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1.-INTRODUCCIÓ:  

El nou Espai jove representa una gran oportunitat per desenvolupar les polítiques municipals 

juvenils i poder disposar d’un equipament específic per atendre les necessitats del jovent, ubicat 

en un espai de participació de referència i al centre del poble. 

Es visualitza així per primera vegada el col·lectiu juvenil i les seves necessitats i es posen al centre 

del Municipi.  

El pla d’usos o el projecte educatiu de l’Espai jove és l’eix principal i vertebrador de l’atenció 

juvenil diària. Serveix de marc de treball i definició de la missió, els objectius i els valors  per 

portar a terme la funció educativa que se’ls pressuposa. 

Els equipaments juvenils són espais educatius i/ o socials, d’acompanyament juvenil. A través 

dels Espais joves la intervenció de les persones professionals de joventut busca implicar la gent 

jove en allò que els afecta i els interessa, per fer-les persones lliures, autònomes i objectes de la 

transformació social. 

Es conceben com espais específics i eina necessària per desplegar les principals accions que es 

defineixen a la política juvenil municipal. 

La diagnosi prèvia al Pla d’usos ens ha permès en un primer moment contextualitzar la situació 

actual. A través del disseny i la posada en pràctica del procés de participació per definir els 

Serveis i el Nom de l’espai jove hem pogut valorar l’estat de la situació i les necessitats 

detectades. 

A través de l’anàlisi d’aquestes conclusions hem elaborat una proposta de Pla d’usos que inclou 

quina és la finalitat del nostre projecte, quins són els fonaments teòrics així com la línia 

estratègica i els objectius. 

El pla d’usos reflexa alhora els requisits mínims en que compta l’espai, els horaris, els serveis 

que ha de tenir, així com el model de gestió entre altres. 
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2.-PROCÉS DE DIAGNOSI: 

2.1.-Breu descripció del municipi i evolució de les polítiques i els equipaments juvenils 

La Garriga és un municipi de gairebé 17.000 habitants dels quals les persones joves (entre 12 i 

29 anys) representen aproximadament un 19% de la població, més de 3000 persones. 

Tradicionalment ha estat un dels municipis pioners a nivell català a promoure accions dirigides 

als joves, posant a disposició dels mateixos des de ben entrats els anys 90 recursos que els 

permetessin el seu ple desenvolupament personal. L’entrada en vigor del Pla Nacional de 

Joventut 2000-2010 a Catalunya, en el qual es recollien les línies prioritàries que havien de seguir 

els ens locals per al desenvolupament de les accions vinculades a joventut feu necessària la 

sistematització de les accions que fins aquell moment s’havien estat duent a terme.  

És en aquest context que La Garriga elabora el seu primer Pla Local de Joventut (PLJ), amb 

vigència per al període 2006-2008, amb les posteriors actualitzacions en els anys següents 2009-

2011 , 2012-2016, fins el pla vigent 2019-23. 

A nivell d’equipaments i serveis, fins l’any 2000 l’Àrea de Joventut havia estat el Punt 

d’informació juvenil. Un espai dins de la Biblioteca municipal que oferia els serveis de punt 

d’informació tradicionals: orientació acadèmica i mobilitat. 

L’any 2001 juntament amb un grup de joves, s’impulsa l’obertura d’un casal de joves per donar 

resposta a les demandes d’aquests. Aquest espai de lloguer, era un espai amb moltes mancances 

(una única sala i un despatx)i s’obre amb la intenció de cobrir les demandes temporalment i fins 

que es pugui dotar el municipi d’un equipament juvenil municipal. 

No és fins al 2003 que l’Àrea incorpora un tècnic de Joventut i es planteja el primer pla local de 

joventut. En aquest punt, s’integren els dos espais en el Pla i els projectes que desenvolupen. 

L’any 2007 es decideix unificar els serveis al local del Casal de joves, esdevenint el centre del 

desplegament dels serveis d’atenció al públic. 

Durant tots aquests anys la demanda de cobrir la necessitat de tenir un equipament propi i amb 

recursos ha estat recurrent per part del jovent de la Garriga. L’espai jove antic no oferia les 

condicions mínimes per a poder desplegar els programes i projectes específics que engloba el 

pla local de joventut. 

Els últims anys, i coincidint amb l’adequació dels espais de Can Luna, el projecte de l’Espai Jove 

va començar a tenir cabuda. 

S’inclou dins del pla d’adequació de l’Espai un equipament específic per joves en la tercera fase 

d’execució. 

Al juny del 2020 en plena pandèmia provocada pel virus de la COVID19 l’antic casal de joves de 

la Garriga va haver de tancar les seves portes. 

Aquest espai  de lloguer tenia forces mancances a nivell espacial. Malgrat les mancances, l’espai 

havia esdevingut fins aleshores l’espai de referència de les polítiques de joventut al municipi. 

Passant per diferents etapes, l’espai feia més de 20 anys que estava en funcionament. Es 

prioritzaven els serveis del Punt d’informació juvenil i la programació de dinamització. 
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En aquest punt, l’àrea es queda sense equipament de referència. Es decideix avançar 

políticament la fase de construcció de l’Espai jove al costat de la sala polivalent de Can Luna. 

Durant aquesta fase de licitació d’obres i execució de les obres l’equip de joventut decideix 

engegar un procés participatiu de definició dels Serveis del nou espai jove i el seu nom. 

Mantenint alhora els serveis mínims de l’Àrea a cavall de dos equipaments municipals i els 

Instituts. 

El document que teniu a les vostres mans és fruit del treball de l’equip de joventut i es concep 

com espai viu i obert als canvis que poden anar succeint al col·lectiu juvenil. 

 

3.- DIAGNOSI 

3.1.- Procés per a la realització de la diagnosi 

El punt de partida de la diagnosi es defineix a partir un procés de participació que vam realitzar 

amb el suport de Diputació que va constar de diferents actuacions: 

 A finals de juny del 2020 es posa punt i final al treball a l’antic casal de joves i es tanquen les 

portes amb una acció de cloenda que va incloure visites de les diferents generacions que van 

omplir l’espai durant els 20 anys de funcionament. 

Durant el mes de juliol, l’àrea s’adhereix al programa Obrint via de la Secretaria General de 

Joventut. Un programa formatiu per professionals que dona eines per a poder desenvolupar un 

procés de participació. 

Es el aquest moment quan es fa un primer disseny de procés participatiu per a definir els serveis 

del nou Espai jove. 

