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El Pla Local de Joventut de Salt 2020-2023 serà, un mandat més, l’eina sobre la qual pivotarà la 

planificació de totes les polítiques municipals de joventut impulsades des de l’Ajuntament 

durant aquest període.  

Aquest full de ruta, sobre el qual treballarem durant els propers anys, s’ha fet en contacte i 

donant veu a tots els agents i, a través de diverses iniciatives.  

L’eix central d’aquesta aposta per a la participació i per escoltar les necessitats dels nostres 

joves ha estat una enquesta online que ha comptat amb la resposta de gairebé 400 persones. 

A aquesta xifra s’hi afegeixen els 53 alumnes d’entre 12 i 16 anys que han participat en 

diversos tallers adreçats als instituts i centres concertats i una jornada a la Factoria Cultural de 

la Coma-Cros que va reunir una cinquantena de persones (joves, entitats associatives i del 

tercer sector, docents, tècnics, tècniques i representants polítics). 

Amb l’objectiu de consensuar i validar les accions incorporades al Pla Local de Joventut, així 

com de fer-ne el seguiment i l’avaluació, hem impulsat la creació d’un Grup Motor de Joventut. 

Format per disset persones, està integrat per personal tècnic de les diferents àrees municipals, 

membres de la comunitat educativa i joves.  

El Pla Local de Joventut 2020-2023 s’estructura en quatre grans eixos d’actuació: aixecar el vol, 

viure millor, transformar i crear i vila jove. Tots ells engloben els àmbits que impacten de 

forma directa sobre la vida de les persones joves de Salt i tenen l’objectiu de donar resposta a 

necessitats com, per exemple, els processos d’emancipació o o tots aquells aspectes que fan 

referència al benestar. 

Joventut és una àrea transversal i les necessitats dels joves estan presents en diferents àmbits 

connectats entre ells. Aquest fet ens obliga a treballar per facilitar la complicitat de la majoria 

dels serveis municipals i tenir una mirada àmplia en reptes com la formació, l’habitatge, 

l’ocupació, la salut i l’oci i el lleure. Des de l’Ajuntament estem absolutament compromesos en 

donar resposta a tots aquests àmbits i, a través del Pla Local de Joventut, treballem per trobar 

les solucions. 

Enguany no podem obviar que l’estat d’alarma al qual ens ha abocat des de fa uns mesos la 

Covid-19, encara ens obliga a ser més ferms en les accions previstes i, tot plegat, sense deixar 

de preveure les noves situacions que ens trobarem durant els propers temps. En aquest sentit, 

el recolzament a la nostra gen jove ha estat, és i serà una prioritat. 

Gràcies a totes les persones quan heu fet possible i heu col·laborat en l’elaboració del Pla Local 

de Joventut 2020-2023 de Salt. 

 

Fermí Cunill i Garcia  

Regidor d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de Salt 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1.El marc normatiu de les polítiques de joventut 

Aquest any 2020 s’han complert trenta-nou anys de polítiques de joventut a Catalunya. Durant 

aquests anys han augmentant i s’han consolidat progressivament les polítiques de joventut 

arreu del territori. 

L’article 142 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya diu:  

1. Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de 

joventut, que inclou: 

- El disseny, l’aplicació i l’avaluació de polítiques, plans i programes destinats a la 

joventut. 

- La promoció de l’associacionisme juvenil, de les iniciatives de participació de la 

gent jove, de la mobilitat internacional i del turisme juvenil. 

- La regulació, la gestió, la intervenció i la policia administrativa d’activitats i 

instal·lacions destinades a la joventut. 

2. Correspon a la Generalitat la subscripció  d’acords amb entitats internacionals i la 

participació en aquestes en col·laboració amb l’Estat o de manera autònoma, si ho 

permet la normativa. 

No obstant les administracions locals tenen un paper determinant en la implementació de 

programes i accions dedicats a les persones joves. 

L’1 d’octubre de l’any 2010 es va aprovar la Llei 33/2010 de polítiques de joventut (LPJ). 

Aquesta endreça i regula les polítiques de joventut que duen a terme les diferents 

administracions i delimita un interval genèric d’edat de la població diana a qui s’adrecen, dels 

16 als 29 anys, tot i que deixa oberta aquesta definició perquè sigui dins de cada programa 

concret on es defineixin els límits d’edat que més s’adeqüin a les necessitats de cada 

intervenció. 

1.2.El Pla Local de Joventut de Salt 

L’Ajuntament de Salt té una llarga trajectòria en desplegar les polítiques locals dirigides a 

adolescents i joves de la vila (12 a 30 anys) a través del Pla Local de Joventut. Els plans es 

concreten en diferents estratègies i projectes presents a la web www.saltjove.cat i es porten a 

terme a diversos equipaments i serveis del municipi. 

http://www.saltjove.cat/
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El darrer Pla Local cobreix el període 2016-2019 i es va elaborar a través d’un procés 

participatiu, on va ser clau la implicació dels joves, els tècnics locals de diferents serveis, les 

entitats i els polítics. 

Pel nou Pla Local de Joventut s’ha contat amb l’assistència tècnica de la Xarxa de Consultors 

pel procés participatiu d’elaboració. Per fer-lo s’han dut a terme les següent accions. 

1. Avaluació del pla local de joventut anterior (març, abril 2019) 

2. Creació grup motor impulsor del Pla format per tècnics, joves i el regidor d’educació i 

joventut (abril 2019) 

3. Diagnosi realitat juvenil. Tallers participatius. Enquesta a la població juvenil (abril-juliol 

2019) 

4. Jornada participativa oberta a tota la ciutadania (novembre 2019) 

5. Elaboració del  Pla d’acció, reptes i eixos. S’ha consensuat amb el grup motor. (gener- 

febrer 2020) 

El present document s’estructura en 9 capítols a banda d’aquesta Introducció. El segon capítol 

inclou l’avaluació del Pla Local de Joventut 2016-19, on es pot veure que s’ha assolit més del 

80% de les accions planificades. 

El tercer capítol és una diagnosi de la realitat juvenil de Salt enguany s’ha fet un extracte de  

dos informes elaborats recentment i un anàlisi qualitatiu de la realitat juvenil de Salt. Els dos 

informes referenciats són: Informe per analitzar la situació i necessitats de la joventut de les 

comarques Gironines, fet per l’Observatori Català de la Joventut amb dades de l’Enquesta de la 

joventut de Catalunya feta l’any 2017 i l’anàlisi sociodemogràfic, elaborat per Xarxa Consultors 

dins del Pla Educatiu de Salt fet l’any 2018. 

Per fer l’anàlisi qualitatiu s’han fet tallers participatius als centres d’educació secundària del 

municipi i als participants d’un programa d’orientació i inserció laboral anomenat Singular. 

També s’ha passat una enquesta on-line adreçada principalment a la població juvenil, que han 

respost gairebé 400 persones. L’informe de l’enquesta acompanya aquest document, com a 

l’Annex 1. 

En el següent capítol s’explica el procés participatiu que s’ha dut a terme per elaborar el Pla, 

que ha comptat amb tres moments diferents: 

 Uns tallers participatius als instituts i d’altres espais formatius (Juny 2019) 

 Una enquesta on-line (Setembre-Octubre 2019) 

 Una Jornada participativa (16 de novembre de 2019) 
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A més, tot aquest procés s’ha acompanyat des del Grup Motor de Joventut, un espai de treball 

clau, que s’ha reunit en tres ocasions entre maig de 2019 i gener de 2020 i el qual seguirà 

tenint un paper important en el seguiment i avaluació del Pla. 

En el cinquè capítol s’explica els sis principis rectors i criteris metodològics en els quals es basa 

el Pla Local de Joventut de Salt que inspiren el disseny, la implementació i l’avaluació de les 

polítiques de joventut d’una forma transversal.  

A continuació es detalla el Pla d’acció per aquests 4 anys. La proposta estratègica s’estructura 

a l’entorn de 4 grans eixos d’actuació que engloben tots aquells àmbits que impacten de 

forma directa sobre la vida de les persones joves. 

Així doncs, donen resposta tant a aquelles necessitats que determinen processos 

d’emancipació a partir dels quals les persones defineixen la seva vida adulta, com també a 

aquelles altres que fan referència al moment present vinculades al benestar. Així, l’estructura 

estratègica del Pla consta de: 4 eixos d’actuació, 12 àmbits i 97 actuacions. 

 

En el capítol 7 s’explica el sistema d’avaluació del Pla. Per assegurar l’òptic desplegament del 

pla durant els seus 4 anys de vigència, es contemplen diversos espais i processos encaminats 

tant al seguiment com a l’avaluació del PLJ. 

 

Seguidament es detalla l’estructura organitzativa de l’àrea de joventut i les taules de 

coordinació i treball transversal. En aquest capítol es pot veure com al llarg d’aquests últims 

anys s’ha anat incrementat el personal que treballa per l’àrea de joventut, de manera directa o 

amb serveis externalitzats. També es descriu com es realitza el treball transversal mitjançant 

les taules de coordinació integrades per diferents professionals que treballen al municipi. 

 

I per últim s’explica el pressupost que l’àrea de Joventut i Lleure hi destinarà per l’any 2020 i el 

pressupost de Joventut en relació al pressupost de tot l’Ajuntament. 

 

Aquest document s’acompanya de dos Annexos. L’Annex 1, com ja s’ha dit, és l’informe de 

l’enquesta elaborada en el marc de la diagnosi de la realitat juvenil. L’Annex 2 correspon a 

l’informe de la jornada participativa que es va fer el 16 de novembre de 2019. 
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2. AVALUACIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019 
 

Durant aquest 4 anys s’han dut a terme gaire bé el 81% dels programes/projectes planificats  

(el 80,95%), és a dir, s’ha dut a terme 34 de les 42 accions planificades, més set accions noves 

no previstes però si que responen a sis objectius del Pla: el carnet de descompte d’autobús per 

joves estudiants per anar a Girona, la nova línia 9 per anar de Salt al campus universitari de 

Montilivi, el fòrum d’estudiants de Salt, el grau mig de jardineria de l’institut Espriu, la referent 

en ocupació juvenil del municipi, elaboració del nou projecte del Punt d’Informació Juvenil  de 

l’Estació Jove i l’ampliació del PICES pels alumnes de cicles formatius i batxillerat de l’institut 

Vallvera. En el Pla anterior es va assolir el 68,25% dels projectes planificats, per tant, en 

aquesta legislatura s’ha assolit un 12% més que en l’anterior. 

Els objectius i/o accions proposats nous en el procés participatiu del PLJ 2016-2019 s’han 

marcat de color vermell. Com es pot veure, en total s’han incorporat 26 

projectes/activitats/accions noves. 

 

 

 

El Pla Local de Joventut 2016-2019 te tres eixos d’actuació: emancipació, cohesió social i 

participació, nou àmbits d’actuació, 40 objectius específics i 42 projectes/accions/activitats. 

Els àmbits d’actuació del Pla Local de Joventut (PLJ) són: la informació juvenil, la salut, 

l’educació, el treball, l’habitatge, la cultura, el lleure i l’esport, la cohesió social , mobilitat i 

equilibri territorial i la participació. 

La següent infografia ha estat elaborada per l’alumnat del Projecte Singular 2019 i mostra les 

principals xifres del Pla Local de Joventut 2016-2019. 

ESTRUCTURA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 

3 EIXOS D’ACTUACIÓ: emancipació, cohesió social i 

participació 

 

 

EIXOS D’ACTUACIÓ 40 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

OBJECTIUS 

42 PROJECTES/ACTIVITATS/ACCIONS 

 

PROJECTES/ACTIVITATS/ACCIONS 

9 ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
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2.1. Avaluació dels projectes/activitats/accions 

A continuació es mostra el grau de realització dels projectes/activitats/accions del PLJ 2016-

2019 

                Projecte de continuïtat realitzat 

n              Projecte nou realitzat 

                Projecte mig realitzat 

                Projecte no realitzat 

 

EIX D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ 

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: INFORMACIÓ JUVENIL 

OBJECTIU GENERAL: Potenciar la informació juvenil al municipi de Salt 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:  PROJECTES/ACTIVITATS/ACCIONS ÀREA DE 

GESTIÓ 

ÀREES I AGENTS 

IMPLICATS 

GRAU 

D’ASSOLIMENT 

1.Reservar ordinadors de 

l’Estació Jove per l’execució 

de treballs de l’institut o 

universitat 

1. Servei d’ordinadors de l’Estació Jove Àrea de 

joventut 

  

2.Aconseguir que el màxim 

de joves rebin una 

informació de qualitat 

perquè els joves de Salt 

puguin construir el seu propi 

projecte vital 

 

 

2. Punt d’informació Juvenil de l’Estació 

Jove de Salt 

 

Àrea de 

joventut  

Instituts i 

col·legis 

d’educació 

secundària de 

Salt 

 

3. Projecte PICES. Punt d’Informació 

Juvenil als Centres d’Educació 

secundària 

Àrea de 

joventut  

Instituts i 

col·legis 

d’educació 

secundària de 

Salt 

 

Ampliar PICES als cicles formatius i 

batxillerat de l’institut Vallvera 

Àrea de 

joventut  

Estudiants 

animació 

sociocultural 

institut Vallvera 

 

4. Crear un servei específic d’orientació 

acadèmica als estudiants a partir de 3er 

d’ESO 

 

Àrea de 

joventut 

  

Instituts i 

col·legis 

d’educació 

secundària de 

Salt 
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Fòrum d’estudiants de Salt Àrea 

d’educació i 

de joventut 

Comissió fòrum 

d’estudiants 

 

Nou projecte del Punt d’informació 

juvenil 

Àrea d 

joventut 

  

3. Incrementar la difusió de 

tot el que es fa per a joves a 

Salt, a través de diversos 

mitjans, utilitzant les noves 

tecnologies i les xarxes 

socials 

5. Pla de difusió i comunicació de les 

polítiques de joventut del municipi 

 

Àrea de 

joventut 

 

 

 

4. Fer visibles i difondre les 

activitats i projectes adreçats 

a joves que es fan a Salt fora 

del municipi per millorar la 

imatge externa que es te. 

