dotar La Masoveria d’eines que permetin la captació continuada de demandes dels i les joves 

per tal de mantenir aquest espai permanentment adaptat a les necessitats del seu públic usuari 
→ Adoptar mesures que contribueixin a acostar La Masoveria al jovent i fer-lo més present en el 

dia a dia dels col·lectius juvenils  
→ Programar activitats fora de La Masoveria, en altres espais públics i equipaments, per captar 

més públic i potenciar el coneixement dels serveis de joventut 

 

Organització d’una seqüència de consultes juvenils orientades a completar i adaptar la programació i els 
continguts de La Masoveria a les demandes dels i les joves, molt especialment a les del col·lectiu d’entre 
18 i 25 anys (a dia d’avui el menys participatiu). Aquestes consultes tindran per objecte recopilar idees per 
a noves temàtiques d’activitats i tallers a realitzar a l’equipament que siguin susceptibles d’atreure l’interès 
d’un ventall més ampli de persones. 

 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 12 i 30 anys 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
La Masoveria 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Enquestes de satisfacció sobre les activitats de La Masoveria 
Nombre de joves participants en tallers, activitats i tornejos de La Masoveria 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS
ESPECÍFICS 
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Som Festes Populars 

 

 

OBJECTIU 
GENERAL 

 
→ Diversificar l’oferta lúdica i participativa de la ciutat adreçada a joves a través de la creació d’espais 

per a la pràctica de l’esport, fomentar l’oci espontani i la promoció de l’associacionisme. 

 

 

→ Programar activitats fora de La Masoveria, en altres espais públics i equipaments, per captar més 
públic i potenciar el coneixement dels serveis de joventut 

→ Ampliar el grau de penetració de La Masoveria entre el públic juvenil de Llinars 
→ Garantir l’existència d’una oferta lúdica, esportiva i cultural àmplia i transversal, que doni resposta a 

públics diversos i heterogenis de persones joves 
→ Oferir al col·lectiu jove els espais i recursos necessaris per poder realitzar activitats lúdiques i culturals 

de forma lliure i no tutoritzada 

 

DESCRIPCIÓ 
 
Implicar els i les joves de Llinars en el disseny d’activitats festives del municipi. Incloent, en la mesura del 
possible, les propostes i activitats que proposin i obrint la programació festiva a possibles propostes en 
dates. 

 

DESTINATARIS 
 
Joves de 12 a 30 anys 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
La Masoveria 
Regidoria de Cultura 
Entitats del municipi 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Nombre de joves que participen en les accions prèvies a les activitats 
Nombre de joves que participen el dia de l’activitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS
ESPECÍFICS 
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Portes Obertes d’Entitats 

 

 

OBJECTIU 
GENERAL 

→ Diversificar l’oferta lúdica i participativa de la ciutat adreçada a joves a través de la creació 
d’espais per a la pràctica de l’esport, fomentar l’oci espontani i la promoció de l’associacionisme. 

 
→ Ampliar el grau de penetració de La Masoveria entre el públic juvenil de Llinars 
→ Adoptar mesures que contribueixin a acostar La Masoveria al jovent i fer-lo més present en el 

dia a dia dels col·lectius juvenils 

 

Organització d’una jornada de promoció de totes les entitats, no només les que comptin amb presència 
juvenil, les quals podrien organitzar tot un dia d’activitats en un equipament o en un espai públic per donar 
a conèixer els seus objectius i missió, així com captar joves interessats en participar i formar part de 
l’associació. Conjuntament amb el teixit associatiu, es dissenyaran propostes i activitats per fomentar 
l’associacionisme juvenil. 

 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 12 i 30 anys i ciutadania en general 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
La Masoveria 
Regidoria de Cultura 
Entitats del municipi 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Nombre d’entitats i joves que en formen part que participen de l’organització 
Valoració qualitativa de les entitats  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS
ESPECÍFICS 
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Programació d’activitats lúdiques 

 

 
OBJECTIU 
GENERAL 

→ Diversificar l’oferta lúdica i participativa adreçada a joves a través de la creació d’espais per a la 
pràctica de l’oci espontani i la promoció de l’associacionisme. 