Durant el mes de setembre s’elabora el pla d’acció i el 29 d’octubre amb la festa de portes 

obertes es dóna el tret de sortida a la campanya informativa. 

Per fer la difusió es va engegar una campanya amb l’eslògan: Joves, aterrem a Can Luna! I durant 

tot l’octubre es van realitzar “passa classes”, és a dir, dinàmiques participatives als  instituts per 

donar a conèixer el procés i escollir els membres d’un grup motor representatiu entre les 

persones joves.   

Es van obrir 5 espais de participació sobre les preferències i necessitats de les joves en relació a 

l’equipament: un qüestionari en línia per joves i un altre per conserges, una sessió amb 

representants d’entitats juvenils, una sessió amb tècnics i tècniques municipals, una sessió amb 

grups no formals de l’equipament i unes sessions participatives amb els grups de 4rt d’ESO de 

La Garriga. La idea era que els potencials usuaris aportessin noves idees en relació als Serveis de 

l’Espai Jove.  

Els dies 26 i 27 d’octubre es va realitzar la dinàmica d’entitats i el grup de discussió de tècniques 

municipals, i el dia 29 d’octubre a la tarda, es va organitzar una jornada festiva oberta amb la 

implicació dels grups de joves que participen de l’Espai habitualment. 

A finals de desembre i les primeres setmanes de gener es van realitzar les trobades amb els 4ts 

d’ESO dels dos instituts i l’Escola concertada de la Garriga. L’objectiu de l’espai de participació 

dels instituts va ser fer participar el màxim de joves de la Garriga, per aquest motiu els vam 
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convidar a unes trobades a “l’Espai Jove en construcció”, per realitzar una dinàmica on se’ls 

preguntava per la informació dels diferents blocs que es volia concretar sobre l’espai. 

Per altra banda, es van realitzar entrevistes als diferents professionals de l’àmbit, com són les 

tècniques de joventut, la tècnica d’urbanisme i el regidor de cultura i joventut. 

Al febrer de 2022 ja es va reunir tota la informació gràcies al buidatge de tots els espais de 

participació que es van fer i es va elaborar l’informe de devolució. 

Durant els mesos de febrer i març es va realitzar el trasllat físic i es van obrir els primers serveis 

al públic. Paral·lelament i amb els resultats extrets d’aquest procés s’elabora el document que 

teniu a les mans. 

El procés va culminar el mes de maig amb una jornada lúdica i participativa en que es va realitzar 

la devolució i presentar el nou espai jove. 

3.2.-Principals conclusions de la diagnosi 

FORTALESES DEBILITATS 

-Servei d’orientació acadèmica 
-Projectes del Punt d’informació juvenil 
-Assessoria integral  
-Espai de trobada 
- SIADIS 
-Disposició d’equipament propi en un espai 
compartit i amb visibilitat (referencial) 
 

- Espai de creació artística 
- Servei d’acompanyament emocional 
-Espai poc polivalent (manca d’espais 
específics per diferents activitats) 
- Manca de nom identificatiu propi 
- Poca coordinació amb les entitats juvenils 

 

 

En aquest apartat es recullen les principals orientacions que es van plasmar a l’informe de 

resultats i conclusions del procés de participació per a la definició dels serveis i el nom del nou 

Espai jove. 

Val a dir que van sortir propostes molt interessants i que el procés en sí ja va permetre generar 

sinèrgies amb diferents grups de Joves i donar a conèixer els principals serveis de Joventut al 

propi jovent. 

Aquestes orientacions van tenir en compte les opinions de les persones joves recollides al 

qüestionari en línia i les diferents jornades participatives. 

Per tal de tenir-ne més informació es pot consultar el document íntegre lliurat al febrer del 2022.  

Del procés participatiu (jornada participativa i qüestionari en línia) se’n desprenen algunes 

conclusions i consideracions que s’haurien de tenir en compte a l’hora d’obrir  l’equipament a 

la disposició de la ciutadania i, especialment, de les persones joves. Aquestes consideracions 

giren al voltant dels següents temes:  

Serveis de Joventut 

L'equipament juvenil 

Proposta de nom 

Entitats juvenils 
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Equipaments esportius 

Pel que fa al Servei de Joventut  

L’eix vertebrador del procés de participació va ser esbrinar i identificar els Serveis que s’havien 

d’oferir des del nou Espai Jove. Durant el procés, per tant, va ser de gran utilitat l’elevada 

participació per part de les joves del municipi tant a través de les respostes del qüestionari en 

línia com a través de la seva participació a la sessió participativa.  

En reiterades trobades ja sigui amb les pròpies persones joves, com amb d’altres grups apareix 

el servei d’orientació i informació juvenil. Concebut com una assessoria integral que acompanyi 

al o la jove a resoldre les situacions de decisió que determinen el seu pas cap a la vida adulta. 

Així doncs els serveis vinculats a l’emancipació juvenil i la transició cap a la vida adulta es 

consideren essencials. 

L’orientació acadèmica, l’orientació laboral i l’acompanyament en d’altres àmbits apareixen 

recurrentment en tot l’informe i per tant serà un servei de caire continuista però en el que caldrà 

donar un nou impuls amb nous projectes i accions a desenvolupar. 

Pel que fa a l’espai de trobada, vam trobar que es concebia com a servei prioritari al qüestionari 

en línia, però també tenir en compte la importància que van tenir les propostes culturals i 

formatives. Aquestes últimes, a més, també van ser recollides a través de les sessions 

participatives.  

Les joves, van poder posar sobre la taula la necessitat de gaudir d’un espai on poder crear, 

formar-se i compartir el seu art. Alhora, cal tenir en compte que quan es parla d’art, es fa 

referència a totes les branques. Tant és així que una de les propostes realitzades per les joves 

de grups no formals té a veure amb la creació d’un espai artístic el qual, no només els permeti 

disposar d’un espai on poder crear, sinó que també volen poder mostrar el seu art a la resta. 

Així doncs, es valora positivament que des de l’Espai Jove s’impulsi un espai de creació artística. 

Alhora, s’ha de poder oferir un acompanyament per aquelles persones que estan començant o 

que volen millorar.  

Així mateix, i tenint en compte els serveis d’assessorament i acompanyament, les joves han 

coincidit amb la necessitat de que s’ofereixi un Assessorament de Salut. Les joves han remarcat 

en innombrables ocasions la necessitat de gaudir d’un suport en relació a la salut mental i la 

salut sexual.  