5. Pla de difusió i comunicació  

 

Àrea de 

joventut 

 
 

 

 

 

EIX D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ 

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: SALUT 

OBJECTIU GENERAL: Promoure estils de vida saludables en la joventut Saltenca 

OBJECTIUS ESPECÍFICS PROJECTES/ACTIVITATS/ACCIONS ÀREA DE 

GESTIÓ 

ÀREES I 

AGENTS 

IMPLICATS 

GRAU 

D’ASSOLIMENT 

5. Capacitar als joves de Salt 

(proporcionar i treballar 

coneixements, habilitats i 

actituds) perquè gestionin 

millor la seva salut i la del seu 

entorn. 

6. Pla de salut jove 

6.1. Accions de promoció de la salut 

Àrea de joventut Comissió de 

salut del Pla 

comunitari de 

Salt 

 

6.2. Agent de salut jove Àrea de joventut Comissió de 

salut del Pla 

comunitari de 

Salt 

 

6.3. Projecte VIP’s Jove Àrea de joventut Comissió de 

salut del Pla 

comunitari de 

Salt 

 

6.4. Punt jove de salut Àrea de joventut Comissió de 

salut del Pla 

comunitari de 

Salt 
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EIX D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ 

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: EDUCACIÓ 

OBJECTIU GENERAL: Millorar l’índex de l’èxit escolar dels joves de Salt per a promoure una 

major qualificació professional i augmentar les taxes d’ocupabilitat del col·lectiu.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS:  PROJECTES/ACTIVITATS/ACCIONS ÀREA DE GESTIÓ ÀREES I 

AGENTS 

IMPLICATS 

GRAU 

D’ASSOLIMENT 

11. Ampliar els recursos 

de reforç escolar per 

secundària 

7. Menjador escolar amb reforç a dos 

instituts 

Àrea d’educació Centres 
educatius 

 

 

12. Crear uns estudis pre-

postobligatoris 

8. Oferir una alternativa d’estudis de 

reforç en matèries instrumentals per 

assegurar un èxit amb alumnes graduats 

EMO (Espai 

Municipal 

 
Taula FiL 
(Formació i 

 

6.5 Accions de reducció de riscos per la 

salut 

Àrea de joventut Comissió de 

salut del Pla 

comunitari de 

Salt 

 

6. Aconseguir que els joves 

realitzin accions que donin 

resposta a les necessitats de la 

comunitat en l’àmbit de la 

salut. 

6. Pla de salut jove 

 VIP PREMIUM I VIP GOLD 
(aprenentatge i servei) 
 

Àrea de joventut Comissió de 

salut del Pla 

Comunitari de 

Salt 

 

7. Aconseguir un servei 

d’atenció psicològica per a 

joves 

6. Pla de salut jove 

 Servei d’atenció psicològica 

per a joves 

 Àrea 

de salut 

 Àrea 

de Joventut 

Comissió de 

salut del Pla 

Comunitari de 

Salt 

 

8. Treballar la salut emocional 

als centres educatius 

6. Pla de salut jove 

 Desenvolupar als instituts 

de Salt el programa Sigues 

tu de Dipsalut 

Àrea de salut Comissió de 

salut del Pla 

Comunitari de 

Salt 

Dipsalut 

 

9.Potenciar projectes 

intergeneracionals 

6. Pla de salut jove 

 Crear activitats entre joves i 

gent gran 

Àrea d’atenció a 

la gent gran 

Comissió de 

salut del Pla 

Comunitari de 

Salt 

 

10. Crear un grup de 

recolzament per a mares joves 

6. Pla de salut jove 

 Grup de recolzament per a 

mares joves 

Àrea de joventut Comissió de 

salut del Pla 

Comunitari de 

Salt 

 



 

11 

 

que no tenen les competències . d’Ocupació) Laboral) 
 
 

13.Ampliar la oferta de 

cicles formatius 

9. Fer el cicle formatiu de grau mig i 

superior d’activitats esportives a l’institut 

Salvador Espriu 

Departament 

d’ensenyament 

de la Generalitat 

de Catalunya 

Àrea 
d’educació de 
l’Ajuntament 
de Salt 

 

 Fer el cicle formatiu de grau mig de 

jardineria a l’Institut Salvador Espriu 

Departament 

d’ensenyament 

de la Generalitat 

de Catalunya 

Àrea 
d’educació de 
l’Ajuntament 
de Salt 

 

14.Impulsar la 

informació, 

assessorament i 

orientació acadèmica i 

professional per facilitar 

la presa de decisions i la 

planificació del propi 

itinerari formatiu de les 

persones joves. 

 

2. Punt d’informació Juvenil de l’Estació 

Jove de Salt 

Àrea de joventut 

Ajuntament de 

Salt 

Instituts i 

col·legis 

d’educació 

secundària de 

Salt 

 

3. Projecte PICES. Punt d’Informació 

Juvenil als Centres d’Educació secundària 

Àrea de joventut 

Ajuntament de 

Salt 

Instituts i 

col·legis 

d’educació 

secundària de 

Salt 

 

4. Crear un servei específic d’orientació 

acadèmica als estudiants a partir de 3er 

d’ESO 

Àrea de joventut 

Ajuntament de 

Salt 

Instituts i 

col·legis 

d’educació 

secundària de 

Salt 

 

 Ampliar PICES als cicles formatius i 

batxillerat de l’institut Vallvera 

Àrea de joventut  Estudiants 

animació 

sociocultural 

institut Vallvera 

 

15.Consolidar els 

programes de beques de 

suport a l’èxit escolar 

10. Programa beques suport èxit escolar Fundació Sergi Àrea 

d’educació 

Ajuntament 

 

16.Consolidar l’oferta de 

formació i inserció 

ocupacional 

11. Programa Joves per l’Ocupació Àrea de Joventut 
Ajuntament de 
Salt 
 
EMO  

Espai Municipal 

d’Ocupació de 

Salt (EMO) 

 

12. Programa integral Àrea de Joventut 
Ajuntament de 
Salt 
 
EMO  

Espai Municipal 

d’Ocupació de 

Salt (EMO) 

 

13. Programa contracte en pràctiques 
per a joves amb titulació 

Àrea de Joventut 
Ajuntament de 
Salt 
 
EMO  

Espai Municipal 

d’Ocupació de 

Salt (EMO) 

 

14. Brigada Jove Àrea de Joventut 
Ajuntament de 
Salt 
 
EMO  

Espai Municipal 

d’Ocupació de 

Salt (EMO) 
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17. Consolidar els mòduls 

existents de Programes 

de formació i inserció 

(PFI) 

15.PFI d’auxiliars de muntatge 

d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas. 

Àrea d’educació 

Ajuntament de 

Sal 

Departament 

d’educació de 

la Generalitat 

de Catalunya 

 

16. PFI d’auxiliars de comerç, vendes i 

atenció al públic. 

Àrea d’educació 

Ajuntament de 

Sal 

Departament 

d’educació de 

la Generalitat 

de Catalunya 

 

17.PFI d’auxiliar de fleca i pastisseria. Escola PIA Departament 

d’educació de 

la Generalitat 

de Catalunya 

 

18.PFI d’auxiliars de fontaneria, 

calefacció i climatització. 

Escola PIA Departament 

d’educació de 

la Generalitat 

de Catalunya 

 

19. PFI d’auxiliars de perruqueria i 

estètica. 

Escola PIA Departament 

d’educació de 

la Generalitat 

de Catalunya 

 

18. Treballar les 

competències 

instrumentals i habilitats 

i actituds (saber, saber 

fer i saber ser) tot 

desenvolupant accions 

formatives en diversos 

formats i amb la 

implicació de diversos 

agents  

20.La Fàbrica espai Jove de Salt Àrea de joventut 

Ajuntament de 

Salt 

Comissió 

d’infància i 

família del pla 

comunitari 

 

6. Pla de salut jove  Comissió de 

salut del pla 

comunitari 
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: TREBALL 

OBJECTIU GENERAL : Potenciar la inserció laboral de les persones joves de Salt 

 

EIX D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ 

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: HABITATGE 

OBJECTIU GENERAL : Facilitar les opcions d’habitatge als joves de Salt 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:  PROJECTES/ACTIVITATS/ACCIONS ÀREA DE GESTIÓ ÀREES I AGENTS 

IMPLICATS 

GRAU 

D’ASSOLIMENT 

22. Impulsar la creació 

d’un alberg juvenil a Salt 

24. Alberg juvenil a Salt Àrea d’habitatge 

de Salt  

Agrupament 

escola Sant Cugat 

de Salt 

 

23.Impulsar la creació de 

pisos per estudiants 

25.Pisos per a estudiants Àrea d’habitatge 

de Salt  

Àrea de Joventut  

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS PROJECTES/ACTIVITATS/ACCIONS ÀREA DE 

GESTIÓ 

ÀREES I 

AGENTS 

IMPLICATS 

GRAU 

D’ASSOLIMENT 

19. Ampliació dels recursos de la 
formació ocupacional. 

21. Homologar un aula per poder fer 
formació ocupacional 

Espai 

Municipal 

d’Ocupació 

Taula FiL 

(Formació i 

Laboral) 

 

20. Mantenir un servei d’orientació 
laboral específic per a joves, atès a la 
importància i necessitat d’una atenció 
més individualitzada i a la 
importància de realitzar un projecte 
professional que els permeti i faciliti 
l’emancipació.  

22.Xarxa d’accés al treball Casal dels 

Infants 

Taula FiL 

 

 

Referent en ocupació juvenil Àrea de 

Joventut 

Comissió de 

jove de la 

taula FiL 

 

21.Consolidar i mantenir estables en 
el temps els serveis de l’EMO (Espai 
Municipal d’orientació laboral), tant 
serveis per adults com per altres 
sectors amb especials necessitats, 
com el col·lectiu de dones, 
discapacitats, etc.  

23.Consolidar i mantenir els serveis 
de l’EMO 
 

 

EMO Taula FiL 
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EIX D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ 

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: CULTURA 

OBJECTIU GENERAL : Facilitar l’accés de les persones joves a la cultura 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:  PROJECTES/ACTIVITATS/ACCIONS ÀREA DE GESTIÓ ÀREES I AGENTS 

IMPLICATS 

 

24. Fer un carnet de 
descomptes de diferents 
serveis del municipi per a 
joves 

26.Carnet de descomptes per joves Àrea de promoció 

de la ciutat 

Ajuntament de 

Salt 

Àrea de Joventut 

Àrea de cultura 

EMO 

 

25.Donar oportunitats 
perquè els joves puguin 
accedir a recursos 
formatius relacionats amb 
diferents disciplines 
artístiques 

27. Projecte de suport a la formació 
artística per a joves 

Àrea de joventut 

de l’Ajuntament 

de Salt 

  

26.Possibilitar les formes 
d’expressió artística i 
creativa de la gent jove. 

