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hola,
EL PLA LOCAL DE JOVENTUT ÉS...
El Pla Local de Joventut és un retrat de la realitat juvenil de Viladecans, on hi trobareu les principals dades
que defineixen la seva vida quotidiana i reptes, i també hi trobareu el conjunt d’actuacions que volen donar
resposta a les necessitats més importants d’aquest col·lectiu. Aquestes accions estan organitzades pels
diferents àmbits que conformen la seva vida, com ara l’habitatge, el treball, l’oci, la salut, etc.
El present document pauta, estructura i descriu les polítiques de joventut que es duran a terme a Viladecans
durant el període 2020-23 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. Un compromís sincer amb
el benestar i la qualitat de vida del col·lectiu juvenil de Viladecans.
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Com s’ha fet?
Es tracta del treball d’un any sencer, iniciant-se a principis de 2019 amb les entrevistes exploratòries amb
l’equip de Can Xic i la Regidoria de Joventut, que van permetre efectuar una primera recollida d’informació,
planificar el procés de diagnosi i requerir la documentació necessària. Un cop dibuixada una primera
panoràmica de la realitat de Viladecans 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.

Enquesta juvenil adreçada al jovent major de 18 anys (102 respostes). Àmbits objecte d’anàlisi: oci,
cultura, esport, habitatge, ocupació, educació, hàbits, mobilitat, salut i participació.
Enquesta juvenil adreçada al jovent menor de 18 anys (357 respostes). Àmbits objecte d’anàlisi: oci,
cultura, esport, educació, hàbits, mobilitat, salut i participació.
2 grups de discussió amb joves menors de 18 anys.
2 grups de discussió amb joves majors de 18 anys.
Entrevistes en profunditat amb tècnics i tècniques de l’Ajuntament per conèixer i analitzar les
polítiques juvenils o adreçades a joves que s’estaven executant des de cada departament. Es van
celebrar 14 entrevistes.
Taula de treball amb els representants de les seccions juvenils o joventuts dels grups polítics
municipals.
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OBJECTIUS DEL PLA
1.

3.

Ampliar i pluralitzar els públics de Can Xic tot aprofitant altres equipaments i espais públics per a la
realització d’activitats i programes.

EMANCIPACIÓ

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 Can Xic i creant mecanismes de coordinació interdepartamental.

Impulsar accions, programes i recursos orientats a abordar, de forma conjuminada, les diverses
variables que incideixen en el retard de l’edat d’emancipació de les persones joves, en especial en
els àmbits de l’educació, l’ocupació i l’accés a l’habitatge.
Proporcionar al jovent recursos formatius i informatius atractius i accessibles sobre mobilitat
urbana i interurbana i sostenibilitat.

2.
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4.
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SALUT
Proporcionar al jovent recursos formatius i informatius atractius i accessibles en matèria de salut,
addiccions i gestió emocional.

OFERTA D’OCI
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.

CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES CAN XIC

5.

IGUALTAT
Proporcionar al jovent recursos formatius i informatius atractius i accessibles en matèria d’igualtat,
convivència, respecte a la diversitat i la sexualitat.
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Què volem aconseguir?
1.

EMANCIPACIÓ

2.

Oferta d’oci

Aportar eines i recursos que contribueixin a una inserció laboral del jovent més ràpida, estable i
satisfactòria.

Garantir l’existència d’una oferta lúdica, esportiva i cultural àmplia i transversal, que doni resposta
a públics diversos i heterogenis de persones joves

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.

Oferir al col·lectiu jove els espais i recursos necessaris per poder realitzar activitats lúdiques i
culturals de forma lliure i no tutoritzada

Treballar per tal de disminuir l’índex d’abandonament dels estudis, garantint així un major nivell educatiu
del jovent i millors oportunitats laborals.

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.

Eixamplar l’oferta educativa i formativa existent a Viladecans, 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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3.

Centre de Recursos per a Joves Can Xic

4.

Salut

Dotar Can Xic 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.

Millorar la formació del jovent de Viladecans en matèria de salut, addiccions, gestió emocional
i salut sexual a fi de dotar-los de més instruments.