Així doncs, el nou Espai Jove de La Garriga hauria de centrar la seva oferta, principalment, en la 

creació d’un espai de creació artística alhora que ha d’oferir assessorament i acompanyament 

en l’àmbit de la Salut.  

Pel que fa a  L’equipament juvenil  

Després de més de 15 anys en un equipament juvenil petit i apartat del municipi i, alhora, d’un 

període on no s’ha gaudit d’espai, es valora molt positivament en trasllat a la nau annexa de 

l’espai de can Luna fet que dóna visibilitat als i les Joves.   

Tot i així, de cara a la nova fase de remodelació de l’espai de Can Luna, es proposa l’habilitació 

de la planta superior. Aquesta planta, ha de servir per a poder oferir els serveis necessaris al 

jovent del municipi, així com per dotar a l’espai de certa intimitat.  
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Alhora, i tenint en compte la demanda repetida per part del jovent en disposar d’un espai 

creatiu, l’espai superior es podria destinar a crear bucs d’assaig o espais de creació artística, 

tallers,…etc. 

Pel que fa a la  Proposta de nom  

Un aspecte rellevant des de l’Espai Jove i, per tant, un dels motius que ha motivat la realització 

del present Pla d’Usos és l’elecció del nom de l’equipament. Per aquest motiu, al qüestionari es 

va afegir una pregunta per tal de recollir propostes.  

Tal i com s’ha pogut recollir, l’espai de Can Luna té molta referencialitat al municipi i això provoca 

que, per a moltes persones joves, una opció sigui mantenir el mateix nom.  

Tot i així, i encara que es poden crear sinèrgies i col·laboracions entre ambdós espais, es creu 

necessari apostar per un nom únic per a l’equipament juvenil de La Garriga el qual no estigui 

vincular a cap espai físic.  

Pel que fa a les Entitats juvenils  

Un altre aspecte important a l’hora d’apropar la població jove de La Garriga a l’equipament és 

la vinculació amb altres entitats del municipi. El treball comú entre els diferents agents juvenils 

poden promoure, no només la col·laboració entre entitats a l’hora de realitzar tallers o activitats 

en l’equipament, sinó que també poden donar a conèixer el propi Espai Jove a tota la població 

adolescent i jove del municipi.  

Tal i com es va recollir durant la sessió participativa amb les entitats juvenils i grups no formals, 

es posa sobre la taula la necessitat de treballar de forma coordinada entre l’equip de joventut i 

les diferents entitats.  

Aquesta col·laboració s’ha d’entendre, no només com una eina per a apoderar i acompanyar a 

les joves durant la seva etapa de joventut; sinó com una eina per a posar en valor la tasca 

realitzada per part de les entitats. Alhora, el fet d’apropar les entitats a l’espai jove pot suposar 

una oportunitat per a que les joves s’hi vulguin involucrar.  

Equipaments esportius  

Finalment, i gràcies a la realització del qüestionari difós entre el personal de les instal·lacions 

esportives, s’han pogut conèixer algunes necessitats concretes en relació al jovent.  

Per tant, i donada l’afluència de joves que fan ús dels equipaments esportius per a passar 

l’estona i de les problemàtiques identificades, es proposa la creació d’una taula de coordinació 

entre l’equip de joventut i el personal tècnic dels diferents equipaments esportius.   

Aquesta  coordinació entre diferents actors pot permetre que la creació d’un espai que doni peu 

a compartir experiències o dubtes. Igualment pot esdevenir una oportunitat per a que el 

personal de les diferents instal·lacions esportives es doti de noves eines davant la gestió de la 

diversitat de situacions viscudes amb el jovent. 
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3.3.-Missió- visió-valors i finalitat 

El nou Espai jove de la Garriga representa una gran oportunitat per potenciar la dinàmica juvenil 

del municipi i donar visibilitat al col·lectiu: ubicat en un espai emblemàtic i al centre de la 

població. 

Fins al 2020, el Casal de joves antic tenia moltes limitacions i es trobava ubicat en un espai molt 

precari. Ubicat actualment a can Luna ens permet compartir sinèrgies amb altres serveis i/ o 

entitats. 

Aquest canvi suposa no només guanyar espais que es podran destinar a diferents usos sinó 

també ubicar la política de joventut al centre del municipi i crear sinèrgies amb altres entitats i/ 

o àrees. 

Al mateix temps, consta d’un edifici i accessos propis, fet que permet que sigui un equipament 

d’exclusivitat d’ús juvenil. És a dir adreçat a atendre persones de 12 a 29 anys, que té com a 

missió esdevenir espai de referència i convivència per a tot el jovent així com espai de serveis, 

informació, assessorament, activitats i/ o espais per al seu desenvolupament. 

MISSIÓ: 

El nou espai jove serà un instrument necessari per desplegar bona part de la política de joventut 

i ens ha de permetre ser prou flexible per poder-hi desplegar tot tipus de projectes i /o plans a 

futur. 

Acompanyar als joves en el seu procés de creixement, aprenentatge, maduració i capacitació 

laboral, des d’una vessant sòcio-educativa i esdevenir un espai de referència i acollida personal.  

VISIÓ: 

Ser espai  de referència al Municipi en projectes amb joves preservant els valors i la identitat, 

compromesa i participant activament en la transformació social.  

VALORS: 

Entre els valors que considerem imprescindibles al nou Espai jove voldríem destacar-ne:  

Igualtat: Creiem que tota persona té dret a rebre les mateixes oportunitats en el procés del seu 

creixement i en la construcció del seu futur, malgrat les desigualtats en la situació de partida: 

classe social, ètnia, situació familiar...  

Participació: Creiem en el valor de la participació i la democràcia com a eina imprescindible per 

a construir “projecte” i crear implicació. És per això que creiem en la creació d’espais de 

participació al equipament i amb grups, entitats i organitzacions de fóra. 

Autonomia i responsabilitat: Creiem en la persona jove com a subjecte responsable i 

protagonista del seu procés, amb capacitat per a desenvolupar una interioritat suficientment 

rica i plena per donar sentit a la vida i superar les diferents etapes del procés vital. 

Treballar per un procés educatiu que prioritzi l’autonomia i la responsabilitat per anar afrontant 

la diversitat de propostes i opcions que les persones joves van trobant, i crear condicions perquè 

aprenguin a decidir.  

Diversitat: Creiem que cada persona és singular, amb riqueses i necessitats específiques. Creiem 

que cada persona té un potencial amb capacitat de desenvolupar-se i de créixer. La pròpia 
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identitat es va construint en aquest procés de relació amb l’altre que és diferent, i que la 

diversitat ens porta al mutu enriquiment. L’acompanyament amb eines personalitzades i tenint 

molt en compte les circumstàncies que l’envolten. 