 Garantir l’existència d’una oferta lúdica, esportiva i cultural àmplia i transversal, que doni resposta a públics 
diversos i heterogenis de persones joves 

 

                
       

 

Disseny d’una programació d’activitats lúdiques a realitzar durant els divendres i els dissabtes. Es buscarà 
dotar el programa de la màxima varietat possible a fi de poder arribar a un públic ampli i transversal, però 
totes les activitats tindran com a denominador comú que siguin realment atractives per al públic juvenil. En 
aquest sentit, i tenint en compte l’àmplia difusió que té l’esport al municipi, d’entrada es proposa iniciar 
aquest cicle amb una seqüència de campionats esportius, a més d’excursions, caminades, gimcanes, 
espectacles, concerts, cinema, etc. 

 

DESTINATARIS 
 
Joves d’entre 12 i 30 anys 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
La Masoveria 
Regidoria d’Esports 
Regidoria de Cultura 
Regidoria d’Educació 
Teatre Auditori 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Nombre d’activitats nocturnes organitzades 
Nombre de participants en les activitats nocturnes del programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS
ESPECÍFICS 
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Programa de conscienciació 

 

 

OBJECTIU 
GENERAL 

 
→ Proporcionar al jovent recursos formatius i informatius atractius i accessibles en matèria 

d’orientació acadèmica, laboral, gestió emocional i sexualitat. 

 

 
→ Millorar la formació del jovent de Llinars en matèria d’addiccions, gestió emocional i sexualitat a 

fi de dotar-los de més instruments 
→ Treballar per minimitzar les conductes masclistes, homofòbiques, legetibifòbiques i 

discriminatòries entre joves, ja sigui a la via pública, als espais d’oci, a les festes, etc. 
→ Fomentar la convivència i cohesió social al municipi, tot vetllant per la inclusió de les persones 

joves amb menys recursos i/o majors dificultats personals i socials 
→ Proporcionar a les persones joves espais propers, accessibles, amens, còmodes i segurs en què 

poder trobar assessorament personalitzat sobre temàtiques relacionades amb salut mental, 
sexualitat, gestió emocional, etc. 

→ Oferir recursos pel foment del canvi d’hàbits cap a una societat més sostenible i respectuosa 
amb el medi ambient 

 

DESCRIPCIÓ 
 
Desplegament d’un cicle de xerrades enfocat a la difusió entre el jovent de lideratges alternatius i positius. 
Els ponents haurien de ser persones joves amb històries d’èxit personal i professional -en disciplines i 
àmbits que siguin font d’admiració per al jovent- que hagin destacat per remar a contracorrent, ser assertius 
i saber mantenir la seva pròpia personalitat en contextos de pressió social. L’objectiu de les xerrades seria 
donar a entendre a les persones joves que la capacitat de sobreposar-se a la pressió grupal és una 
característica molt positiva que pot ajudar a triomfar en la vida. Fins i tot es podrien portar referents juvenils 
-com esportistes, per exemple- que expliquessin obertament que no beuen ni fumen i que aquest fet és 
molt determinant per al seu èxit professional. S’abordaran temes com addiccions, salut mental, salut física, 
alimentació (anorèxia, bulímia, etc), sexualitat, bullying, etc. 

 

DESTINATARIS 
 
Joves de 12 a 30 anys 

 

AGENTS IMPLICATS 
 
La Masoveria 
Entitats del municipi 
Centres educatius de secundària 
Persones especialistes en els àmbits esmentats 
 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Nombre de xerrades realitzades 
Sumatori del nombre total de persones assistents a les xerrades cada any 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS
ESPECÍFICS 
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CALENDARITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

Títol de l’actuació 2022 2023 2024 2025 

Consell de Joves de Llinars     
Pressupostos participatius juvenils     

Càpsules audiovisuals per a les xarxes socials     
Borsa d’aptituds, capacitats i feina     

Carnet Jove la Masoveria     
Circuits d’esport diari     

Espai de Salut Integral (ESI)     
Jornada sobre l’habitatge alternatiu     

Tauler de pisos compartits     
Acompanyament en l’itinerari acadèmic, professional i en drets laborals     