Adoptar mesures que contribueixin a acostar Can Xic al jovent i fer-lo més present en el dia a dia
dels col·lectius juvenils.

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.

Programar activitats fora de Can Xic, 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.
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què volem aconseguir? / LÍNIA ESTRATÈGICA

5.

Igualtat

Ampliar el grau de penetració de Can Xic entre el públic juvenil de Viladecans

Millorar la formació del jovent de Viladecans en matèria d’igualtat, convivència, respecte a la
diversitat i la sexualitat a fi de dotar-los de més instruments

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.

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.
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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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/ HABITATGE

Actuacions de futur
HABITATGE

PLA

jornada sobre l’habitatge alternatiu

Tauler de pisos compartits

Organització d’una jornada sencera centrada en la difusió de les noves formes de tinença i ús
d’habitatges, estratègies emergents i models alternatius d’emancipació. La jornada constaria 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.

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.
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OCUPACIÓ

/ OCUPACIÓ

Borsa d’aptituds i capacitats

Creació i posada en marxa de l’Incubadora d’Emprenedoria. Adreçada a aquelles persones que tinguin
un projecte o idea de negoci de caràcter social, la plataforma oferirà suport a les noves empreses
durant el seu primer any de vida. L’objectiu de l’incubadora serà impulsar i donar una empenta als i
les joves amb idees de futur per tal que siguin capaços de materialitzar les seves idees i adquirir les
capacitats bàsiques per tal de tirar endavant els projectes respectius de forma autònoma.

Habilitació d’un espai dins de Can Xic i altres equipaments destinat a la posada en contacte del jovent
viladecanenc amb altres veïns i veïnes del municipi per tal de donar a conèixer les seves habilitats,
aptituds i capacitats especifiques que puguin ser d’utilitat i “vendibles”. El paper de Can Xic seria el
d’intermediar entre uns i altres i filtrar tant ofertes com demandes per tal d’oferir a ambdues parts
unes mínimes referències recíproques. La tipologia de serveis pot ser d’allò més àmplia, incloent
canguratges, reparació d’ordinadors, classes de repàs, sessions de conversa en anglès, guiatge de
muntanya…

Apadrinant el talent

Formació en drets laborals

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 mentor/a; una persona que tingui el mateix perfil
acadèmic i professional que el/la jove, i que tindrà com a objectiu apoderar-lo/la, ajudant a descobrir
les seves potencialitats i habilitats i, alhora, els seus punts de millora per tal que pugui afrontar la
superació del curs o un procés de recerca de feina.

El procés de 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 drets dels treballadors/es, pràctiques abusives més

Incubadora de projectes emprenedors
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ACTUACIONS DE FUTUR

/ FORMACIÓ

FORMACIÓ

/ OCI, ESPORTS I CULTURA

OCI, ESPORTS I CULTURA

Ampliació del servei d’Aules d’Estudi

Programa un Xic de Nit

Ampliar el servei d’aules d’estudi en èpoques d’exàmens, ampliant els horaris de la Biblioteca i obrint
altres equipaments de la ciutat. A més de la Biblioteca i el casal de barri de la Montserratina, es podrien obrir altres casals com el de Sales i Alba Rosa, o l’ateneu Pau Picasso.

Disseny d’una programació estable d’activitats lúdiques a realitzar durant les nits dels 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.

Can Xic’s Brotherhood
Jocs Olímpics de Viladecans
Programa de foment de l’aprenentatge de l’anglès per a joves majors d’edat no escolaritzats. S’organitzarien sessions a Can Xic, la Biblioteca i/o els ateneus per tal de realitzar activitats en anglès de tot
tipus: no només classes teòriques, sinó tallers lúdics i activitats culturals que serien íntegrament en
anglès, per aprendre vocabulari i practicar-lo en entorns quotidians. Una proposta de curs d’idiomes
diferent i més adequada als interessos juvenils.