Solidaritat: Creiem i esperem un món més just, fratern i pacífic, on el valor de la solidaritat i la 

cooperació s’hi faci més present, on el sentit de comunitat estigui per sobre de l’individualisme 

i on les situacions de pobresa i precarietat es vegin disminuïdes. Donem especial importància a 

les actituds entre els iguals, a la cooperació en el treball i en els projectes comuns i a una forma 

de fer que prioritza les decisions en equip per sobre de les individualitats.  

Confiança: Establir vincles amb les persones joves de confiança per tal de poder treballar 

l’acompanyament. Sense aquesta confiança l’autoestima i la creença en nosaltres mateixos 

resta paralitzada. En el nostre treball la confiança en la persona que tenim davant és una eina 

educativa irrenunciable, i això més enllà d’aparences i desenganys. És per això que en el procés 

educatiu dediquem temps i recursos a establir la necessària vinculació positiva, generadora de 

confiança mútua.  

Llibertat: Creiem en la llibertat que es construeix sobre les bases de la veritat i la justícia social. 

Creiem en la llibertat generadora d’inclusió, no pas la que fabrica desigualtat i nega oportunitats. 

Creiem en la llibertat que respecta el que és diferent i no s’inhibeix dels problemes de l’entorn. 

A l’Esclat volem crear un espai de llibertat on les persones aprenem a fer les coses per motivació, 

no per obligació, i on les iniciatives personals es posen al servei del projecte comú 

Igualtat social i  no discriminació per raó d’identitat de gènere, expressió de gènere o 

característiques sexuals. L’Espai jove pretén ser un espai de referència i acollidor per totes les 

persones Joves i vetllar per posar la mirada i l’enfoc feminista a tots els projectes i activitats que 

es desenvolupin. 

Consciència mediambiental: convicció i especial èmfasi en que els recursos naturals s’han de 

protegir i utilitzar de manera racional en el benefici del present i el futur de la humanitat. 

  

FINALITAT: 

La finalitat de l’Espai Jove de la Garriga serà arribar a tot el col·lectiu juvenil per a poder 

acompanyar-lo en els processos de desenvolupament integral i personal: serveis 

d’acompanyament per la vida i per a l’emancipació juvenil i serveis per tal que assoleixin la plena 

ciutadania mitjançant canals de participació. 

Alhora serà eina necessària per desenvolupar bona part de les polítiques de joventut del 

municipi. 
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4.- OBJECTIUS  

4.1-Objectius generals: 

- Promoure l’autonomia dels i les joves per permetre la seva plena incorporació en la vida adulta 

generant i facilitant l’accés als recursos molt especialment amb relació a l’educació, la formació, 

la salut, l’ocupació i l’habitatge així com establir mecanismes de participació i interlocució 

juvenil. 

- Establir mecanismes d’interlocució amb el jovent tot definint i consolidant canals de 

comunicació i participació entre el consistori i la joventut del poble. 

- Esdevenir equipament i punt de referència pel col·lectiu juvenil: 

- Esdevenir un punt de referència d’assessorament integral i formació per al jovent de 

manera que puguin accedir fàcilment a tota la informació que necessiten i puguin 

enllaçar amb tots els recursos que tenen al seu abast per al seu desenvolupament. 

 

- Acompanyar i formar els diferents sistemes d’organització i associacionisme juvenil, i 

donar suport per a que les seves iniciatives puguin fer-se realitat. 

 

- Promoure una oferta d’espais i d’activitats d’oci i lleure juvenils alternativa al consum, 

basada en els valors del respecte, la diversitat, la igualtat d’oportunitats i la participació. 

4.2.-Objectius específics 

- Desenvolupar els programes i projectes propis d’un equipament juvenil contemplats al 

Pla Local de Joventut vigent. 

- Mantenir i ampliar els serveis que s’ofereixen al projecte d’informació i orientació 

integral 

- Mantenir i ampliar els serveis que s’ofereixen des del pla de drogues C17 i el SIADIS 

(Servei d’informació i assessorament sobre drogues i salut) 

- Crear un espai de coordinació i treball conjunt amb el projecte de dinamització a l’espai 

públic a partir del treball de dinamització al propi equipament. 

- Crear, desplegar i portar a terme el projecte de dinamització joves i adolescents de 12 a 

15 anys i punt de trobada a l’Espai jove 

- Crear, desplegar i portar a terme la creació d’un espai de participació juvenil 

- Crear, desplegar i portar a terme el projecte d’espai de creació artística 
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5.- PROPOSTA PROGRAMES- PROJECTES I ACTUACIONS 2022 

La definició dels serveis del nou Espai jove van ser el punt de partida per realitzar el procés de 

participació. 

Aquest procés i les seves conclusions permeten fer-nos una idea molt més acurada del que són 

les necessitats del jovent concretament de la Garriga i emmarcar-les dins de la política juvenil 

municipal. 

Val a dir que aquests programes no es podran desenvolupar tots de cop, caldrà una definició 

acurada dels recursos (humans i econòmics) i tenir en compte un desplegament de serveis per 

fases. 

En aquests moments l’àrea de joventut disposa d’una informadora juvenil a 30h, la tècnica de 

Joventut a 35h i una persona dinamitzadora de carrer.  

Per tant, donada la situació i els recursos actuals durant el 2022 s’estan prestant els següents 

serveis dins del propi equipament: 

5.1.-SIJ: Servei d’informació i orientació integral: mantenint el que es feia fins ara i obrint nous 

fronts que permetin oferir un servei més acurat a les necessitats de les persones joves de la 

Garriga. 

Un servei presencial a l’espai i amb cita prèvia segons necessitats del jovent. 

A banda de l’assessorament personal, el servei de punt d’informació integral es desenvoluparà 

dins de l’espai jove amb programes i projectes específics tals com: el tastet d’oficis, el catàleg 

d’activitats adreçades als Instituts, i altres tasques pròpies d’orientació i assessorament en 

l’itinerari vital de les persones joves. 

Adreçat a joves de 12 a 29 anys. 

L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Garriga treballa per i amb les persones joves del 

municipi amb la finalitat de donar resposta a les seves necessitats, inquietuds i interessos. 

