
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÒRUM JOVE. 23/11/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El passat 23 de novembre el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Vacarisses va organitzar 

una trobada amb joves del municipi en el marc de l’elaboració del nou Pla Local de Joventut. 

L’objectiu d’aquesta jornada era promoure un espai de trobada i elaborar propostes en relació 

a diferents àmbits d’actuació del Pla Local de Joventut.  

El Fòrum Jove va tenir lloc al Punt de Vol. El programa de la jornada es pot consultar al següent 

enllaç. En aquest espai van participar els i les joves del municipi i l’equip del servei de joventut: 

Eva Arambarri (Regidora de Joventut),  Oriol Aunós (tècnic de joventut) i Pol Màdico  

(dinamitzador de joventut).  

En aquesta jornada es van presentar els principals resultats de la diagnosi duta a terme sobre 

les necessitats dels i de les joves de Vacarisses. Seguidament els i les joves assistents es van 

incorporar a dos grups de treball diferents per tal de treballar en l’elaboració d’accions 

concretes per tal de ser incorporades al Pla Local de Joventut. Els resultats que us presentem a 

continuació recullen les conclusions presentades en plenari pels diferents vocals dels grups de 

treball i pel treball desenvolupat anteriorment en els diferents grups.  

Aquests grups de treball han estat: Formació/Salut/Participació/Oci i Ocupació/Cohesió 

Social/Mobilitat/Habitatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://joventutvacarisses.wordpress.com/


FORMACIÓ 

     VACARISSES 2017:                   ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                        QUÈ CAL FER?  

 

 

 

Ampliar l’oferta 

educativa reglada 

1. Augment de l'oferta 

formativa al municipi, 

sobretot l'oferta de 

formació post-obligatòria 

2. Incrementar beques per  a 

l’estudi (incloent mobilitat 

estranger) 

Ampliar l’oferta 

educativa no reglada 

o extraescolar 

1. Augment del cursos de 

formació de monitoratge 

a cada any (no cada 2 o 4 

anys) 

 2. Augmentar l'oferta de 

cursos promocionats des 

de l'Ajuntament. 

Augmentar formació 

complementària 

1. Promoció de la formació 
en llengües estrangeres. 
 
2. Crear espais per oferir o 
rebre classes de repàs. 
 
3. Crear un fòrum que uneixi 
els universitaris en cas  de 
que necessitin ajuda en 
temes de classes de repàs 



 

SALUT 

      VACARISSES 2017:           ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

Millorar l’atenció 

dels ciutadans al CAP 

1.  Millorar els horaris del 
CAP, ja que tanca a les 
17:00 i si es té una 
urgència després d’aquesta 
hora s’ha d’anar a Terrassa 
 

Vida saludable 
1. Millorar  la qualitat del 

menjar del centre 

educatiu 

 

Millorar i 

incrementar 

assessorament i la 

informació als joves 

1.  Promoció de xerrades  
(sexualitat, drogues…) amb 
testimonis, gent que 
s’hagués vist afectada o que 
hagués viscut una situació 
molt propera. Perquè 
ajudaria agafar consciència 
als i les joves.   
 



OCUPACIÓ 

 

      VACARISSES 2017:                  ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

Disminució atur 

juvenil 

1. Promoció i més valoració 
dels joves a l'hora de la 
contractació 
 
2.  Promocionar noves ofertes 
de treball per a joves (nous 
àmbits de feina) 
 
3. Promoció de millores en les 
condicions laborals 
 
 
 

Promocionar llocs de 

treball per a 

persones joves del 

municipi 

1. Quotes en l’oferta 
laboral municipal per a 
joves   

Promocionar els i les 

joves des de 

l’Ajuntament 

1. Promoció de pràctiques 
professionals o contractes de 
pràctiques a empreses del 
municipi 
 
2. Augmentar l'eficiència de 
la borsa de treball de 
Vacarisses (via correu 
electrònic) 
 



PARTICIPACIÓ/ASSOCIACIONISME 

      VACARISSES 2017:                  ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupació i cohesió 

entre les entitats del 

municipi 

1. Promoció de l'agrupació 
de l’Associació de Joves 
amb altres associacions, és 
a dir, que les diferents 
associacions del municipi 
col·laborin entre elles  

Augmentar 

comunicació i 

participació amb 

l’Ajuntament 

1. Incidir en la milloria de la 
comunicació de l’Ajuntament 
en quant a les activitats que 
es realitzen, que facin una 
major difusió i que intentin 
arribar més als i les joves. 
 



CULTURA/OCI 

      VACARISSES 2017:            ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?
  

 

 

 

Promocionar l’esport 

entre els i les joves 

1.  Millora de les 
instal·lacions municipals, 
ja que la relació qualitat 
preu  diuen que és molt 
dolenta. 
 
2. Promoció de les 
activitats esportives 
existents i l’ampliació de 
noves, 

Espais de trobada 

pels joves del 

municipi 

1. Disposar d’un espai de 
dilluns a dissabte,  ja que 
els caps de setmana no 
disposen de cap lloc de 
reunió ni trobada (Ampliar 
els horaris i les activitats 
els caps de setmana al 
Punt de Vol) 
 

Més llibertat per l’oci 
nocturn dels joves 
 

1. Demanen una ampliació 
dels horaris, tant pel que 
fa a la durada de la festa, 
com del servei de bus. 
 
2. Volen que per les festes 
estigui disponible algun 
local fora dels nuclis 
urbans per no molestar  



 

COHESIÓ SOCIAL 

      VACARISSES 2017:          ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

 

HABITATGE 

VACARISSES 2017:                    ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?
  

 

 

Millorar la cohesió 

social del municipi 

1. Major mobilitat al 
municipi i per tant una 
major connexió i un major 
contacte entre les i els 
joves. 
 
2. Organització d'activitats 
a les diferents 
urbanitzacions i no sols al 
centre. 

Incrementar  les 

possibilitats 

d’emancipació 

residencial dels i de les 

joves de l municipi 

1. Rebaixa dels preus dels 
lloguers del municipi. 
 
2. Rehabilitació de cases grans 
en varies vivendes més petites 
 
 3. Crear una borsa de pisos, ja 
sigui per buscar en si o  per 
compartir  amb altres joves 
 



 

 

MOBILITAT 

      VACARISSES 2017:            ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

 

 

 

 
 

Mobilitat tema 

transversal en les 

polítiques de joventut 

de Vacarisses 

1. Promocionar una aplicació 

mòbil pel projecte “Vacapullig” 

perquè es connectin a l’instant 

els habitants del municipi per 

coordinar els desplaçaments en 

transport privat. 

2. Unificació dels títols de 

transport  per moure’s al voltant 

del municipi  

Millora de les 

condicions i serveis 

del transport públic 

1. Creació d'unes llançadores que 

connectin el municipi (separant el 

municipi en dues rutes) 

2. Disposició d’un servei a demanda 

a les parades més aïllades 

3. Millora dels  horaris de l’autobús 

interurbà i els del tren i. 

4. Més descomptes pels i les joves 

 

 



 

Imatge gràfica dels diferents moments del treball que es va portar a terme en grups per tal de 

recollir les propostes que us hem descrit en les pàgines anteriors:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Els i les joves van presentar en plenari les conclusions dels dos grups de treball:  

                    

   

Formació/Salut/Participació/Oci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupació/Cohesió Social/Mobilitat/Habitatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLTES 

GRÀCIES PER 

LA VOSTRA 

PARTICIPACIÓ 

 