28.Projecte Aquí Pots Àrea de joventut 

Ajuntament de 

Salt 

Àrea de serveis 

públics 

Ajuntament de 

Salt 

 

29.Projecte de suport a la creació 
musical 

Àrea de joventut 

de l’Ajuntament 

de Salt 

  

30.Concurs disseny de gots Festa Major Entitat 

organitzadora 

Àrea de Joventut 

de l’Ajuntament 

de salt 

 

27.Creació d’una llista de 
material públic a 
disposició de les entitats 
del poble 

31. Llista de material públic (taules, 
cadires, escenaris, etc...) a disposició de 
les entitats del poble. 

Àrea de cultura de 

l’Ajuntament de 

Salt 
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EIX D’ACTUACIÓ: EMANCIPACIÓ 

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: LLEURE I ESPORTS 

OBJECTIU GENERAL : Fomentar l’accés i la participació dels joves en activitats de lleure i 

esportives 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:  PROJECTES/ACTIVITATS/ACCIONS ÀREA DE 

GESTIÓ 

ÀREES I AGENTS 

IMPLICATS 

GRAU 

D’ASSOLIMENT 

28.Fer un street workout 32.Street workout Àrea d’Esports 

de l’Ajuntament 

de Salt 

  

29.Recuperar el projecte 
Fútbol Net 

33.Projecte Futbol Net Àrea 

d’integració i 

convivència 

Àrees d’esports, 

d’ensenyament i 

joventut de 

l’Ajuntament de 

Salt 

 

30.Fomentar la participació 
dels joves en activitats de 
lleure educatiu 

18. La Fàbrica Jove Àrea de 

joventut de 

l’Ajuntament de 

Salt 

  

31.Oferir una oferta 
formativa, d’oci i de lleure 
de qualitat, variada i tenint 
en compte les inquietuds 
dels joves 

34.Hivern-primavera-estiu-tardor jove 
 
 

Àrea de 

joventut i lleure 

Ajuntament de 

Salt 

Àrea de 

promoció de la 

ciutat 

 

18. La Fàbrica Jove Àrea de 

joventut i lleure 

Ajuntament de 

Salt 

Àrea de 

promoció de la 

ciutat 
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EIX D’ACTUACIÓ: COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL 

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: COHESIÓ SOCIAL I EQUILIBRI TERRITORIAL 

OBJECTIU GENERAL : Garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones joves en la 

participació dels projectes col·lectius. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:  PROJECTES/ACTIVITATS/ACCIONS ÀREA DE 

GESTIÓ 

ÀREES I AGENTS 

IMPLICATS 

GRAU 

D’ASSOLIMENT 

32.Recuperar la figura 
d’agent cívic 

35. Agents cívics Àrea de 

seguretat 

ciutadana 

Taula medi 

obert (àrees 

educació, 

integració, 

joventut, 

serveis socials) 

 

33. Treballar el sentiment 
de pertinença a un barri i/o 
al municipi 

36. Crear un centre social al Barri 
Centre i a la Plaça Catalunya 

Àrea 

d’integració i 

convivència 

Entitats  

34. Aconseguir que hi hagi 
Wifi gratis als equipaments 
municipals 

37. Wifi als equipaments municipals: La 
Fàbrica Jove, Estació Jove, Ateneu 
d’Entitats i Biblioteca 

Àrea de serveis 

generals 

  

35. Ampliar l’oferta de 
possibles projectes de 
cooperació amb la 
universitat de Girona 

38. Ampliar la oferta de projectes que 
s’oferten des de l’Oficina de cooperació 
de l’UDG on els estudiants hi poden fer 
voluntariat: xarxa de tallers en família, 
etc 

Àrea 

d’integració i 

convivència 

Universitat de 

Girona 

Àrea d’educació 

Àrea de 

joventut 

 

36.Impulsar la mobilitat 
sostenible per tal de 
disminuir la presència del 
vehicle privat als carrers 

39. 1. Bus Nit de Fires de Girona Àrea de 

Joventut del 

Consell 

Comarcal del 

Gironès 

Taula de 

Joventut del 

Gironès (Girona, 

Salt, Sant 

Gregori, Celrà, 

Cassà, 

Llagostera, 

Bescanò, 

Fornells i Zona 

Llera del Ter) 

 

39.2. Línia 9 bus Salt-Campus Montilivi  

39.3. Descompte bus joves estudiants a 
Girona de 16-25 anys. 
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EIX D’ACTUACIÓ: PARTICIPACIÓ 

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: ASSOCIACIONISME, INTERLOCUCIÓ I PARTICIPACIÓ NO FORMAL 

OBJECTIU GENERAL : Fomentar la participació continuada de les persones joves en totes les 

fases vinculades amb el desenvolupament de la política pública. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS PROJECTES/ACTIVITATS/ACCIONS ÀREA DE 

GESTIÓ 

ÀREES I 

AGENTS 

IMPLICATS 

GRAU 

D’ASSOLIMENT 

37.Mantenir el programa de 
participació i associacionisme 
de l’àrea d’integració social i 
convivència  

40.Programa de participació i 
associacionisme  

Àrea 

d’integració i 

convivència 

Ajuntament de 

Salt 

Àrea de 

Joventut 

Ajuntament de 

Salt 

 

38. Facilitar l’accés dels joves 
a les associacions 

41. Creació d’un mapa/guia d’entitats 
actualitzada per tal de donar a 
conèixer totes les associacions actives 
del municipi, mitjançant la web de 
l’Ajuntament  

Àrea de cultura Àrea de 

Joventut 

Ajuntament de 

Salt 

 

39.Fomentar la participació 
dels i de les joves en els 
diversos espais: centres 
educatius, entorn comunitari, 
etc 

42.Jornada de formació de delegats de 
2on ESO del Gironès 

Consell 

Comarcal 

Gironès 

Àrea de 

Joventut 

Ajuntament 

Àrea de 

Joventut 

Ajuntament 

  

3.Projecte PICES Instituts de Salt  

 

 

18.La Fàbrica Jove Instituts de Salt  

40.Potenciar la utilització de 
les TIC i les xarxes socials a 
internet com instruments 
participatius 

5. Pla de difusió i comunicació de les 

polítiques de joventut del municipi 

 

Àrea de 

Joventut 

Ajuntament de 

Salt 
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2.2. Avaluació dels objectius proposats en el Pla Local de Joventut 2016-
2019 

Per elaborar el Pla d’acció del PLJ es van marcar per cada àmbit un objectiu general, uns 

objectius específics i uns projectes/accions/activitats per donar resposta a aquest objectius. 

El pla d’acció es va elaborar amb la participació dels joves del municipi, les entitats socials i del 

tercer sector, els i les tècnics/es de les diferents àrees de l’Ajuntament i pels regidors/es de 

l’equip de govern i de l’oposició. 

Tenint en compte el caràcter transversal de les polítiques de joventut, algunes accions donen 

resposta a més d’un objectiu, per tant poden estar a més d’un àmbit d’intervenció. 

Per saber si s’han assolit els objectius proposats es van  marcar uns indicadors i uns criteris 

d’avaluació. Els indicadors són els que ens permeten veure si realment hem aconseguit allò 

que ens proposàvem i els criteris d’avaluació són els que defineixen el grau d’assoliment que 

ens proposàvem assolir. 

A continuació es fa una avaluació del grau d’assoliment de cada objectiu. 

2.2.1. Avaluació de l’àmbit d’informació juvenil 

1. Reservar ordinadors de l’Estació Jove per l’execució de treballs de l’institut o universitat. 

Objectiu assolit. 

Durant aquests quatre anys hem constatat que el servei d’ordinadors de l’Estació Jove és un 

servei necessari i molt utilitzat pels joves, ja que molts d’ells no disposen d’ordinador ni 

impressora a casa seva. Possiblement fan falta més serveis d’aquest tipus en el municipi. 

De mitjana han passat més de 15 joves cada tarda per utilitzar aquest servei, per altra banda 

fan una valoració molt positiva del mateix. 

Així mateix el fet d’oferir aquest servei fa que alguns joves s’acostin al punt d’informació 

juvenil i d’aquesta manera coneguin altres serveis que oferim des de l’Estació Jove i des de 

l’àrea de joventut. 

2. Aconseguir que el màxim de joves rebin una informació de qualitat perquè els joves de 

Salt puguin construir el seu propi projecte vital. 

Objectiu assolit. 

El punt d’informació juvenil de l’Estació Jove aquest any ha fet 21 anys esdevenint un referent 

en l’assessorament i l’orientació juvenil a la vila de salt amb tres assessories específiques: en 

orientació acadèmica, salut i laboral i més de 125 consultes mensuals. 
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L’últim projecte del PIJ era de l'any 2009, per tant, va sorgir la necessitat d'actualitzar els 

objectius i les propostes per readaptar el servei a les necessitats actuals de la població jove de 

Salt, tot revisant i posant el dia propostes d'actuació i metodologia interna. Amb aquest nou 

projecte ens hem volgut aproximar a un Punt d’informació juvenil de nivell 1, seguint les 

indicacions del Catàleg de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil de la Generalitat 

de Catalunya, oferint nivells d’atenció, d’informació, d’orientació, disposar d’assessories 

específiques i tenir un horari d’obertura de 24 hores setmanals, com a mínim. Així una de les 

principals novetats és que des del mes de juny de l’any 2018 el PIJ també obre els divendres al 

matí de 10h a 14h, fins ara només obria les tardes de dilluns a divendres. 

Un altre proposta del nou projecte del PIJ és acostar el servei al públic universitari i de cicles 

formatius de formació professional. Per aconseguir aquest objectiu, l’àrea de joventut, 

juntament a l’àrea d’educació de l’Ajuntament i la comissió del fòrum (formada per estudiants 

universitaris, de formació professional i professors/es) ha impulsat el fòrum d’estudiants. 

Durant aquest 4 anys s’han realitzat 4 fòrums, l’objectiu dels quals és: fer visible que a Salt 

moltes persones joves arriben a tenir estudis postobligatoris i amb èxit i poder compartir 

experiències que inspirin i orientin a altres joves. 

Durant el curs 2017-2018 també es va ampliar el PICES (Punt d’informació juvenil als centres 

d’educació secundària) a l’hora del pati dels cicles formatius i batxillerat de l’institut Vallvera 

gràcies a la implicació dels estudiants de segon d’animació sociocultural. Mitjançant 

l’aprenentatge i servei, amb el suport de l’informador juvenil de l’Estació Jove, els estudiants 

donen cobertura al PICES durant l’hora del pati dels cicles formatius i batxillerat. 

L’any 2016 es van iniciar les sessions d’orientació acadèmica (SOA) que consisteixen en: 

1. Coaching en autoconeixement 

2. Mapa de formació acadèmica. S’adreça a grups reduïts a demanda de l’institut o joves 

detectats al projecte PICES. 

3. Orientació individualitzada dels del Punt d’Informació juvenil. 

3.Incrementar la difusió de tot el que es fa per joves a Salt, a través de diversos mitjans, 

utilitzant les tecnologies i les xarxes socials. 

Objectiu assolit 

Des de l’àrea de joventut utilitzem tres xarxes socials per fer difusió de tot el que es per joves a 

Salt: facebook, instagram i el twiter. La més utilitzada en aquests moments és instagram. 

Durant aquests quatre anys s’ha incrementat en general el número de joves inscrits a les 

xarxes socials d’instagram i del twiter. L’any 2017 l’instagram de l’Estació Jove tenia 400 

persones inscrites, a data d’avui, abril del 2019, hi ha 1.035. L’instagram de la Fàbrica Jove te 

832 persones inscrites. 
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Pel que fa al Facebook tenim 5.005 persones adherides. Al twiter en tenim 957 persones. 

4.Fer visibles i difondre les activitats i projectes adreçats a joves que es fan fora del municipi 

per millorar la imatge externa que es te. 

Objectiu assolit 

Cada més s’elaboren notes de premsa sobre els serveis/activitat i/o projectes que es fan des 

de l’àrea de joventut. Aquestes notes de premsa es publiquen a la web www.saltjove.cat i 

també es fa arribar als responsables de comunicació de l’Ajuntament perquè en facin difusió a 

diferents mitjans. 

2.2.2. Avaluació de l’àmbit de salut 

5. Capacitar als joves de Salt (promocionar i treballar coneixements, habilitats i actituds) 

perquè gestionin millor la seva salut i la del seu entorn. 

Objectiu assolit 

Per aconseguir aquest objectiu es dur a terme el Pla de Salut Jove que està basat en tres 

conceptes clau: el marc conceptual de Dipsalut, el Treball per Projectes i l’Aprenentatge Servei 

(ApS). Dins del Pla de Salut Jove es duen a terme tres projectes/accions: el punt de salut jove 

(servei d’assessorament), el projecte VIP i les xerrades als instituts. 

La metodologia de treball per poder aplicar aconseguir l’objectiu referenciat es realitza amb 

l’entrenament de les Habilitats per a la vida a través dels tallers del VIP 1 i el Treball per 

Projectes del VIP 2. 

En primer lloc, en el VIP 1 es treballa a través de tallers vivencials en els que es prioritza la 

comunicació i relació entre iguals, despertar un esperit crític i reflexiu a través del debat i el 

rol-playing, i la capacitat de prendre les seves pròpies decisions amb coherència. 

En el VIP 2 es parteix de la base que cal treballar per projectes, ja que fomenta l’adquisició 

d’aprenentatges significatius i el desenvolupament de diferents habilitats sociocognitives a 

través de la participació activa i autònoma. Amb aquesta metodologia els joves treballen les 

habilitats per la vida: habilitats interpersonals i de comunicació (comunicació interpersonal, 

negociació i rebuig, empatia, col·laboració i treball en equip, advocació i defensa), habilitats de 

presa de decisions i solució de problemes i pensament crític) i habilitats d’afrontament i gestió 

d’un mateix (autoestima i control intern, maneig de les emocions i els sentiments, maneig de 

la tensió i l‘estrès). També es parteix dels interessos i coneixements previs dels joves i de les 

joves sobre la temàtica que volen treballar i es propicien contextos de participació i 

col·laboració i cooperació entre elles. És a dir, mitjançant la metodologia del treball per 

projectes escullen quin tema volen treballar, com ho faran, com ho avaluaran, etc... 

 

http://www.saltjove.cat/
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Quadre resum número de joves atesos per projecte 

CURS PROJECTE VIP 

1 I VIP 2 

VIP PREMIUM VIP GOLD PUNT DE 

SALUT JOVE  

LLEVADORA TOTAL 

2015-2016 83 11 - 254 30 378 

2016-2017 64 12 10 199 13 298 

2017-2018 54 16 - 220 10 300 

2018-2019 

(de setembre 

2018 a abril 

2019) 

24 - - 208 - 232 

El projecte VIP es dur a terme durant un curs escolar. Així durant el curs escolar 2015-2016 van 

realitzar el projecte VIP1 i VIP 2 83 joves, durant el curs escolar 2016-2017 el van realitzar 64 

joves, durant el curs 2017-2018 hi van passar 54 joves i durant el curs 2018-2019 l’estan 

realitzant 24 joves. 