PLA

JOVE

VILADECANS 2020-2023

Essent l’esport una de les disciplines i modalitats d’oci que més interès desperta entre els joves, es
proposa la creació d’un format bianual o coincidint amb la celebració dels Jocs Olímpics (cada quatre
anys) de competició esportiva oberta a la participació de tothom. Aquesta activitat donaria resposta
al desig de molts joves que no formen part de cap equip ni club esportiu de practicar l’esport que més
els agrada de forma competitiva però sense obligació d’estar federats/des.
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/ OCI, ESPORTS I CULTURA

/ OCI, ESPORTS I CULTURA

Circuit d’esport diari

Viladecans Té Talent

Seguint amb el projecte d’itineraris de running i partint de la iniciativa dels circuits saludables per a
la gent gran, aquest projecte pretén estimular que els i les joves de Viladecans 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, les kcal que es consumirien 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 identificar l’espai
públic amb panells d’inici i final de recorreguts.

Impuls d’una mostra o festival d’arts, tan visuals, plàstiques, escèniques i musicals per a la difusió
de joves artistes locals. Hi podran prendre part músics, canta nts, actors, malabaristes, il·lustradors,
pintors, cinematògrafs i tota mena d’artistes de menys de 35 anys. El festival tindrà una periodicitat
anual i es concretarà en forma de gala o jornada artística oberta a tot el públic que hi vulgui assistir.

VILADECANS
2020-2023
2020-2023
JOVE
JOVEVILADECANS
PLA
PLA

Cultura a la platja
Millora de l’oferta d’oci i de les infraestructures d’oci i esport a la platja, en col·laboració amb els
serveis d’oci i restauració existents (guinguetes). Cada setmana hi podria haver una activitat lúdica
o cultural a partir que comença a pondre’s el sol, com ara concerts, espectacles de teatre al carrer,
monòlegs, micros oberts...
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PARTICIPACIÓ
Borsa jove de voluntariat
Seguint amb la línia del projecte comunitari que es desenvolupa als instituts, es proposa l’habilitació
d’una borsa, en format de plataforma digital, que serveixi per posar en contacte persones joves amb
ganes de col·laborar amb algun projecte de ciutat, entitats i les associacions del municipi. Per tal de
poder fer-ne ús, els i les joves només hauran de crear un perfil i descriure allò que estan buscant;
seran les entitats les que accediran a totes les candidatures i es posaran en contacte amb les
persones susceptibles d’interessar-se per l’activitat de la seva entitat.
Pressupostos participatius juvenils
Convocatòria anual d’un procés de pressupostos participatius centrat exclusivament en actuacions
i programes adreçats al col·lectiu jove. 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.
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/ PARTICIPACIÓ

Viladecans de Festa
Implicar els i les joves de Viladecans en el disseny d’activitats festives del municipi concretes:
Festa Major d’Hivern, Carnestoltes, Revetlla de Sant Joan, Festa Major d’Estiu i Halloween. Incloure,
en la mesura del possible, les propostes i activitats que proposin els i les joves. Els i les interessats
en la participació d’aquestes festivitats s’han d’inscriure a Can Xic. Obrir la programació festiva
a possibles propostes que facin arribar els i les joves en altres dates: Nits amb Passió (Setmana
Santa), Sant Isidre, Cap d’Any, Nit de Reis i Reines (vigília de la diada de Reis), etc.
Reimagina Can Xic
Organització d’una seqüència de consultes juvenils orientades a completar i adaptar la programació i els continguts de Can Xic 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, que caldrà vehicular
a través de la plataforma de participació electrònica ja explicada en una altra fitxa, 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.
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/ PARTICIPACIÓ

Portes Obertes d’Entitats Juvenils
Organització d’una jornada a la ciutat de promoció de les entitats juvenils, 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. Es podria vincular
a Sant Isidre i la Mostra d’Entitats, per un espai diferenciat que permetés un format més adequat a
aquestes entitats.

COMUNICACIÓ
Càpsules audiovisuals per a les xarxes socials
Elaboració de píndoles audiovisuals breus i concises per a la seva difusió a través d’Instagram,
WhatsApp i de les xarxes socials de Can Xic. El contingut de les píndoles anirà enfocat a la sensibilització sobre tots els temes d’interès juvenil.