Tal com consta al Pla Local de Joventut actual 

"El PAPJ inclou tres iniciatives transversals que, per la seva naturalesa, han de configurar-se de 

manera integral, a partir de l’articulació d’actuacions pròpies i de les actuacions i mesures 

previstes a la resta del pla." 

Una de les línies transversals és la següent: 

"Abordar, d’una manera integrada, alguns dels fenòmens que afecten en una proporció més 

elevada el col·lectiu juvenil (com l’elevat índex d’atur, la precarietat laboral, l’abandonament 

prematur dels estudis, l’emigració per motius laborals o la necessitat d’atenció de col·lectius 

específics, entre d’altres)." 

Seguint aquest enfoc transversal i integral de treball, el Punt d'Informació Juvenil inclou dins els 

seus projectes l'orientació i l’assessorament juvenil en l’àmbit acadèmic i també en la transició 

escola-treball. Per poder fer aquest assessorament també cal fomentar l’autoconeixement i els 

aprenentatges de competències vitals, tant acadèmiques com laborals o personals. Per aquests 

motius el PIJ organitza accions i activitats que suposin una ajuda per a les persones joves en el 

disseny del seu itinerari de vida, com per exemple el Tastet d’Oficis és un dels projectes del PIJ 
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que facilita aquesta orientació vital i integral, amb una metodologia aprendre-fent (learning-by-

doing). 

5.2.-SIADIS: Servei d’assessorament C17 i Tarda C17. 

El Servei d’Informació i Assessorament sobre Drogues i Salut ja funciona de fa temps i es troba 

emmarcat dins del Pla de prevenció de drogues i promoció de la salut C17.  

Es tracta d’un servei públic, gratuït i d’atenció especialitzada on les persones Joves es poden 

adreçar per informar-se i assessorar-se sobre dubtes, qüestions i/o problemàtiques relacionades 

amb les drogues i el seu consum, pantalles, sexualitat i afectivitat, salut, salut emocional, etc.  

El mateix servei dóna cobertura a la població en general i es pot realitzar via TIC (Facebook, 

instagram, whatsap...) 

L’objectiu en aquest 2022 serà rellançar el servei i donar-lo a conèixer a les persones joves ja 

que la necessitat detectada ens porta a pensar que encara es desconeix en alguns sectors. 

A banda del servei de SIADIS, el Pla de Prevenció de drogues i Promoció de la Salut C17 és un 

programa supramunicipal en el que participen 4 municipis, que intervé en els àmbits de la 

prevenció del consum de drogues i la promoció de la salut. Les seves accions s’adapten a la 

realitat de cada municipi amb un tarannà preventiu, de reducció de danys i reducció de riscos 

promovent, en tot moment, un consum responsable. Al mateix temps, fomenta la capacitat 

crítica i els factors de protecció oferint la informació necessària a adolescents i joves del territori. 

Ofereix d’altres serveis també per a joves: 

 

 Xerrades i tallers als Instituts de Secundària i Centres de joves.  

 Campanyes divulgatives i accions de sensibilització social en les celebracions dels dies 

mundials i altres campanyes.  

 Assessorament, derivacions i formació als professionals de les diferents àrees i recursos 

municipals que ho sol·licitin.  

 Programa de mesures educatives alternatives les sancions administratives segons la llei 

4/2015 (multes per consum i tinença de cànnabis a la via pública).  

 Tarda C17. Espai adreçat a informar i assessorar al voltant de les drogues, la sexualitat, 

l’alimentació i la promoció d’hàbits saludables prioritzant la població juvenil, però obert 

a tota la població. Es realitzen tallers a l’espai jove sota demanda. 

 Coordinació i seguiment de casos amb el Serveis Socials  

 Assessorament, informació, atenció individualitzada via TIC (Facebook, WhatsApp, 

correu electrònic, telèfon mòbil, web)  

 Servei d’Informació via email per a professionals – SIM C17 2.0  

 Protocols de Detecció i intervenció en casos de consum de drogues als Centres Educatius 

de Secundària dels municipis de La Garriga, L’Ametlla del Vallès i Les Franqueses.  

 Intervenció i seguiment de casos d’alumnes derivats dels IES.  
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 Accions de prevenció i reducció de danys i riscos en espais d’oci nocturn (Bus Nocturn, 

Estand informatiu, Protocol de barres, Gestió de conflictes en espais d’oci, formació en 

dispensació responsable d’alcohol...  

En aquest sentit es proposa una campanya per tornar a donar a conèixer el SIADIS i els serveis 

propis del c17 durant el 2022. 

L’Espai jove seria l’espai de referència per al desenvolupament de les diferents activitats 

proposades pel Pla c17 específicament per joves. 

Es mantindrà el servei de consulta i assessorament. 

Segons es deriva de l’estudi previ de necessitats, pren especial importància aquest servei i 

s’hauria de tornar a donar a conèixer com un servei integral de promoció de la salut i els hàbits 

saludables entre les persones joves. 

5.3.-Dinamització Espai Públic:  

Encara que no dins del propi espai però si com a pont, comptar amb el servei de dinamització a 

l’espai públic que ens permetrà donar a conèixer el nou espai per una banda i recollir demandes 

i necessitats per una altra. 

És un projecte basat en l’acompanyament socioeducatiu a joves per part del dinamitzador a la 

diversitat d’espais públics, que són els seus espais de trobada i relació més habituals, com és el 

cas de les instal·lacions esportives, els carrers i les places. 

El propòsit és establir un vincle educatiu el qual permet als i les joves disposar d’un 

acompanyament en el seu procés de presa de decisions que afecten a la seva vida. Així, la 

finalitat educativa del dinamitzador és esdevenir una persona propera i accessible que vetlla per 

a donar resposta a les necessitats, inquietuds i interessos que ells i elles expressen. 

D’altra banda, també permet donar a conèixer els recursos, serveis i equipaments adreçats als i 

les joves que es disposen en el municipi així com derivar a altres serveis i estudi de casos si fos 

el cas. 

Actualment la dinamització de carrer es troba a cavall amb la feina al propi carrer i la 

dinamització d’alguns grups no formals al mateix espai jove. 

La intenció durant el 2022 és consolidar-ne la figura com una persona de referència al carrer i 

establir programacions estables de carrer i d’espai a partir del proper mes de setembre. 

PREVISIÓ 2023. 

5.4.-Punt de trobada adolescents. Servei de dinamització grups adolescents 

Oferir un servei de punt de trobada amb programació establerta per joves- adolescents de 12 a 

15 anys per tal que puguin tenir un recurs per gaudir d’un oci alternatiu i un espai de trobada i 

referència per desenvolupar projectes de participació i desenvolupar les competències 

participatives. 