Reimagina La Masoveria     
Som Festes Populars     

Portes Obertes d’Entitats     
Programació d’activitats lúdiques     

Programa de conscienciació     
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METODOLOGIA D’AVALUACIÓ 
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L’avaluació és una de les fases mes importants del procés de desplegament de qualsevol 

Pla Local de Joventut, ja que permet determinar el grau d’èxit de les polítiques executades 

i, fins i tot, la necessitat de reformulació o ajust sobre la marxa d’aquelles que no estiguin 

assolint els objectius inicialment perseguits. És per això que cadascuna de les actuacions 

plantejades en l’apartat precedent duu associats un seguit d’indicadors específics i de fàcil 

càlcul destinats a la valoració de la mateixa.  

 

El present apartat vol ser una petita guia per a l’aplicació i implantació pràctica d’aquests 

indicadors, que seran utilitzats en diferents moments del procés de desplegament del Pla, 

així com per diversos actors i agents.  

 

Tal com es podrà observar, els dos eixos directors bàsics del sistema d’avaluació aquí 

plantejat -i d’aplicació, per tant, dels indicadors construïts- són la interdepartamentalitat i la 

participació juvenil. Ambdós valors combinats representen una garantia de que l’avaluació 

assoleix els quatre objectius principals amb què ha estat concebuda:  

 

→ Garantir la plena adaptació del Pla a les necessitats reals d’aquelles persones que, a 

la pràctica, en són les principals destinatàries -el col·lectiu jove-. 

 

→ Permetre anar detectant dèficits i carències del Pla i les seves actuacions de futur al 

llarg del desenvolupament de les mateixes a fi d’ajustar i reformular allò que calgui amb 

marge i anticipació suficient com per assolir l’èxit al final del període temporal de 

desplegament del PLJ. 

 

→ Convertir el propi procés d’avaluació en la base sobre la qual articular la renovació i 

disseny del següent PLJ. 

 
→ Crear sinergies i espais d’interrelació entre diferents departaments de l’Ajuntament a fi 

d’anar generant, progressivament, una major consciència i perspectiva juvenil quant a 

la planificació de serveis i projectes o l’organització d’activitats.  

 

Tenint en compte la necessitat d’interdepartamentalitat i participació juvenil, així com els 4 

objectius plantejats, aquest Pla contempla fins a 3 moments o nivells d’avaluació diferents, 

cadascun dels quals tindrà valor en sí mateix i alhora formarà part d’un tot global.  
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Avaluació continuada 
L’avaluació continuada té l’objectiu de recollir informació quantitativa i qualitativa de les 

activitats que s’aniran realitzant en el marc del PLJ i fer-ne una valoració sobre la marxa. 

Gràcies al seu caràcter continu, aquest nivell d’avaluació permetrà a tots els agents 

implementadors anar introduint canvis, ajustos o millores en aquelles actuacions que no 

estiguin acomplint amb els objectius o reptes associats. D’entrada es preveu que 

l’avaluació continuada sigui feta exclusivament de forma interna -és a dir, per la pròpia 

Regidoria de Joventut- i que consti de dues dimensions, una de quantitativa i una de 

qualitativa. Per a la quantitativa es faran servir les dades numèriques relatives a cada 

actuació o servei que s’indica en les pròpies fitxes que inclou el present PLJ. I per a l’anàlisi 

qualitatiu, caldrà realitzar al final de cada sessió/activitat/programa una enquesta de 

satisfacció de les persones usuàries o participants, amb puntuacions de l’1 al 5.  

 

Avaluació anual 
Al final de cada any es durà a terme una avaluació de caràcter més global que implicarà 

una varietat d’agents més àmplia i incorporarà la participació ciutadana. Es partirà de 

l’avaluació continuada que s’hagi anat fent dels diversos programes i actuacions per tal de 

revisar, amb certa perspectiva, si s’està donant bon compliment als objectius específics del 

Pla i si aquests segueixen donant una resposta adequada a la realitat del col·lectiu jove. El 

mètode d’avaluació utilitzat en aquest nivell d’anàlisi serà la formulació de preguntes 

d’avaluació estratègiques a respondre i treballar en els diferents espais que s’estableixin. 