El Punt Jove de Salut és un servei d’orientació sobre prevenció de riscos per a la salut per a 

joves: sexualitat i afectivitat, consum de tòxics, alimentació i activitat física, trastorns 

alimentaris, perspectiva de gènere, etc. També s’ofereix el servei de repartiment de 

preservatius amb assessorament i orientació individualitzada. En el quadre anterior es pot 

veure els joves atesos cada curs durant aquest 4 anys. Val a dir que durant aquest curs, en 

només 8 mesos ja portem 232 joves atesos. 

El servei de llevadora es dur a terme amb un conveni amb l’hospital Santa Caterina. Una 

llevadora de l’hospital es desplaça a l’Estació Jove dos hores els dilluns a la tarda amb l’objectiu 

d’acostar aquest servei a les persones joves. Per manca de personal durant aquest curs no 

s’està realitzant aquest servei. Probablement es reprendrà el curs vinent. 

6. Aconseguir que els joves realitzin accions que donin resposta a les necessitats de la 

comunitat en l’àmbit de la salut. 

Objectiu assolit 

Per assolir aquest objectiu duem a terme el projecte VIP Premium. Aquí els joves realitzen un 

aprenentatge i servei realitzant accions que donen resposta a les necessitats de la comunitat 

en l’àmbit de la salut. 

És a dir, amb joves que ja tenen un bagatge amb coneixements es promou que puguin 

desenvolupar un servei a la comunitat de Salt tenint en compte les necessitats que se’ls 

presenta i les seves possibilitats com a grup de joves. L’ApS és una metodologia que integra el 

servei a la comunitat amb l’aprenentatge de capacitats. Així doncs, els joves escullen en quin 
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projecte es volen implicar i es formen amb l’objectiu de millorar l’entorn més proper. És un 

treball en equip i cal que estigui ben cohesionat i motivat. En aquest cas, la figura de l’agent de 

salut és important que tingui un paper de guia i de mediació per què el grup pugui 

desenvolupar-se i dur a terme el servei. 

El curs 2015-2016 els joves van realitzar un servei/voluntariat als usuaris/es del centre de salut 

mental els Til·lers situat al centre hospitalari Santa Caterina. Els curs 2016-2017 el van realitzar 

a la residència les Vetes. Aquest curs, a petició dels mateixos joves, es va fer un grup extra, el 

VIP Gold, que van realitzar un fira de joguines de segona mà. El curs 2017-2018 van realitzar el 

servei a la ludoteca de la Generalitat de Salt. Aquest curs 2018-2019 no ha sortit cap grup de 

VIP premium. 

7. Aconseguir un servei d’atenció psicològica per a joves. 

Objectiu mig assolit 

L’objectiu era aconseguir que la psicòloga del CAP 2 vingués un cop a la setmana a l’Estació 

Jove per fer detecció de casos i derivar-los al circuit d’atenció psicològica corresponent del 

departament de salut. Això no ha estat possible perquè degut el volum de feina que te la 

psicòloga no permet que pugui venir un dia a l’equipament juvenil. 

No obstant s’ha començat a treballar per dur a terme l’espai jove “No et tallis” a la Fàbrica 

Jove. Va adreçat a joves de 15 a 20 anys amb simptomatologia de trastorn mental lleu 

connectada amb problemes derivats de dificultats de la vida on hi ha un substrat 

psicoemocioanal subjacent. Té el format de grup obert i heterogeni, i pot acollir entre 3 i 15 

participants segons el moment. Constarà de sessions de 60 minuts de durada, amb freqüència 

mensual i d’abril a juny de 2019 com a prova pilot. Serà conduït en coteràpia per la psicòloga 

del CAP 2 amb el suport d’una infermera pediàtrica i del programa salut i escola i per l’agent de 

salut jove. 

8. Treballar la salut emocional als centres educatius 

Objectiu assolit 

Per aconseguir aquest objectiu ens vam proposar des de la comissió de salut del pla comunitari 

aconseguir desenvolupar a tots els instituts i dos centres concertats el programa Sigues tu de 

Dipsalut. Està adreçat a l'alumnat de primària (de 1r a 6è) i de secundària (1r, 2n, 3r i 4t 

d’ESO).  

El programa el desenvolupen mestres, professors i tècnics de Dipsalut, i hi col·laboren 

professionals d’altres ens del territori. És recomanable que el programa formi part del projecte 

educatiu de l’escola o institut i que se’n nomeni una persona responsable. 

«Sigues tu, eines i actius per a la salut» és un programa de Dipsalut dissenyat per entrenar les 

habilitats per a la vida d’infants i adolescents. 
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Les habilitats per a la vida són destreses psicosocials (com, per exemple, la capacitat de 

resoldre problemes o de gestionar les emocions) que complementen i optimitzen la 

intel·ligència i els coneixements. Desenvolupar aquestes habilitats és clau per prendre bones 

decisions en matèria de salut i per afrontar de manera positiva els desafiaments de la vida. El 

programa es desenvolupa a les escoles i els instituts de la demarcació de Girona que el 

sol·liciten a Dipsalut a través del seu ajuntament. 

Hi poden accedir tots els centres educatius de la demarcació, tot i que en cas necessari, es 

prioritzen els centres que atenen un important nombre d’infants i adolescents en situació de 

vulnerabilitat social i econòmica. Està àmpliament demostrat que la falta de recursos dels 

progenitors dona lloc a una situació de desigualtat d’oportunitats que té impacte directe en la 

salut dels menors. 

El programa es porta a terme a la demarcació de Girona des de l’any 2014-2015 i es gratuït, no 

obstant  des de la comissió de salut del pla comunitari es va constatar que cap centre de 

secundària del municipi l’estava implementat. Així que des de l’àrea de salut i educació del 

consistori es va convocar a tots als directors/es dels centres de secundària i se’ls hi va explicar 

el projecte. El curs 2016-2017 tots els instituts de secundària i dos centres concertats van 

començar a desenvolupar el “Sigues tu” i l’han dut a terme cada curs. 

Des de l’any passat l’àrea de joventut és l’encarregada de fer la sol·licitud del programa a 

Dipsalut. Des de la comissió de salut del pla comunitari es va fent un seguiment del programa i 

s’han anat incorporant professionals que imparteixen alguna sessió del “Sigues tu”, com la de 

sexualitat i efectivitat que la realitza l’agent de salut i la llevadora. 

9. Potenciar projectes intergeneracionals 

Objectiu mig assolit 

Per aconseguir aquest objectiu es va posar en contacte el grup de joves de la Fàbrica que porta 

l’hort comunitari amb un grup de gent gran del centre de recursos de gent gran perquè 

aquests ensenyessin als joves a treballar un hort. 

Es van fer un parell de trobades entre el grup de gent gran i joves però finalment no va haver 

continuïtat per manca de motivació del grup de gent gran. Els grup de joves continua portant 

la seva parcel·la de l’hort comunitari que gestiona el Consorci de benestar social Gironès-Salt. 

10. Crear un grup de recolzament per a mares joves 

Objectiu mig assolit 

Des de la comissió de salut del pla comunitari es volia dur a terme aquest projecte però 

llavores es va veure que des del Consorci de benestar social Gironès-Salt es dur a terme el 

programa “Creixem”. El Creixem és un programa amb una metodologia socioeducativa integral 

que treballa el risc lleu o moderat des de la prevenció i la sensibilització. Treballa dos aspectes: 
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amb mares per aconseguir una criança positiva dels seus fills i filles millorant les seves 

habilitats educatives i per altre part millorar la seva comunicació familiar i la resolució del 

comportament dels menors i joves per millorar les seves habilitats socials. 

 

Es treballa de manera grupal i individual a través dels instituts. A Salt de moment només s’està 

treballant a l’institut Vallvera. El curs vinent es vol mirar d’ampliar el programa als altres 

centres de secundària del municipi. 

 
 

2.2.3. Avaluació de l’àmbit d’educació 

11. Ampliar els recursos de reforç escolar per secundària. 

Objectiu assolit 

L’entitat del Casal dels infants dur el terme el projecte de reforç escolar i menjador a l’institut 

Espriu. 

12. Crear uns estudis pre-postobligatoris 

Objectiu no assolit 

Es volia oferir una alternativa d’estudis de reforç en matèries instrumentals per assegurar un 

èxit amb alumnes graduats que no tenen les competències per cursar un cicle formatiu de grau 

mig.  

Tot i que es van fer gestions des de l’àrea de promoció econòmica i l’àrea de joventut amb el 

centre de formació ocupacional (CIFO) per poder dur a terme algun tipus de programa que 

donés resposta a aquest perfil d’estudiant finalment no s’ha pogut dur a terme. 

13. Ampliar la oferta de cicles formatius 

Objectiu assolit 

El curs 2017-2018 va començar el cicle de grau mig de jardineria a l’institut Salvador Espriu i el 

curs 2019-2020 començarà el cicle de grau mig d’activitats esportives. 

14. Impulsar la informació, assessorament i orientació acadèmica i professional per facilitar 

la presa de decisions i la planificació del propi itinerari formatiu de les persones joves. 

Objectiu assolit 

Des de l’any 2006 es porta a terme el projecte Punt d’Informació juvenil als Centres d’Educació 

Secundària (PICES) que consisteix en la descentralització del punt d’informació juvenil. Així 

l’informador juvenil es desplaça a l’hora del pati de tots els centres educatius de secundària 

públic i dos dels tres centres concertats cada setmana per fer arribar la informació i 

assessorament als estudiants. 
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L’any 2016 es van iniciar les sessions d’orientació acadèmica (SOA) que consisteixen en: 

1. Coaching en autoconeixement 

2. Mapa de formació acadèmica. S’adreça a grups reduïts a demanda de l’institut o joves 

detectats al projecte PICES. 

3. Orientació individualitzada dels del Punt d’Informació juvenil. 

Les sessions es realitzen a demanda dels tutors/es dels instituts o dels mateixos joves 

detectats al projecte PICES. Es fan unes 15 sessions d’orientació acadèmica individual mensual1  

15. Consolidar els programes de beques de suport a l’èxit escolar 

Objectiu assolit 

Durant ja fa més de 8 anys es donen unes beques de suport a l’èxit escolar. Són unes beques 

que dóna la Fundació SERGI mitjançant una comissió on hi ha l’Ajuntament i els centres 

escolars i que finança la Fundació Barcelona La Pedrera. 

És donen unes 38 per any a joves que estudien secundària, cicles formatius i estudis 

universitaris. Són uns 1.200 € per jove i serveixen per ajudar a finançar la matrícula en una 

acadèmia privada o el desplaçament fins al centres d’estudis, etc... Es donen a alumnes que 

s’esforcen a aprovar. 

El curs 2017-2018 es van donar 38 beques, 29 a noies i 9 a nois. 

16. Consolidar l’oferta de formació i inserció ocupacional 

Objectiu assolit 

Durant els 4 anys de durada del Pla Local de Joventut s’han dut a terme els programes 

d’inserció laboral següents:  

1. Joves per l’ocupació (JPO). Programa de formació professionalitzadora i d’inserció 

laboral, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a joves d’entre 16 i 

29 anys sense ESO o amb estudis bàsics (ESO) que no estudien, ni treballen. S’ha dut a 

terme totes les convocatòries des de l’any 2012 a l’any 2016, que va finalitzar l’any 

2018. L’any 2018 el SOC va integrar els programes JPO, programa Singular, programa 

integral i el programa “Fem ocupació per Joves” en un mateix programa i li va posar el 

nom de programes Singulars. 

Durant totes les edicions del programa JPO ha participat 227 joves, 131 han realitzat 

pràctiques no laborals en entorn productiu, 114 han retornat al sistema educatiu i 180 

joves es van inserir en el mercat laboral. 

                                                           
1 Veure memòria curs 2018-2019 del Punt d’Informació Juvenil “l’Estació Jove de Salt” 
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2. Programa Integral. Programa d’orientació i inserció laboral per a joves amb estudis 

post obligatoris acabats (cicles formatius, batxillerat o grau universitari) subvencionat 

pel SOC i pel fons social europeu. S’ha dut a terme les dues convocatòries, any 2015 i 

any 2017. Les dues edicions les va coordinar l’Ajuntament de Girona i les entitats 

implicades eren el Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Salt i entitats del 

tercer sector. Durant la convocatòria 2015, del municipi van passar 24 joves pel 

programa dels quals es van inserir 13. Durant la convocatòria 2017, de Salt, van passar 

21 joves pel programa dels quals es van inserir 14 joves2. 

3. Programa Singular. Programa d’orientació, formació professionalitzadora i inserció 

laboral per a joves amb estudis pots obligatoris acabats subvencionat pel SOC i pel 

fons social europeu. S’està duent el terme la primera convocatòria del programa, que 

es va iniciar al gener i s’acaba al desembre del 2019. Està coordinat pel Consell 

Comarcal i les entitats implicades són l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Salt i 

entitats del tercer sector. Des de Salt es tutoritza un grup de 15 joves que es formen 

en màrqueting digital  

4. Programa contracte en pràctiques per a joves amb titulació. Programa subvencionat 

pel SOC i el fons social europeu que consisteix en fer un contracte en pràctiques 

durant 6 mesos des de l’Ajuntament a joves amb formació superior finalitzada. 

L’Ajuntament de Salt s’ha acollit a les tres convocatòries, anys 2016, 2017 i 2018. La 

primera es van contractar 6 joves, la segona 3 i la tercera s’han contractat 4 joves. En 

total han passat 13 joves pel programa. 