Aquest servei hauria de comptar amb una programació estable i una persona de referència que 

desenvolupi i dinamitzi els possibles grups i projectes que sorgeixin de la dinamització. 

També la funció del servei és acollir a les possibles demandes i / o necessitats que es detectin 

del treball de carrer que serveix de pont entre les persones més joves i l’Espai. 
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Serà molt important el projecte de dinamització als centres de secundària per tal d’establir 

sinèrgies i línies de participació entre l’espai jove i els i les estudiants. 

 

5.5.-Comissió jove  

Servei que anirà adreçat a tenir una programació a l’Espai jove amb el sentit juvenil, és a dir amb 

les pròpies persones joves. 

Es destinarà una part del pressupost de l’espai jove a pressupostos participatius per programar 

a través de grups o comissió jove una part de la programació d’oci ja sigui al propi Espai Jove 

com altres espais i o activitats en funció dels projectes i activitats que es treballin (activitats 

esportives, nocturnes...i oci alternatiu de diferent tipus) 

L’Espai jove serà l’espai de referència per vehicular els processos i espais de participació. 

 

5.6.-Espai de creació artística. 

Derivat de les trobades amb diferents col·lectius, grups no formals i joves al informe també és 

recull la necessitat de crear un espai de creació artística. 

Si l’ampliació de la segona planta es materialitza en aquest sentit es podrà desenvolupar aquest 

servei de creació artística a tots els nivells. 

Els tres serveis previstos per l’any 2023 i posteriors es poden també emmarcar dins del Pla local 

vigent 2019-23 dins dels  eixos de “Gaudir de la Garriga” i “Participar a la Garriga”. (Consultar 

PLJ 2019-2023) 

El projecte de referència dins d’aquest eix del Pla Local de joventut és evidentment la posada en 

marxa del nou Espai jove a Can Luna. Es en si, el projecte que pretén definir aquest pla d’usos i 

que inclou la dinamització, interlocució i la participació juvenil com a objectius del propi espai. 

L’Espai jove serà clau per desenvolupar aquesta cultura participativa a través del servei de 

dinamització d’adolescents, la comissió jove i l’espai de cessió a entitats entre altres projectes. 
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6.- TEMPORALITZACIÓ 

2022 

- Servei d’informació i orientació integrals 

- Servei de dinamització espai públic i dinamització de 4 grups no formals 

- Servei d’informació i assessorament en drogues i sexualitat (SIADIS) 

- Servei d’Acompanyament i Escolta activa (SAE) 

2023 

- Inici servei de dinamització juvenil adolescents 

- Inici servei de dinamització i comissió jove 

- Espai de creació artística  
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7.- MODEL D’ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI  

El model d’organització que es proposa durant el 2022 i 23 és municipal, concretament a càrrec 

del servei de Joventut amb perspectiva d’obertura en funció de les dinàmiques de participació 

que s’estableixin. 

Així mateix es preveu la gestió dels serveis de dinamització de l’espai jove a càrrec d’una 

empresa adjudicatària. 

Es pensa l’espai jove amb diferents nivells de participació en funció de l’edat i/o les necessitats 

del col·lectiu jove. 

La participació ocupa un espai important entre els objectius de les polítiques de joventut per 

tant, el nou espai jove ens ha de permetre desenvolupar i possibilitar la participació dels i les 

joves. Per a poder arribar a línies participatives més d’autogestió caldrà un aprenentatge i la 

incorporació progressiva del jovent a les tasques de gestió. Entenent aquest model com viu i en 

construcció. 
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8.- RECURSOS 

8.1.- Recursos humans  

Tècnica de joventut: 35 hores. Desenvolupament i desplegament del Pla local de joventut i les 

polítiques de joventut. 

Tècnica auxiliar de Joventut: 30 hores. Servei d’informació i orientació integrals 

Dinamitzador de carrer: 25 hores. Servei de dinamització de carrer i dinamització de grups no 

formals. 

Coordinadora tècnica del Pla de drogues c17: Pla c17. Aquesta figura és la coordinadora tècnica 

de pla de drogues i destina una part de la jornada a projectes amb Joventut. 

Servei Laboral descentralitzat: contractació d’una persona experta tècnica en orientació i 

inserció laboral juvenil a través del Consell comarcal. Aquesta persona hi dedica 5 hores cada 15 

dies. 

Actualment caldrà valorar i prioritzar els serveis necessaris. Cal garantir, en primer lloc, una 

distribució de funcions i responsabilitats. Cal determinar amb la màxima claredat qui és el 

responsable de l’equipament i qui son els responsables tècnics de cadascun dels serveis i les 

programacions que es duen a terme. 

El treball tècnic està més orientat a la gestió i el treball intern de la regidoria, així com la 

coordinació de tots els serveis que es desenvolupen a l’Espai. 

El de dinamització més orientat al treball directe amb joves, grups i entitats i el d’informació i 

assessorament a tasques relacionades amb la orientació i els itineraris de vida de les persones 

joves. 

En aquest sentit, i amb els recursos humans de que disposem, durant el 2022 caldrà definir molt 

bé l’horari d’atenció al públic, donat que actualment disposem d’una persona que dedica 

únicament 10 hores de dinamització a l’espai jove i amb la missió concreta de mantenir els grups 

no formals. 

 

Actualment l’espai no té personal específic per a desenvolupar els serveis de dinamització i 

participació juvenil. Està en marxa la licitació per adjudicar els serveis. 

Aquestes persones seran les persones de referència, hauran de tenir actituds proactives, no 

només per promoure activitats de dinamització sinó també en el treball de relació amb les 

persones joves, amb la promoció d’aspectes com la confiança, el respecte, els vincles,... 

En aquest cas, al tractar-se d’un equipament juvenil amb diversitat de serveis i programes 

simultanis ha de disposar com a mínim de dos professionals al mateix temps en horari d’obertura 

al públic. 

L’espai de trobada ha de tenir sempre un professional que l’atengui, fins hi tot quan no hi ha 

activitat específica programada. 