 

Avaluació general de resultats del PLJ 
Un cop finalitzi el període temporal previst per al desplegament del PLJ, es durà a terme 

una valoració final de tot el procés. En el marc d’aquest treball, caldrà analitzar un per un 

els objectius generals del Pla i valorar el seu grau d’acompliment, així com les actuacions 

desplegades i els ajustos realitzats durant la marxa. Es treballarà en dues dimensions 

diferenciades, la macro i la micro. Pel que fa a la primera, el focus d’anàlisi seran els 5 

objectius generals del PLJ i el seu grau d’assoliment. I en el cas de la segona, es 

desgranaran les actuacions una per una i es farà una recopilació de tota la informació -

numèrica i qualitativa- recopilada i treballada en el marc de l’avaluació continuada per tal 

de realitzar un diagnòstic global i comprensiu del tot el període de desenvolupament del 

Pla. 
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Nivell 
d’avaluació 

Accions 
d’avaluació Periodicitat Qui avalua Criteris i/o variables d’avaluació Metodologia de recollida de la informació informació 

Avaluació 
continuada 

Reunions de 
seguiment del PLJ Trimestral Equip de Joventut de l’Ajuntament 

de Llinars del Vallès 

Aplicació dels indicadors d’avaluació recollits en cada fitxa 
d’actuació que s’hagi començat a desenvolupar. Posada en comú de 

les activitats que hi ha en marxa. 

Indicadors quantitatius: recomptes bruts (de participants, d’activitats 
organitzades, d’hores de dedicació...). Cada indicador implica el 

recompte d’una variable diferent 

Indicadors qualitatius: resultats de les enquestes de satisfacció a les 
persones usuàries o destinatàries de cada servei o acció. Es considerà 

positiva tota aquella valoració que superi una puntuació de 3/5 

Avaluació anual 

Reunions 
interdepartamentals  Anual 

Persones referents de totes les àrees 
de l’Ajuntament 

implicades/esmentades en alguna 
actuació del PLJ 

EFICÀCIA 
Hem assolit els objectius específics plantejats? 
Estem complint amb la temporització prevista? 

 
EFICIÈNCIA 

Es podrien haver assolit els objectius amb menys costos? 
Està funcionant la coordinació entre agents? 

Estem complint amb els costos previstos? 
 

EFECTES 
Quins han estat els impactes? Quins són negatius? 

Estaven previstos tots els impactes provocats? 
 

ACCESSIBILITAT 
Arribem a tota la població diana? 

Hi ha joves que hagin tingut problemes per accedir a accions? 
 

CONEIXEMENT 
Quines accions de difusió hem fet? 

Quin grau de coneixement tenen els projectes entre el jovent? 

Es farà una valoració subjectiva del PLJ en el seu conjunt, tot fent ús 
de les preguntes d’avaluació establertes 

Sessions 
participatives amb 

joves 
Anual Consell de Joves 

Es duran a terme dues sessions de treball presencials amb joves, una 
amb menors d’edat i una altra amb majors de 18 anys. Es farà una 

valoració subjectiva del PLJ en el seu conjunt, tot fent ús de les 
preguntes d’avaluació establertes 

Avaluació 
general del PLJ 

Sessions 
participatives amb 

joves 
Any 2025 Consell de Joves Avaluació macro: valoració del grau de compliment dels objectius 

generals del PLJ 
Recull d’opinions i percepcions subjectives de cadascú i 

debat/contrast d’opinions 

Jornada de treball 
interdepartamental Any 2025 

Persones referents de totes les àrees 
de l’Ajuntament 

implicades/esmentades en alguna 
actuació del PLJ 

Avaluació micro: valoració del grau de desplegament de les 
actuacions previstes. De cada actuació s’analitzaran els següents 

aspectes: 

Recopilació dels resultats dels indicadors quantitatius ja utilitzats en 
l’avaluació continuada 

Recopilació de resultats de les enquestes de satisfacció ja utilitzades 
en l’avaluació continuada  

Preguntes d’avaluació formulades i treballades en el marc de les 
reunions interdepartamentals de l’avaluació anual 
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