5. Brigada Jove. Programa formatiu i laboral propi de l’Ajuntament de Salt que consisteix 

en formar a joves en el lleure infantil i juvenil mitjançant el curs de premonitors/es que 

es s’organitza cada Nadal i cada Setmana Santa des de la Fàbrica Jove. Dels joves que 

han realitzat la formació es fa una selecció i a l’estiu se’ls contracta per fer de reforç als 

monitors/es del programa Juguem? (programa de dinamització de les places i patis del 

municipi). 

                                                           
2 Veure memòries programa Integral 2015 i programa Integral 2017 
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17. Consolidar els mòduls existents de Programes de Formació i inserció. 

Objectiu assolit 

Actualment es realitzen cinc programes de Formació i Inserció (PFI), per a joves d’entre 16 i 21 

anys que no s’han trec el graduat escolar. Per part de l’Ajuntament de Salt: auxiliars de 

muntatge d’instal·lacions elèctriques d’aigua i  gas i auxiliars de comerç, vendes i atenció al 

públic. Per part de l’escola Pia de Salt: auxiliar de fleca i pastisseria, auxiliar d’imatge personal, 

perruqueria i estètica i auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas. 

18. Treballar les competències instrumentals, habilitats i actituds (saber, saber fer i saber 

ser) tot desenvolupant accions formatives en diversos formats i amb la implicació de 

diversos agents. 

Objectiu assolit 

Per assolir aquest objectiu es treballa des del el Pla de Salut jove, del qual ja hem fet la 

valoració en anterioritat i des del el Pla de Salut Jove. 

La Fàbrica Jove està oberta de dilluns a divendres de 17h a 20h i la inscripció és gratuïta. Es pot 

fer en qualsevol moment de l’any. 

Treballem a partir de projectes, és una metodologia que es basa en oferir canals que puguin 

ajudar als i les joves a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels 

seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen 

aplicació en el món real més enllà de l’equipament i busquen crear una educació 

interdisciplinària amb un significat.  

Els diferents projectes que s’estan duent actualment són: 

Espai Estudi. És un projecte destinat al reforç acadèmic i educatiu per a joves de 12 a 18 anys 

de Salt. Els participants poden utilitzar l’espai per a fer deures, reforçar continguts que 

necessitin millorar, estudiar, fer treballs en grup, etc. La funció dels educadors/es és donar 

suport i acompanyar al jove en el seu propi procés d’aprenentatge, per tal que puguin adquirir 

eines i recursos que els facin ser més autònoms i responsables a l’hora de desenvolupar les 

seves tasques. Una altre funció de l’educador és potenciar l’ajuda entre companys, és a dir, 

entre els propis joves s’ajuden en aquelles tasques que tenen més dificultats. A més dels 

educadors, també hi ha joves universitaris voluntaris que ajuden a les hores d’espai estudi, 

alguns de matèries específiques com angles, química o física o bé matemàtiques i d’altres en 

general, segons el que demanin.  

Limbo. El Limbo és una festa per joves a partir de 14 anys que es realitza un divendres cada 

dos mesos. És un projecte per acostar els joves del municipi a la cultura. Aquest projecte es 
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desenvolupa amb la col·laboració de la Casa de la Música. El projecte és portat per un grup de 

10 joves d’entre 14 i 18 anys que es reuneixen setmanalment per decidir de manera 

assembleària com serà la pròxima festa, l’elecció dels artistes, la temàtica... Aquestes festes es 

celebren cada dos mesos a la sala de concerts municipal La Mirona.  

Hort Jove. Aquest projecte sorgeix de la necessitat de condicionar un espai urbà que estava 

abandonat. A partir d’aquí es va formar un grup de 4-5 joves de 12 a 14 anys voluntaris/àries 

per fer-hi un hort. Algunes de les finalitats amb les quals es va iniciar aquest projecte són: 

potenciar el treball comunitari, afavorir la convivència intergerenacional, fomentar un estil de 

vida saludable, impulsar les relacions veïnals i comunitàries, entre d’altres. Actualment aquest 

hort està situat en un terreny que gestiona el consorci de benestar social del Gironès Salt i que 

és una acció a desenvolupar dins el Pla Comunitari del municipi, aquest hort està dividit en 

diferents parcel·les la qual cada una d’aquestes està conreada per un col·lectiu diferent. 

Fab 1. Són els joves de 12 a 15 anys, l’eix de treball d’aquest grup són les habilitats per la vida, 

de manera que anualment s’estructura un projecte on les activitats que es programin estiguin 

pensades en el treball d’aquestes. A partir d’una assemblea a principi de curs amb els joves 

surten moltes propostes d’activitats que els educadors les utilitzen per fer la planificació del 

projecte.  

El projecte s’estructura per eixos, físic, creatiu, saludable i comunitari, cada temàtica esdevé 

en una activitat que han proposat els joves. La presentació d’aquestes activitats varia en funció 

del curs, s’ha treballat a partir d’un concurs o bé per mesos temàtics, la idea és canviar el 

format de presentació cada any, perquè sigui prou engrescador i motivador pel jove.  

Fab 2. Són els joves de 16 a 18 anys, amb aquest grup de joves no hi ha un projecte concret, 

sinó que la idea és que trobin l’eix de treball a partir de les seves aportacions, motivacions i 

interessos. A principi de curs, es fan diverses assemblees per tal de tenir un ventall ampli de 

propostes prou motivadores per tot el grup. A partir d’aquestes assemblees es fa la selecció 

del projecte que es vol dur a terme i una breu planificació que de les accions que s’han de dur 

a terme. Un any es va dur a terme un projecte audiovisual, la creació d’un videoclip «Salt es mi 

city». Totes les activitats que es van programar estaven enfocades en aquesta línia i per la 

gravació i edició es va contractar un tallerista que ensenyes les tècniques en el grup. Un altre 

curs es van desenvolupar dos projectes, d’una banda un projecte intergeneracional basat en la 

comparació de la festa Limbo i la festa de la gent gran i d’altra banda la «Fab tv», basada en la 

gravació en directe d’un programa setmanal.  

Tots aquests projectes són anuals, entenent l’any com un curs escolar, de setembre a juny. Per 

tant, durant els mesos d’estiu són valorats i revisats pels educadors per tal de modificar si cal 

algun dels seus apartats o canviar la línia de treball d’algun dels projectes. Si en algun moment 

donat es creu interessant o necessari engegar un nou projecte, des de l’equip educatiu es 

valora i s’inicia en qualsevol moment del curs en la mesura del possible i sempre pensant en la 

continuïtat d’aquest vers l’interès i aprenentatges dels joves.  
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Tal i com es pot veure a la taula següent, aquest curs hi ha 143 joves implicats en els diferents 

projectes de la Fàbrica Jove. 

 

Joves implicats per projecte Fàbrica Jove curs 2018-2019 

PROJECTE NÚMERO DE JOVES 

Espai estudi 55 

Limbo 10 

Hort Jove Aquest curs no s’ha dut a terme 

Fab 1 43 

Fab 2 35 

TOTAL 143 

 

2.2.4. Avaluació de l’àmbit de treball 

19. Ampliació dels recursos de la formació ocupacional. 

Objectiu assolit 

Per assolir aquest objectiu s’ha homologat l’aula de la Fàbrica Jove que dona al carrer Pius XII, i 

s’estan realitzant cursos ocupacionals subvencionats pel SOC. 

20. Mantenir un servei d’orientació laboral específic per a joves , atès a la importància i 

necessitat d’una atenció més individualitzada i a la importància de realitzar un projecte 

professional que els permeti i faciliti l’emancipació. 

Objectiu assolit 

Per assolir aquest objectiu es dur a terme el projecte Xarxa d’Accés al Treball (XAT) a càrrec de 

l’entitat el Casal dels Infants. Mitjançant un conveni amb l’Ajuntament duen a terme la XAT a 

l’equipament juvenil el Satèl·lit. 

Es tracta d’un programa d'orientació i formació per a la millora de l’ocupabilitat de les i els 

joves inactius que necessiten un suport per començar un itinerari formatiu cap al treball. 

Impliquen les noies i els nois en el seu procés d’aprenentatge. Treballen per millorar les seves 

competències transversals i relacionals d’accés al treball i desenvolupen tallers de recerca de 

feina, d’elaboració de currículums i de preparació d’entrevistes laborals. 

Durant aquest 4 anys han atès 237 joves: 
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2016: 73 persones 

2017: 73 persones 

2018: 34 persones 

 

2019: 57 persones (fins a l’abril) 

L’Ajuntament de Salt ha iniciat, el 31 de desembre del 2018, el programa referent en ocupació 

juvenil subvencionat pel SOC, el Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. El 

programa té com a objectiu el de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des 

del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. A través del treball en xarxa i 

transversal dels diferents dispositius que treballen amb persones joves, s'ofereixen els 

recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove.  

Aquest primers quatre mesos del programa (de gener a abril) s’han derivats 175 joves, del 

quals s’han atès 149 i s’ha fet 125 tutories. 

21. Consolidar i mantenir estables en el temps els serveis de l’EMO (espai municipal 

d’orientació municipal. 

Objectiu assolit 

L’Espai Municipal d’Ocupació (EMO) és un servei públic adscrit a l’Àrea d’Acció Social i 

Habitatge i pertanyent a la Regidoria de Promoció de l’Ocupació.   

La seva missió és empoderar a les persones dotant-les d’autonomia, mitjançant noves formes 

d’orientar l’ocupació. 

Treballen per: 

 Implementar mesures actives per millorar l’ocupabilitat i la inserció de les persones 

treballadores en situació d’atur o en actiu. 

 Millorar les competències professionals i del capital humà de les persones 

treballadores en situació d’atur o en actiu. 

 Millorar el teixit empresarial de Salt, promoure la prospecció i la intermediació amb les 

empreses. 

 Impulsar l’activitat econòmica del territori a través de l’emprenedoria i la promoció de 

la ciutat. 

Els seus projectes i serveis s’organitzen en tres grans àrees: ocupació, formació, empresa i 

emprenedoria. 

Ofereixen una atenció personalitzada, eficient  i de qualitat en totes les accions que 

desenvolupem. 
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2.2.5. Avaluació de l’àmbit d’habitatge 

22. Crear un alberg juvenil a Salt 

Objectiu no assolit 

23. Disposar d’una borsa de pisos per estudiants  

Objectiu mig assolit 

S’havien de crear tres pisos per estudiants però només s’han pogut crear un pis amb tres 

places. Actualment l’ocupen joves estudiants universitaris que estudien a la UDG. 

No obstant el consistori està negociant amb una entitat social per tal de reconvertir un edifici 

per a fer habitatges per a joves i estudiants amb una capacitat de 20 persones. 

2.2.6. Avaluació de l’àmbit de cultura 

24. Fer un carnet de descomptes de diferents serveis del municipi per a joves. 

Objectiu no assolit 

25. Donar oportunitats perquè els joves puguin accedir a recursos formatius relacionats amb 

diferents disciplines artístiques. 

Objectiu no assolit 

26. Possibilitar les formes d’expressió artística i creativa de la gent jove. 

Objectiu assolit 

Per assolir aquest objectiu es duen a terme el projectes: “Aquí pots”, Labmúsic, i el concurs de 

disseny de gots de la Festa Major. 

El projecte “Aquí pots!” es porta a terme des de l’any 2009 i posa a disposició de tots els 

artistes parets perquè puguin fer-hi pintades sense ser sancionats i sense la necessitat d’haver 

estar tramitant permisos cada vegada que hi volen grafitejar, amb l’objectiu de regular aquesta 

activitat perquè la convivència entre els ciutadans i ciutadanes i aquest art de carrer sigui 

positiva, enriquidora i sobretot respectuosa. 

El projecte Labmúsic era la reorientació del projecte Salt The Músics (STM), el concurs de grups 

novells de Salt que es va dur a terme de l’any 2002 a l’any 2015. Després de 12 edicions del 

concurs STM es va detectar que en el municipi actualment hi havia pocs grups de música on el 

components fossin menors de 25 anys. Per aquest motiu es va crear el Labmúsic que consistia 

en un projecte formatiu on s’havien de seleccionar tres grups màxim dels que es presentessin 

al concurs. L’any 2017 es va fer difusió del projecte però només es va presentar un grup que no 

complia els requisits i es va deixar desert. 
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El concurs del disseny de gots de la Festa Major consisteix en que els joves que volen 

presenten una proposta de disseny pels gots de la Festa Major, el dibuix seleccionat és el que 

es fa servir per decorar els gots. 

27. Creació d’una llista, disponible a la web de l’ajuntament, de material públic a disposició 

de les entitats del poble. 

Objectiu no assolit 

2.2.7. Avaluació de l’àmbit de lleure i esports 

28. Fer un street workout 

Objectiu assolit 

El street workout és una disciplina d’entrenament practicada al carrer que es basa en la 

realització d’exercicis bàsics com flexions o abdominals. Moviments corporals que es porten a 

terme únicament amb el propi pes corporal i gràcies a diferents aparells dissenyats per la 

causa. Amb origen a la calistenia, l’activitat suposa una combinació de diferents accions 

bàsiques, rudimentàries que requereixen d’habilitat, coordinació, equilibri i força. 

Per fer el street workout de Salt es va fer una reunió amb un grup de joves que el practica, el 

tècnic d’esports i l’empresa encarregada de muntar-lo perquè decidir entre tots com havia de 

ser. Es va instal·lar l’any 2018, un any abans del previst. Normalment està força concorregut. 