1 dinamitzador/a punt de trobada adolescents  

1 dinamitzador/a entitats i comissió jove equipament 
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8.2.- Recursos materials 

INVENTARI: 

Mobiliari (sala gran activitats) Quantitat 

Nevera 2 

Futbolín 1 

Taula ping-pong 1 

Cadires plàstic color taronja 4 

Cadires plàstic color verd 8 

Cadires plàstic color negre 4 

Cadires de fusta 7 

Cadires blaves amb braços 4 

Taules rectangulars blanques  
per als usuaris ordinadors 2 

Taules quadrades petites 3 

Moble TV fusta 1 

Catifa mimbre 2 metres 1 

Seients sofàs individuals verds 2 

Pufs de tela 4 

Sofàs 2 places (color??) 2 

Pufs sofà (color??) 4 

Miralls rectangulars petits 8 

Pales i pilotes ping-pong 8 

 

Wii 1 

Electrònica 

Xbox 1 

PS4 1 

PS2 1 

Videojocs PS4 Varis  

Micròfons 2 

Impresora 1 

Projector de lupa x dibuix 1 

Telf. fixe 1 

Rellotge paret  1 

Ordinadors usuaris torre 3 

Ordinador MAC 1 
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Auriculars 2 

Projectors 2 

Ordinador de torre 1 

Cable altaveus 4 

Allargador llarg 1 

Allargador curt 1 

Cables ordinadors i TV 2 caixes 2 

Micròfon 3 peus 1 

Telèfon 1 

 

 

CUINA 

Forn petit 1 

Cuina 

Cafetera 1 

Placa de cuina 1 

Fogonet 1 

Olles 5 

Bols 4 

Gots  

Coberts 

5 capses   

Fusta per tallar 

Plats 

Tovallons 

Coberts 
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8.3.- Pressupost:  

 

 

 

JOVENTUT CAPÍTOL 1  

  

Lloc Treball G 
2022 

DJP.Informadora del PIJ C1 29.767,56 € 

DJP.Tècnica mitjana de Joventut A2 34.181,02 € 

DJP. Coordinadora projecte C-17 A2 33.154,98 € 

               5.544,58 € 98.819,56 € 

                30.600,00 € 

                129.419,56 € 

206.Joventut i lleure  
CAPÍTOL 2    2022 
     

Org. Pro. Eco. Descripció   

206 33400 20300 Espai jove.Lloguer d'equips 600,00 

206 33400 22000 Espai jove.Material ordinari no inventariable 2.000,00 

206 33400 22199 Espai jove.Altres subministraments 1.500,00 

206 33805 22199 Punt d'Informació Juvenil.Altres subministraments 2.000,00 

206 33400 22601 Espai jove.Atencions protocollàries. 500,00 

206 33805 22601 Punt d'Informació Juvenil. Atencions protocollàries 500,00 

206 33400 22711 Espai jove.Ambulàncies 600,00 

206 33805 22799 Punt d'Informació Juvenil.Empreses i professionals 5.000,00 

206 33806 22799 Dinamització instituts.Empreses i professionals 1.000,00 

206 33400 22799 Espai jove.Empreses i professionals 11.500,00 

206 33806 22400 Grups no formals.Assegurança 480,00 

      Capítol 2 25.680,00 

206 33800 46501 Conveni CCVO. Servei Laboral Descentralitzat 2.100,00 

          

      Capítol 4 2.100,00 

206 33700 62300 Espai jove.Material elèctric 1.000,00 

206 33700 62500 Espai jove.Mobiliari 4.000,00 

      Capítol 6 5.000,00 

      Total 32.780,00 
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A banda d’aquest pressupost una part del servei de dinamització de l’espai públic es destina a 

la dinamització de grups no formals a l’espai jove. El cost d’aquest servei de dinamització de 

carrer és: 

      Dinamitzador Espai Públic 23.100,00 

 

 

9.- HORARIS I ESPAIS 

HORARIS 2022 

Obertura al públic i atenció directa: 

 

 

 

Al 2023 seria recomanable desplegar el servei de dinamització de l’espai jove: dinamització 

adolescents i la comissió jove. 

Es proposarà l’horari en funció del personal disponible pel funcionament complet de l’Espai jove 

i el desplegament dels serveis de dinamització adolescents i comissió jove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

SERVEI PUNT 

D'INFORMACIÓ 

Feina 

interna 

Presència 

Instituts 

16 a 20h Feina 
interna 
Presència 

Instituts 

16 a 20h       

DINAMITZACIÓ GRUPS 

NO FORMALS 

 Feina 
interna 
Presència 

Instituts 

16 a 20h  Feina 
interna 
Presència 

Instituts 

16 a 20h 16 a 20h     

ATENCIONS C17 (cita 

prèvia) 
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ESPAIS 

L’equipament, a part d’acollir l’Espai Jove de La Garriga, també compta amb una sala polivalent, 

diferents sales i uns espai per magatzem. Així mateix, l’edifici compta amb un espai exterior 

comú que permet, no només la convivència dels diferents col·lectius i entitats que es situen a 

Can Luna, sinó també que és una oportunitat per a realitzar activitats a l’exterior.  

En relació a la totalitat de l’edifici, l’Espai Jove s’ubica a la dreta de l’equipament. Tal i com es 

pot observar al plànol que hi ha a continuació, l’equipament es situa a l’espai de color taronja 

ubicat a la dreta de la imatge. 

 

Plànol de l’Espai de Can Luna en el seu conjunt. 

 

L’espai compta amb una superfície hàbil de 251,32m², al qual s’hi accedeix des del pati de Can 

Luna. Alhora, disposa de dues portes d’entrada. Tot i tractar-se d’un espai diàfan sense 

particions, l’equipament compta amb les següents sales: 

- Sala gran  

- Despatx Punt Informació Juvenil (PIJ)  

- Despatx dinamització  

- Lavabos  

- Magatzem  
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Font: Plànols extrets de la Memòria del Projecte executiu d’adequació nau annexa Can Luna 

Al lateral de la sala principal es disposen els dos despatxos. El Despatx del Punt d’Informació 

Juvenil tindrà comunicació directe amb la sala gran i amb el despatx de dinamització. Així mateix, 

per tal d’assegurar una gran il·luminació, l’espai gaudeix d’un finestral a la façana del pati.  

Pel que fa al despatx de dinamització, està comunicat amb la sala gran amb una paret de vidre 

per tal de poder tenir un millor control de les activitats que s’hi realitzin. 