Programa d’acompanyament d’entitats i col·lectius
Creació d’una antena del servei de suport a les entitats, especialitzada en entitats i col·lectius juvenils, treballant amb un doble objectiu: dotar d’eines les pròpies entitats per tal que puguin millorar la
seva tasca de forma autònoma, així com potenciar l’associacionisme i l’organització de la ciutadania
potenciant la seva participació en el municipi. El servei s’oferiria des de Can Xic de forma complementària. El servei oferiria orientació i suport per la concreció i desenvolupament de qualsevol projecte
originat en el marc de col·lectius formals, no formals i iniciatives individuals, desplaçant-se si fa falta
a altres punts de la ciutat per tal de dinamitzar aquests col·lectius i acompanyant-los de manera més
estreta per la consecució dels seus objectius.
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SALUT FÍSICA I EMOCIONAL
Espai de Salut Integral ( ESI )
Creació i desplegament d’un programa formatiu en matèria de salut integral, és a dir, que inclogui
la salut física 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, espais de reflexió i debat, etc.
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Programa de foment de lideratges positius

Programa d’Agents pel Canvi

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.

Lligat amb el desplegament del cicle de xerrades de lideratges positius, es proposa la creació
d’un programa de formació dinamitzat per entitats del tercer sector, en el qual s’apoderi i es
doni eines als i les joves interessats en la transformació social. En aquest programa es tractarien
temes d’addiccions, gestió emocional, convivència, respecte a la diversitat, sexualitat, i sostenibilitat, i es donaria l’oportunitat als i les participants a participar d’activitats culturals, comunitàries, de
mediació i de conscienciació per tal d’aplicar els coneixements adquirits durant el programa. D’aquí
podrien sortir els i les joves professionals que dinamitzarien el punt lila de la Festa Major, per exemple,
o que oferirien les xerrades d’hàbits saludables a les escoles.
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Els pares i mares no m’entenen
Consolidar i ampliar les xerrades que ofereix Salut i Consum dirigides a pares i mares i professionals
docents que desitgin aprendre i adquirir noves eines educatives de cara a fer front a eventuals
situacions complicades, com ara el consum de substàncies, els problemes alimentaris les conductes
de risc o l’excés d’alcohol per part dels seus fills/es. Es tractaria de sessions regulars durant el curs
escolar, amb la dinamització d’una persona professional de la psicologia, que anés abordant en cada
sessió diferents temàtiques, i dotat d’un equip d’especialistes en àmbits concomitants que poguessin
participar en alguna sessió de forma puntual.
Ampliació del protocol contra les agressions sexistes

/ MOBILITAT

MOBILITAT

Viladecans sobre rodes
Creació i desplegament d’un pla informatiu dirigit als i les joves de Viladecans sobre la implantació de
la Zona de Baixes Emissions a l’entorn metropolità, els sistemes de transport públic i els mitjans de
mobilitat urbana i interurbana sostenible. S’informaria als i les joves sobre l’aplicació dels bicicarrers,
drets i deures dels usuaris dels patinets elèctrics, informació i horaris de les rutes de transport públic
més habituals, etc.

Es proposa donar continuïtat a l’aplicació del protocol ja existent, fins ara implementat a la Festa
Major i altres esdeveniments, fent-lo extensiu a altres esdeveniments i activitats d’oci importants
que es duguin a terme al municipi. L’aplicació del protocol hauria d’anar acompanyada de la creació
de nous Punt Lila específics per a cada esdeveniment, que servirien per avaluar l’èxit del protocol, així
com avançar en els camins segurs i les parades a demanda del transport públic nocturn.
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L’Ajuntament de Viladecans dona les gràcies a totes
les persones, entitats i personal de l’Ajuntament
que han col·laborat en el disseny del PLJ. La riquesa i
transversalitat del procés han permès donar a llum un
document complet, realista i plenament adaptat a les
necessitats del col·lectiu jove.

Moltes gràcies a tothom!