La voluntat de l’àrea d’esports del consistori és que aquesta sigui la primera d’unes 

instal·lacions dedicades a les noves tendències pel que fa activitats físiques i esportives en 

espais urbans, com són l’skatepark, bikepark3, Boulder (escalada en horitzontal), o el mateix 

street workout. L’elevat cost d’aquest tipus d’instal·lacions farà necessari una instal·lació 

progressiva dels elements durant els propers anys. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 En el Pla Local de Joventut 2008-2011, en el procés participatiu, una de les accions més demanades 

pels joves va ser la instal·lació d’un skatepark i en el Pla Local de Joventut 2012-2015  una de les accions 

més demanades de l’àmbit d’esports va ser un bikepark. 
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29. Recuperar el projecte Futbol Net. 

Objectiu assolit 

FutbolNet és una metodologia d’intervenció social creada per la Fundació Barça el 2011. La 

metodologia utilitza el futbol i l’activitat física com a eines de reflexió i agents de canvi per 

millorar la vida dels infants i joves que es troben en contextos vulnerables. A cada sessió es 

treballa un valor a través de jocs esportius i es disputa un partit de futbol en què els 

participants han de posar en pràctica un valor de la millor manera possible. Per facilitar-ho 

l'activitat està plena d'espais de reflexió i els partits es divideixen en tres parts. 

A Salt es va iniciar en conveni amb l’Ajuntament de Salt i la Fundació SER.GI l’any 2012. 

Després es va deixar de fer. Una de les accions del Pla Local de Joventut 2016-2019 era 

recuperar el projecte Futbol Net. Així es va tornar a reprendre el curs 2016-2017 i s’ha fet cada 

curs. 

En el municipi s’adreça a joves d’entre 12 a 16 anys (estudiants d’ESO). Als joves més grans 

se’ls ofereix la possibilitat de fer de mediadors/es. S’ofereix com una activitat extraescolar dins 

del programa Juguem? I les inscripcions es fan al mes de setembre-octubre.  

El curs 2018-2019 s’han inscrit 48 participants, 35 nois i 13 noies i 2 mediadors4. 

30. Fomentar la participació dels joves en activitats de lleure educatiu. 

Objectiu assolit 

Per assolir aquest objectiu es dur a terme el projecte de La Fàbrica Jove5 que ja hem 

referenciat en l’avaluació de l’objectiu 18 de l’àmbit d’educació.  

31. Oferir una oferta formativa, d’oci i de lleure de qualitat, variada i tenint en compte les 

inquietuds dels joves. 

Objectiu assolit 

L’àrea de Joventut fins l’any 2016 editava tres agendes d’activitats per a joves: Hivern-

primavera jove, estiu jove i tardor jove. L’estiu de l’any 2016 l’àrea de promoció de la ciutat va 

començar a editar una agenda d’activitat per tota la població cada estació de l’any, més dos 

d’especials: Casals d’estiu i Nadal. Així la programació adreçada exclusivament als joves 

s’inclou des de l’estiu de l’any 2016 a l’agenda general. 

Es programen activitats formatives, de lleure educatiu, culturals, tecnològiques, laborals, 

esportives i activitats vinculades amb esdeveniments municipals (SAFIS, Festa Major, Sant 

Jordi, Fira tèxtil, etc), sempre tenint en compte les necessitats i inquietuds dels joves. 

                                                           
4 Veure informe FutbolNet febrer 2019 

5 Veure memòries del projecte Fàbrica Jove, curs 2015-2016, curs 2016-2017 i curs 2017-2018. 
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A l’inici d’aquest any 2019, des de l’àrea de promoció de la ciutat, a petició de l’àrea de 

joventut i dels docents dels instituts, s’ha dissenyat un pòster per fer difusió de les activitats 

exclusives per joves de cada estació de l’any. Així als instituts s’ha deixat de portar 2.000 

agendes i ara es reparteixen 300 pòsters a tots els centres d’educació secundària del municipi. 

D’aquesta manera la difusió de les activitats exclusives per joves és més efectiva i eficaç, amb 

un considerable establi econòmic i ecològic. 

2.2.8. Avaluació de l’àmbit de cohesió social i equilibri territorial 

32. Recuperar la figura d’agent cívic. 

Objectiu assolit 

El mes de maig del 2018, l’Ajuntament, a través del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, 

va iniciar el projecte d’intervenció socioeducativa per a joves “Tarda Oberta” a càrrec de dos 

educadors socials de carrer. L’objectiu d’aquesta acció comunitària és intervenir amb els joves 

que passen moltes hores a les places i als carrers de Salt, per tal d’atendre les seves necessitats 

personals, socials i educatives i, al mateix temps, prevenir, detectar i disminuir conductes de 

risc. 

A l’estiu de l’any passat es van incorporar dos agents cívics i un mediador. Els agents cívics fan 

tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques per tal de fomentar accions 

de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels bens públics i privats 

de la ciutat. 

33. Treballar el sentiment de pertinença a un barri i/o al municipi. 

Objectiu assolit 

Per assolir aquest objectius s’havia de creat dos centres socials, un al barri centre i l’altre a 

prop de la plaça Catalunya. 

El mes de maig del 2017 l’Ajuntament va obrir el primer local de barri al carrer Àngel Guimerà. 

L’equipament te 150 m2 amb dues sales tancades i una de més gran. És un local veïnal per al 

barri Centre on es reuneix l’associació de veïns del barri que decideixen les activitats que es 

realitzen. A banda també les altres entitats en poden sol·licitar l’ús. 

El mes de novembre de l’any 2017 es va inaugurar el segon local de barri, l’espai “Som Salt” al 

carrer Anselm Clavé a prop de la plaça Catalunya. Te una superfície de 1.556 metres quadrats. 

Les reformes, que van tenir un cost de 200.000 euros, han permès asfaltar la zona 

poliesportiva, pintar i il·luminar la zona de jocs i fer-hi una sala polivalent de 60 metres 

quadrats, un lavabo, vestuaris i magatzem, ambdós d'uns 20 metres quadrats. Actualment les 

instal·lacions s’utilitzen pel programa Juguem?, el Cau de Can Tona i casal familiar de vincles de 

l’entitat del Casal dels infants. També pot ser utilitzat per les entitats que ho demanin. 
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34. Aconseguir que hi hagi wifi gratis als equipaments municipals. 

Objectiu assolit 

35. Ampliar l’oferta de possibles projectes de cooperació amb la Universitat de Girona. 

Objectiu assolit 

L’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UDG ofereix la possibilitat d’aconseguir 

fins a 6 crèdits de forma gratuïta tot combinant formació en l’àmbit del voluntariat, la 

solidaritat i els drets humans, i pràctiques de voluntariat en entitats socials i ONG del nostre 

entorn i per la participació en projectes de cooperació internacional. 

A través del Voluntariat, la UDG vol incidir en el desenvolupament de competències 

transversals en els estudiants que promoguin el seu desenvolupament integral i contribueixin a 

la seva formació com a ciutadans actius i responsables socialment. Amb això, la universitat és 

percebuda com una institució compromesa i implicada amb el territori èticament i socialment 

per la seva contribució a la solidaritat, l’equitat i la justícia social. 

La Unitat de Compromís Social i l'Oficina Local d'Habitatge de Salt posen a disposició de 3 

estudiants de la UdG un pis compartit durant un any acadèmic a Salt. Viureu en règim de 

lloguer durant un any acadèmic, de setembre a agost de 2020, a un cost de 125 €/mes, 

despeses de subministraments incloses. A canvi es comprometen a dedicar 150 hores, 

repartides durant tot el curs, a participar en diverses activitats solidàries a Salt. Els estudiants 

que compleixen les 150 hores del projecte obtenen 6 crèdits de reconeixement acadèmic, un 

cop presentada una memòria final i l’avaluació del projecte. 

Els estudiants han fet de voluntaris als projectes Juguem?, a la xarxa de treball en famílies i a la 

Fàbrica Jove. 

36. Impulsar la mobilitat sostenible per tal de disminuir la presència del vehicle privat als 

carrers. 

Objectiu assolit 

Per aconseguir aquest objectiu s’han realitzat tres accions, una prevista en el Pla Local i dues 

no programes: el Bus Nit de Fires de Girona, la línia 9 de bus Salt-Campus Montilivi i 

descompte pel bus per a joves que estudien a Girona de 16 a 25 anys. 

El Bus Nit de Fires de Girona és un autobús nocturn de 22’00 a les 5’00, a meitat de preu, que 

va de Salt-Girona i de Girona-Salt en motiu de les Fires de Girona (finals octubre-novembre), 

per fomentar l’ús del transport públic. Els tiquets de descompte (un tiquet per viatge) s’han de 

passar a buscar per l’Estació Jove de Salt i se’ls hi dona als joves de 14 a 30 anys. 
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El pioner d’aquest programa va ser l’Ajuntament de Salt l’any 1998 fent un conveni amb 

l’Empresa Teisa. L’any 2002, l’àrea de joventut del Consell Comarcal del Gironès va col·laborar 

econòmicament subvencionat una nit i l’any 2004 es va incorporar l’Ajuntament de Girona i 

altres municipis del Gironès fins un total de 22 municipis. Actualment hi ha 8 rutes. La línia 

nocturna 1 que va de Bescanó a Girona es finança a entre l’Ajuntament de Bescanó, 

l’Ajuntament de Salt, l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal. 

L’any 2018, la línia 1 la van agafar 1889 usuaris. 

La línia 9 de bus Salt-Campus Montilivi es va estrenar el mes de setembre del 2018, connecta 

Salt i la UDG. La Línia està operativa cada hora dels dies feiners de dilluns a dissabte –

exceptuant el mes d’agost-. Ha estat impulsada per la Generalitat de Catalunya i Teisa després 

d’anys de revindicacions demanant aquest nou servei. 

Descompte bus pels joves que estudien a Girona. Des del gener del 2019 l’Ajuntament 

subvencionat el 40% de les T-MES dels estudiants d’entre 16 i 25 anys de Salt inclòs dins la 

zona 1 de l’ATM. D’aquesta manera, el preu de la targeta, que és de 46,15 € passa a costar 

27,69 €. S’estima que es podran beneficiar més de 400 estudiants de Salt. 

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud al Servei d’Atenció a la Ciutadania o 

bé mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Els únics requisits que han de complir és 

tenir entre 16 i 25 anys, estar empadronats a Salt i que facin estudis reglats a la ciutat de 

Girona i altres municipis de la zona 1 de l’ATM. Per obtenir-la cal presentar la sol·licitud, 

acompanyada d’una còpia del DNI, de la matrícula dels estudis i una fotografia de carnet. 

 

2.2.9. Avaluació de l’àmbit d’associacionisme, interlocució i participació no formal 

37. Mantenir el programa de participació i associacionisme de l’àrea d’integració i 

convivència. 

Objectiu assolit 

El programa de participació i associacionisme de l’àrea d’integració i convivència de 

l’Ajuntament de Salt consta d’un punt de voluntariat.  

El punt de voluntariat ha nascut amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana, la 

cohesió social i la convivència intercultural mitjançant la tasca voluntària i millorar la imatge 

pública de Salt promovent l'exercici i el reconeixement de la tasca de voluntariat.  

Pretén fer un enfocament integral i articulat entre l’Ajuntament de Salt, les associacions 

ciutadanes ja existents, les entitats socials amb voluntariat i la ciutadania del municipi, atenent 

a les necessitats socials detectades des del territori, desenvolupant actuacions concretes que 

reverteixen en la millora de la participació, coresponsabilitat i convivència de Salt. 

https://www.seu-e.cat/web/salt/seu-electronica
http://www.viladesalt.cat/
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Durant aquest mandat l’Ajuntament ha contractat una tècnica de participació ciutadana que, 

entre d’altres accions, a dut a terme els consells de barris i els pressupostos participatius. 

El més d’abril del 2018 l’Ajuntament va iniciar els pressupostos participatius amb l’objectiu de 

conèixer les prioritats dels veïns i veïnes de Salt, implicar-los en la presa de decisions i afavorir 

el debat col·lectiu. Les propostes més votades es van incorporar als pressupostos municipals 

2019. Ha sigut la primera vegada que des de la Vila de Salt es dur a terme aquesta iniciativa.  

El dia 21 de maig del 2018 l’Ajuntament va posar en funcionament una nova pàgina web des 

d’on es gestionen els processos i accions participatives. “Decidim.salt.cat” és un web basat en 

la plataforma DECIDIM, una experiència en línia que ja funciona a la ciutat de Barcelona. A 

partir d’aquesta experiències, s’ha creat una xarxa de municipis d’arreu de Catalunya que 

utilitzen aquest plataforma i que, a més, permet compartir coneixements entre ells. 

El gener del 2019 el consistori a impulsat els consells de barri amb l’objectiu de fomentar la 

participació ciutadana. Estan pensats per a facilitar espais on l’Administració (responsables 

tècnics i polítics de l’Ajuntament) i la ciutadania (veïns, veïnes i entitats) puguin apropar-se de 

manera directe per tal de treballar comunitàriament, creant així un nou espai de trobada 

que fomenti la participació ciutadana i contribueixi a la cohesió social dels habitants de Salt. 

Aquestes trobades es duran a terme a diferents sectors territorials i equipaments o recursos 

representatius de cada barri. Concretament, s’ha dividit Salt en quatre sectors: el Sector Sud 

(amb els barris del Pla, la Maçana, Sant Cugat, Mas Masó-Hospital), el Sector Centre (Barri 

Centre), el Sector Oest (Barri Vell i Barri dels Escriptors) i el Sector Est (Barri del Veïnat).  