 

CALCUL D’OCUPACIÓ 

Càlcul d’ocupació (pública concurrència) segons el que s’estableix al document SI Seguretat 

en Cas d’Incendis del CODI TÈCNIC: 

 

Superfície        Ocupació 

Sala gran (sala poliv. 1 pax/m2) 176,32 m2    177persones 

Despatx PIJ (zona adm. 1 pax/10m2) 20,82 m2    2 persones 

Despatx Dinamització (zona adm. 1 pax/10m2) 20,97m2  2 persones 

Banys i magatzems (ocupació nul·la, ús simultani)  0 persones 

 

Total ocupació 181 persones 

OCUPACIÓ TOTAL NAU ANNEXA 181 PERSONES 
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ZONES 

Dins de les diferents sales està previst que hi hagi diferents zones: 

 

Fotografia de la sala polivalent 

 

 Espai d'atenció i acollida  ( taules, cadires, PC, telèfon, impressora, etc.) 

 Espai d'auto consulta (mobiliari, prestatgeria per a la difusió informativa, etc.) 

 Espai diferenciat d'atenció. 

 Espai d'assessorament (Opcional). Espai reservat que garanteixi la confidencialitat en 

l'atenció individualitzada. 

 De treball intern. 

 Sala polivalent 

 Magatzem / Armari. 

 Serveis / Neteja. 

 

a.1  L’Espai d’auto consulta hauria de complir amb els següents elements: 

 Diferenciat d’atenció i acollida. 

 Amb tauler d’anuncis físic i/o digital. 

 Espais amb capacitat per dos persones 

 Amb connexió a internet via wifi. 

 i 2 dispositius amb accés a internet. 

 

a.2 Espai d’assessorament 

 Lloc de treball. 

 Espai reservat que garanteixi la confidencialitat de l’atenció individualitzada. 

 Taula, cadira. 
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 Cadires d’atenció al públic. 

 Telèfon, ordinador, lector de targetes criptogràfiques, impressora/escàner comú. 

 

a.3 Espai de treball intern 

 Espai que tingui les condicions òptimes per a les tasques internes. 

 Si és el mateix espai d’atenció al públic no ha d’atendre al públic mentre es fan tasques 

internes. 

a.4 Sala polivalent  

 Despatx obert de dinamització juvenil 

 Espai d’autoconsulta 

 Altres espais en funció de les necessitats: sala de ball, de projecció, de tallers, reunions... 
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10.- SERVEIS DE MANTENIMENT 

SERVEI DE CONSERGERIA 

El o la conserge de Can Luna vetllarà per bon funcionament de l’equipament i anirà fent controls 

periòdics de les instal·lacions (climatització, llum, fusteria...).  

Donarà avís quan sigui el cas o farà els arranjaments que siguin pertinents. 

Tindrà cura del material i del manteniment dels equips que es disposa a la instal·lació 

En casos excepcionals i el desenvolupament d’algunes activitats pot donar suport. 

SERVEIS DE NETEJA 

S’establirà una neteja de l’espai cada setmana segons aquest horari: 

Dilluns: 2.5 h 

Dimarts: 1h 

Dimecres: 2h 

Dijous: 1h 

Divendres: 2h 

Excepcionalment es poden demanar neteges extra per al desenvolupament d’algunes 

d’activitats. 

MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 

El manteniment dels equips informàtics així com la impressora corre a càrrec del departament 

d’informàtica de l’Ajuntament. 

Pel que fa als equips electrònics i consoles de joc, s’haurà de mantenir en bones condicions i 

contractar serveis de reparació externs. 
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11.- COMUNICACIÓ (PLA DE COMUNICACIÓ INTERNA) 

Pel que fa a la comunicació interna, es redactarà durant el 2022 i 2023 un pla de comunicació 

interna que permeti el funcionament i la posada en pràctica àgil dels projectes. 

Pel que fa a la comunicació del propi espai amb les persones joves, el mitjà per excel·lència 

actualment pels joves són les xarxes socials. Per tant, a banda que s’han de tenir en compte les 

relacions persona a persona, la principal eina comunicativa haurà de passar per aquesta 

apertura digital. 

Comptem amb canals propis de l’equipament, que actualment es gestionen pels i les tècniques 

però puntualment s’han pogut gestionar per grups no formals de joves. 

Definir el tipus de missatges i quan es donen els missatges serà clau pel bon funcionament de la 

comunicació i a fer arribar la informació a les persones joves.  

Els missatges hauran de tenir com trets fonamentals l’autenticitat, la transparència i  un 

component lúdic, per a que sigui atractiu pel col·lectiu juvenil. 

 

Pel que fa el perfil comunicatiu i la imatge corporativa, es disposa de: 

Imatge del procés de participació i vinculació espai jove 

Instagram propi 

Correu de gmail 

Dos telèfons d’atenció i consulta (punt d’informació i dinamització de carrer) 

Espai al google maps actualitzat 

Serà també important la vinculació i treball transversal amb els mitjans municipals (web, 

instagram,..) i l’Organisme Autònom de Comunicació. 

Seria necessària la creació de cartelleria específica per accedir a l’espai físic. 
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12.- AVALUACIÓ  

S’entén aquest Pla d’usos com un document viu i en constant revisió és per això que l’avaluació 

tindrà especial rellevància a l’hora de definir possibles canvis de funcionament. 

1.- Es proposa la realització d’una memòria anual per projectes:  

Aquesta memòria ha d’incloure diferents indicadors d’avaluació tals com el nombre d’activitats 

realitzades, grau d’implicació, participants... utilitzant com a models les fitxes d’accions i 

activitats recollides al Pla Local de Joventut. 

2.- S’utilitzaran diferents eines per la recollida d’indicadors tals com excels d’inscripcions, google 

forms i enquestes de valoració... 

 D’aquesta manera podrem donar resposta a si els Serveis acompleixen amb els objectius 

marcats per l’espai jove. 

Pel que fa a altres serveis (consergeria....) valorar en nivell de funcionalitat amb revisions 

periòdiques. 

3.-Reunions d’avaluació i trobades: 

Setmanalment es realitzarà una reunió de coordinació tècnica per tal de vetllar per 

funcionament i l’engranatge dels diferents projectes. 

Paral·lelament es faran reunions quinzenals amb la tècnica de joventut i cadascuna de les 

persones responsables de cadascun dels projectes. 

A banda de la memòria anual es proposen dues trobades de l’equip tècnic a l’any per tal de 

posar en comú les avaluacions dels serveis i les propostes de millora. 

Un cop establerts els canals de participació i les estructures s’establiran també trobades 

periòdiques i espais de participació amb les persones joves. 

Durant el 2022 s’establiran reunions de valoració de totes les activitats proposades per grups no 

formals de joves i es farà un recull. 

S’establirà una trobada anual de tots els grups per tal de valorar els serveis en funcionament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