 

38. Facilitar l’accés dels joves a les associacions. 

Objectiu no assolit. 

39. Fomentar la participació dels joves en els diversos espais: centres educatius, entorn 

comunitari, etc... 

Objectiu assolit 

Per assolir l’objectiu es fa mitjançant el projecte PICES (punt d’informació juvenil als centres 

d’educació secundària) que s’emmarca dins de l’àmbit de la informació juvenil. Funciona des 

de l’any 2006 i treballa des d’una perspectiva global que interrelaciona els diferents àmbits 

que conformen la vida dels joves, ja que el seu principal objectiu és afavorir l’emancipació i la 

participació mitjançant l’accés a la informació.  

El projecte PICES consta de 3 accions: 

1) Programació ordinària d’activitats i informació (PICES AL PATI): l’informador juvenil 

disposa d’un armari amb rodes a cada centre per portar-hi informació, facilitar la inscripció 
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dels joves a activitats de l’àrea de joventut o dinamitzar alguna activitat relacionada amb una 

temàtica que sigui d’interès pels joves i que coincideixi amb un Dia Mundial en el calendari. 

Aquestes dinamitzacions es fan per tal que s’acostin al servei joves que potser no ho fan 

perquè creuen que no tenen cap consulta, o perquè simplement els fa vergonya. El fet de tenir 

activitats és atraient i amplia els usuaris.  

2) La Jornada de Formació de Delegats/des de 2n d'ESO del Gironès. Aquesta es fa el 

mes de febrer, i és una trobada d’un dia de tots els delegats/des i subdelegats/des de 2n d’ESO 

del Gironès.  

 3) INFOVIPS: tots sabem que la informació pot arribar de moltes maneres als joves, 

però és evident que, si el contingut és explicat per un igual, el missatge queda molt més 

arrelat. Per això donem molta importància a la figura dels “corresponsals de joventut”, joves 

que planifiquin, juntament amb l’informador juvenil i fora l’horari lectiu, les activitats i 

informacions que s’han de donar en el PICES de cada centre. 

40. Potenciar la utilització de les TIC i les xarxes socials a internet com a instruments 

participatius. 

Objectiu assolit 

Per assolir aquest objectiu s’ha dut a terme el pla de difusió i comunicació de les polítiques de 

joventut del municipi que ja s’ha descrit en l’avaluació de l’objectiu 3. 
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3. DIAGNOSI DE LA REALITAT JUVENIL DE SALT 
 

La diagnosi de la realitat juvenil de Salt  ha de permetre conèixer la situació de partida de les 

persones joves del municipi i les polítiques que els afecten amb l’objectiu de planificar de 

manera més fonamentada les polítiques de joventut que es duran a terme durant la vigència 

del PLJ. 

Enguany, per fer la diagnosi de la realitat juvenil s’ha fet un extracte de  dos informes elaborats 

recentment i un anàlisi qualitatiu de la realitat juvenil de Salt. 

Els dos informes referenciats són: Informe per analitzar la situació i necessitats de la joventut 

de les comarques Gironines, fet per l’Observatori Català de la Joventut amb dades de 

l’Enquesta de la joventut de Catalunya feta l’any 2017 i l’anàlisi sociodemogràfic, elaborat per 

Laia Monterde de Xarxa Consultors dins del Pla Educatiu de Salt fet l’any 2018. 

Per fer l’anàlisi qualitatiu s’han fet tallers participatius als centres d’educació secundària del 

municipi i als participants d’un programa d’orientació i inserció laboral anomenat Singular. 

També s’ha passat una enquesta on-line adreçada principalment a la població juvenil, que han 

respost gairebé 400 persones.  

Aquest capítol es divideix en dos apartats: el primer recull els principals indicadors quantitatius 

sobre la realitat juvenil a Salt i al seu entorn; i el segon apartat reflecteix les visions i 

valoracions de la gent jove de Salt sobre la seva situació i sobre les polítiques i equipaments 

juvenils de la vila. 

3.1. Indicadors clau sobre la situació del jovent a les Comarques Gironines 
i a Salt 

El Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

per encàrrec de l’Observatori Català de la Joventut, ha elaborat set informes per cadascuns 

dels àmbits del Pla territorial de Catalunya a partir de l’Enquesta a la joventut de Catalunya de 

2017.6 

Les conclusions de l’informe sobre la situació i necessitats de la joventut a les Comarques 

Gironines resumeixen la situació de la població jove en 7 indicadors clau: 

 

                                                           
6 Situació i necessitats de la joventut a les Comarques Gironines. Anàlisi a partir de les dades de 

l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Aina Gomà i Laura Soler, Grup d’Estudis sobre Energia, 

Territori i Societat (UAB). Consultable a 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_observatori_catala_de_la_joventut/doc

uments/arxiu/enquesta_joventut/ejc2017_Informes_territorials_Comarques_Gironines.pdf 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_observatori_catala_de_la_joventut/documents/arxiu/enquesta_joventut/ejc2017_Informes_territorials_Comarques_Gironines.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_observatori_catala_de_la_joventut/documents/arxiu/enquesta_joventut/ejc2017_Informes_territorials_Comarques_Gironines.pdf
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1. Formació. Hi ha una menor proporció de població d’entre 15 i 34 anys que estudien. 

Les Comarques Gironines són l’àmbit de Catalunya amb menys proporció de població 

jove d’entre 15 i 34 anys que estudien (38,4%) i on hi ha una proporció més elevada de 

joves que no assoleix la formació obligatòria (12,7%). El percentatge de joves amb 

estudis universitaris és també baix (24%) i se situa a quatre punts per sota de la 

mitjana catalana. 

2. Ocupació. Hi ha més joves que treballen en relació a altres territoris de Catalunya però 

amb una ocupació de no gaire qualitat.  

L’abandonament precoç dels estudis (57,7% de persones d’entre 15 i 35 anys sense 

cursar cap mena d’estudis) pot estar relacionat amb la demanda del mercat laboral. 

Tanmateix, l’ocupació que aquest ofereix no resulta de gaire qualitat. El percentatge 

de persones joves que treballen en categories ocupacionals altes és de 28,2%, gairebé 

10 punts per sota de la mitjana catalana. D’altra banda, la taxa de temporalitat laboral 

(52,3%) és la segona més alta de Catalunya i se situa a més de 5 punts per sobre de la 

mitjana catalana. 

3. Condicions socioeconòmiques. Situació socioeconòmica poc favorable. 

La precarietat laboral enllaça també amb una situació socioeconòmica, en termes 

generals, poc favorable. La taxa de joves en risc de pobresa (35,8%) supera en més de 

3 punts la mitjana del país. Són també alts els percentatges de persones que no han 

pogut estudiar o han deixat de fer-ho a causa de les dificultats econòmiques (16,4%) i 

també les que han hagut de reduir el consum d’aliments bàsics per aquesta raó 

(17,7%, el més alt de Catalunya). 

4. Emancipació i família. Taxa d’emancipació més alta de Catalunya (50,6 %) i segona 

taxa més elevada a l’hora de tenir fills i filles. 

La transició ràpida a la vida laboral comporta l’existència d’unes taxes d’emancipació 

altes en edats baixes. El jovent de les Comarques Gironines d’entre 15 i 34 anys és el 

que té la taxa d’emancipació més alta de Catalunya, això mateix ocorre amb la taxa 

d’emancipació de la població d’entre 20 i 24 anys (37%). L’emancipació primerenca es 

tradueix també en una propensió més gran a tenir descendència (39,1% de la població 

jove d’entre 25 i 34 anys en té, i és la segona taxa més alta de Catalunya). 

5. Salut. Les situacions d’angoixa i depressió se situen al voltant de la mitjana del país. 

Pel que fa a la salut, la valoració subjectiva positiva de l’estat de salut (49,9%) i la 

satisfacció general amb la pròpia vida (79,6% en nivells alts) es troben lleugerament 

per sota de la mitjana catalana. En canvi, les situacions d’angoixa i depressió se situen 

al voltant de la mitjana del país. 
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6. Participació comunitària i implicació política. Implicació associativa elevada i 

implicació política baixa. 

Les Comarques Gironines són un dels àmbits amb menys participació política , tant pel 

que fa a la participació electoral com en actes reivindicatius (només 1 de cada 5 joves 

va prendre part en alguna mobilització l’any anterior a l’enquesta). En canvi, mostren 

una implicació associativa prou elevada (el 30,3% de la població jove participa en 

alguna entitat, sense tenir en compte les esportives). 

 

7. Mobilitat. Ús predominant del vehicle privat i flux elevat de desplaçaments fora del 

propi municipi. 

Les Comarques Gironines no difereixen gaire de la mitjana de la resta d’àmbits. Es 

constata l’ús predominant del vehicle privat (s’hi efectuen la meitat dels 

desplaçaments) i un flux elevat de desplaçaments fora del propi municipi (51%). Pel 

que fa las desplaçaments fora del propi àmbit, destaquen els que es realitzen cap a 

l’àmbit Metropolità barceloní. 

En fer l’anàlisi de la realitat social dels i de les joves de Salt, veiem que es compleixen les 

mateixes característiques que a les comarques gironines, però encara més accentuades, 

donada la situació específica de Salt en termes socio-econòmics.  

Les següents idees s’han extret bàsicament de la Diagnosi Socioeducativa7  de Salt, però quan 

ha estat possible, s’han actualitzat les dades, de les següents fonts: padró municipal habitants, 

Idescat (Institut Català d’Estadística) i el sistema d’informació XIFRA de la Diputació de Girona. 

A continuació, es presenten 7 indicadors clau sobre la situació social del jovent de Salt: 

1. Alta densitat de població. Una de les més altes de Catalunya i el doble que Girona. 

Situat a al centre-oest de la comarca del Gironès, a tocar de la ciutat de Girona, una de les 

principals característiques de Salt és la seva densitat de població, comparable amb pocs 

municipis a nivell català. Amb una superfície 6,64 km2 i una població oficial de 30.622 habitants 

el 2018, la seva densitat és 4.611,8 habitants per km2. Es tracta d’una densitat que gairebé 

dobla la de la ciutat de Girona (2.563 hab./km2) i significa 13 vegades la densitat de la comarca.   

Una alta densitat de població comporta un ús més intensiu de l’espai públic (carrers, places i 

parcs), així com dels serveis bàsics (educació, salut,...). Això significa majors nivells de 

desgast dels equipaments i espais públics que requereixen de més manteniment i neteja que 

en d’altres municipis amb baixa densitat. 

                                                           
7 A partir de la Diagnosi del Pla educatiu de Salt. Novembre del 2018. Elaborat per Laia Monterde i Mulet 

(Xarxa Consultors). Consultable a: http://viladesalt.cat/contingut/ensenyament/diagnosiplaeducatiu.pdf 

http://viladesalt.cat/contingut/ensenyament/diagnosiplaeducatiu.pdf
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2. Molta mobilitat de la població. Hi ha un fort creixement per les arribades però també 

moltes persones que marxen. 

Una segona característica de Salt és la mobilitat de la seva població, on les arribades han estat 

històricament superiors a les sortides, això ha provocat un creixement demogràfic del 33,6% 

de la població els darrers 16 anys (2000-2016) una mica inferior al creixement del conjunt del 

Gironès (37,4%) però sobretot un procés de substitució de la població d’orígens geogràfics 

diferents. Tal i com mostra l’informe estadístic: la població estrangera al municipi de Salt 

(Ajuntament de Salt 2015), entre l’any 2000 i 2010 la població de nacionalització espanyola cau 

un 20% i l’augment experimentat per la població d’origen estranger és d’un 775,96%, 

probablement un dels creixements més alts, sinó el més alt, a nivell de Catalunya i a nivell de 

l’estat espanyol.  

Aquesta mobilitat de la població dificulta que es generin dinàmiques de cohesió social i 

arrelament de les persones en relació al seu barri o a la vila. Tenir xarxes de suport (amistats, 

entitats, grups d’interès) és un element fonamental per sentir-se part d’un territori.  

3. La població de Salt és més jove que la del seu entorn. A Salt més del 20% de la 

població és menor de 15 anys mentre a Catalunya és el 15,7%. 

Una tercera característica de Salt és la seva peculiar estructura poblacional per edats i sexes,la 

població infantil o jove, és majoritàriament masculina i d’origen estranger, de nacionalitat 

estrangera o bé la seva família és nascuda fora de l’Estat. A Salt més del 20% de la població és 

menor de 15 anys mentre a Catalunya és el 15,7%. A setembre de 2019 Salt compta amb 5.724 

joves de 16 a 29 anys, el 55% són nois i el 45% noies. Conjuntament signifiquen el 17,42% de la 

població de la vila.  

Salt és un vila molt jove, amb molts infants i adolescents, que en els propers anys passaran a 

formar part del col·lectiu Jove.  

4. Alt percentatge de població nascuda a l’estranger. La meitat dels joves de Salt són 

nascuts/des en d’altres països, principalment del continent Africà, però també 

d’Amèrica Central i d’Europa. 

Salt compta l’any 2018 amb 11.641 persones amb nacionalitat estrangera (38,01%), més del 

doble que a Catalunya. En primer lloc d’Àfrica, principalment del Marroc i Gàmbia, però també 

Senegal, Ghana, Mali i Nigèria. En segon lloc, el 10,7% provenen de l’Amèrica del Nord i Central 

(especialment d’Hondures), del continent asiàtic, la primera nacionalitat és la Índia i d’Europa 

cal destacar Romania.  

Per lloc de naixement, a setembre de 2019 només el 49% dels joves de 16 a 29 anys de Salt són 

nascuts/des a Espanya (2.781). Hi ha un 14% que van néixer al Marroc (811), un 10% a 

Hondures (558) i un 7% a Gàmbia (395). També hi ha força joves de països com Mali, Senegal, 

Romania  o Índia.   
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Aquesta barreja de cultures, llengües i orígens aporta a Salt unes oportunitats úniques com a 

espai de mestissatge i de trobada de persones amb experiències de vida molt diverses. Però 

a l’hora també significa temor cap a el que és diferent, desconfiança, prejudicis i conflictes 

fruit de conviure i compartir uns recursos i espais públics limitats.   

5. Situació de vulnerabilitat social. La renda mitja per habitant a Salt és inferior que a la 

comarca i al conjunt de Catalunya.  

La vila de Salt, com ja s’ha dit, ha estat les darreres dècades un punt d’arribada i d’acollida de 

població en situació de vulnerabilitat social, primer ho va ser d’altres llocs de l’Estat Espanyol i 

des de la dècada dels 2000, ho ha estat de població d’arreu del món. Aquesta realitat es 

reflecteix en el nivell de renda mig de Salt, que compta amb una Renda Familiar Bruta 

Disponible (calculada per a l’any 2016) de 11.500 euros per habitant, força inferior a la renda 

de la comarca (16.000), un allunyament superior que anys enrere. Si la comparem amb la mitja 

de Catalunya, equival a gairebé el 68%. 

Les desigualtats socials, les situacions de pobresa i d’exclusió social que viuen part dels veïns 

i veïnes de Salt, especialment els més joves, són a l’arrel de les problemàtiques del jovent de 

Salt.  

6. Moltes persones joves amb nivells formatiu baixos o sense formació. Un de cada tres 

joves de Salt no té una formació bàsica completa. 

Segons les dades del Padró municipal a setembre de 2019, una tercera part (34%) dels joves 

majors de 16 anys i menors de 30, no té els estudis primaris acabats o no sap llegir i escriure. 

Un 42% té estudis primaris o secundaris acabats i un 24% ha acabat els seus estudis post-

obligatoris. Tot i ser dades que poden no estar actualitzades, mostren un percentatge molt 

important de persones sense una formació bàsica complerta. 

7. Una de les taxa d’atur més elevada de les comarques gironines. Tot i que s’ha reduït 

l’atur els darrers anys, segueix sent superior que al seu entorn 

Pel que fa a les persones aturades, al setembre de 2019 són 2.119, que representa una taxa 

d’atur registral del 13.84%. Es tracta d’una taxa que s’ha reduït els darrers anys, però segueix 

sent de les més altes de les comarques de de Girona, que globalment es situen en un atur del 

9,51% al mateix període.  

Si analitzem la taxa d’atur entre els joves de 16 a 24 anys veiem que és força més elevada, del 

17,88%, mentre al conjunt de la província de Girona és de l’11,25%, per tant al jovent de Salt li 

afecta l’atur en major grau que al conjunt de la població i al conjunt de joves de les comarques 

de Girona (Font: Sistema d’Informació Xifra. Diputació de Girona).  

La vulnerabilitat econòmica dificulta la continuïtat dels estudis i les possibilitats d’ocupar-se 

amb feines de major qualitat. En conseqüència, els nivells formatius són menors que a 

l’entorn i els nivells d’atur són superiors. Feina i habitatge són dos elements clau per a 

l’emancipació dels i de les joves, que a Salt es fa molt complicada. 
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3.2. Visions del jovent sobre la realitat juvenil de Salt i valoració del Pla 
Local de Joventut 2016-19 

Per recollir les visions de joves de Salt de diferent edats i situacions, s’han fet diferents accions: 

en primer lloc, s’han realitzat cinc tallers participatius als centres d’educació secundària del 

municipi. Mitjançant el Punt d’Informació Juvenil als Centres d’Educació Secundària (PICES), 

l’informador juvenil ha realitzat els tallers a l’hora del pati. En aquests tallers van participar 53 

estudiants, d’entre 12 i 16 anys, dels tres instituts públics (Salvador Espriu, Vallvera i Salvador 

Sunyer) i de dos centres concertats (FEDAC Salt i Pompeu Fabra). 

Gràfic 1. Participants als tallers participatius dels instituts PLJ 

 

En segon lloc, es va realitzar una sessió de treball amb tres joves del programa d’orientació i 

inserció laboral anomenat Singular. El perfil de les tres noies que participen en aquest 

programa és de joves que han acabat un cicle de formació professional o un grau universitari i 

que estan en el procés de recerca de feina. 

Tercerament, s’ha passat una enquesta on-line adreça principalment a la població juvenil, que 

han respost gairebé 400 persones. Tal i com mostra el Gràfic 2, s’han recollit 395 respostes, el 

75% de les quals tenen entre 12 i 30 anys (293 persones). Per tant, 1 de cada 4 respostes no 

l’ha dóna una “persona jove”. Dins dels i de les joves que han respost, el grup majoritari és el 

de 12 a 15 anys (33%), seguit de joves de 16 a 18 anys (21%). Es tracta dels grups d’adolescents 

i joves escolaritzats als instituts (ESO, CCFF i batxillerat), on ha estat més fàcil distribuir 

l’enquesta. Com ja prevèiem, la major dificultat d’accés està entre el jovent de 19 a 29 anys, 

dels quals han respost el qüestionari  80 joves. El conjunt d’adolescents i joves de Salt de 12 a 

30 anys que han respost el qüestionari (293) significa un 4,2% sobre els 7.044 segons el Padró 

de 2018. Els resultats de la mostra són representatius amb un nivell de confiança del 95% i un 

marge d’error del 6%. 
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Gràfic 2. Distribució del nombre de persones enquestades per edats 

 

 

 

 

Gràfic 3. Relació de les persones enquestades amb Salt (multiresposta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principals característiques de la mostra d’adolescents i joves enquestades són: 

 El 54,7% són dones i el 43,3% homes. Un 2% ha respost no binari. 

 El 45,8% estudien ESO i el 19,2% Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Un 9,6% 

estudien un Cicle Formatiu de Grau Superior i un 17,2% fan estudis universitaris, 

màsters i post-graus. 16 enquestats diuen tenir estudis primaris i només 2 no tenen 

estudis. 

 Com mostra el Gràfic 3, la major part de les persones enquestades viuen a Salt (77%), 

en segon lloc, hi ha un empat tècnic entre les persones que estudien i fan vida a la vila 

(al voltant 52% en cada cas). Només un 16% dels joves que han respost treballen a 

Salt. 

 Gairebé 1 de 4 adolescents i joves enquestats (24%) participa a alguna de les entitats 

del poble, sent majoritàries les entitats esportives (Bàsquet, Futbol, Hoquei, Kinder 

ball...), les socials (Ateneu Popular Coma Cros, entre d’altres), les de cultura popular 

(Diables d'en Pere Botero, Colla castellera dels Marrecs de Salt...). Però l’entitat on 

més joves diuen que participen és el Cau de Salt, entre d’altres entitats de lleure. 

 

a) Visions sobre les problemàtiques juvenils de Salt 

A la pregunta de l’enquesta “Quins problemes t'afecten com a jove de Salt?” 2 de 3 cada 

adolescents i joves diuen que l’incivisme, concretament la brutícia a l’espai públic. El segon 

problema, a una distància considerable (43%) és la inseguretat i la delinqüència.  
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Les dues problemàtiques més destaquen no afecten específicament al col·lectiu jove, sinó a 

tota la ciutadania i tenen relació, entre d’altres factors, amb una alta densitat de població i 

severes situacions de vulnerabilitat social.  

A continuació, hi ha 5 tipus de problemes que preocupen o afecten especialment a un 20% 

dels enquestats i enquestades: el cost del transport públic, l’oferta d’oci per a joves i les 

dificultats per trobar feina i habitatge. També preocupa l’estat i manteniment dels edificis dels 

instituts, és en aquests equipaments, on molts joves estudien, on més demanden millorar de 

les condicions.  

 

Gràfic 4. Problemàtiques que afecten al jovent de Salt 

 

A més, el jovent fa 74 aportacions d’altres qüestions que els hi preocupen i els hi afecten a la 

vila. En molts casos repeteixen idees que ja han sortit però fent èmfasi en algun aspectes. A 

continuació es reprodueixen algunes de les visions i propostes que expressen, classificades en 

els següents temes:  

MEDI AMBIENT, MOBILITAT I NETEJA (19 visions/propostes): 

“Un Salt més net i més tranquil, amb cotxes híbrids”; “M'agradaria que Salt estigui molt més 

net i que els pobres tinguin algun lloc per viure, que reciclem, etc. no trobar tantes 

escombraries i mala olor, que tot almenys estigui net”. “Multar a la gent que tiri deixalles al 

terra o que no la tiri al seu lloc adequat”. “Proposo que hi hagi neteja més freqüentment, així 

també proporcionem feina”. “Contenidors més grans” “La Plaça Catalunya està molt bruta i en 

els tobogans hi ha perill per els infants ja que hi han coses trencades i antigues”. “Millors línies 

de comunicació de busos Girona- Olot passant per Salt” “Girocletes per a Salt”. 
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EDUCACIÓ I TREBALL (12 visions/propostes): 

“Educació emocional” “Falta de formació ocupacional en el poble”, “l'educació hauria de ser de 

màxima qualitat”, “L’Institut Salvador Sunyer està en barracons encara que no vagi a aquell 

institut tots els joves de Salt es mereixen tenir un institut en condicions per estudiar i treballar a 

gust i fa molts anys que diuen que ho arreglaran però mai ho arreglen i vull que s’arregli”,“Cal 

canviar els instituts perquè estan fatal”, “Batxillerat Artístic”, “No sabem aprofitar las 

oportunitats que ens donen”, “Más trabajo para la gente”, “Millora de l'ocupació juvenil” 

SEGURETAT I CIVISME (12 visions/propostes): En relació a la policia local, hi ha visions 

contràries, per alguns joves en caldria més i per altres menys. “Policia acomodada i poc 

motivada”, “Que hi hagin més guàrdies de seguretat” “Más orden y vigilancia y parar de 

alguna manera todos los robos, ocupaciones y inseguridad que tenemos” “La policia no ens 

deixa tranquils” “les drogues entre els nens”, “sempre els menors van fumant per els carrers”, 

“No hi ha llums al carrer” “Posar més infraestructures per fer exercicis com barres en els parcs ( 

incites al joves que es passen el dia al carrer a fer més exercici en comptes de passar-lo fumant 

o delinquint ( i mantenir en bon estat aquestes infraestructures)” “Respectem a la gent, 

comportar-nos sense fer malbé a ningú nen o nena petit/a”. 

OCI I LLEURE (12 visions/propostes): “jugar al futbol al carrer o al camp de futbol de la coma 
cros” “poder estar tranquils pels carrers”, “que facin mes parcs i més activitats”“Falta 
d´equipaments esportius: Pistes, camp de basquet, futbol, skatepark” “Falta d'espais de 
trobada entre joves” 

VALORS I RELACIONS (6 visions/propostes): Aquestes aportacions són realment noves respecte 

al llistat tancat inicial i fan referència a temes com el masclisme, el racisme, la llibertat 

d’expressió, la participació, el treball conjunt o la pèrdua d’oportunitats per enriquir-se entre 

cultures: “em preocupa el masclisme i el racisme”, “Més llibertat per els alumnes, es a dir, per 

expressar-nos, parlar, queixar-nos” “Massa nouvinguts/des, la pobresa de tants que ens fa ser 

massa rics a qui tampoc ho som” “A Salt hi ha moltes cultures diferents i no ens ajuntem per 

aprendre uns dels altres i aprofitar això tant guai que tenim” “Falta de connexió i treball en 

equip/xarxa entre equipaments juvenils”. 

Altres qüestions que es comenten són la necessitat de més àrees comercials, habitatge i 

d’aparcament gratuït. 

b) Visions de la població jove sobre els equipaments i actuacions del Pla Local de 

Joventut actual 

En relació al coneixement i valoració sobre els 3 equipaments de referència del jovent de Salt, 

es constata una molt bona valoració de l’Estació i la Fàbrica Jove, però una part important 

d’adolescents i joves enquestats no l’utilitzen. En canvi, el coneixement del Satèl·lit Jove és 

molt menor, així com el seu nivell de valoració. Es dóna la peculiaritat que el Satèl·lit Jove és 

més conegut i utilitzat entre els nois que entre les noies (104 noies el desconeixen o no 

l’utilitzen, respecte a 62 nois).   
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Gràfic 5. Valoració dels equipaments juvenils de Salt 

 

En preguntar la valoració sobre d’altres equipaments, s’observa que la Biblioteca Municipal és 

el més conegut, utilitzat i ben valorat de tots. A l’altre extrem, trobem el CFA Les Bernardes i la 

Casa de Cultura del Gironès, menys coneguda i utilitzada tot que ben valorada per la majoria. 

La Zona poliesportiva és on trobem un major nivell de valoracions regulars i negatives.    

Gràfic 6. Valoració d’altres equipaments que els i les joves utilitzen habitualment 

 

 

Per tant, la valoració dels equipaments és generalment positiva, especialment de la 

Biblioteca Municipal, L’Estació i la Fàbrica Jove i l’Ateneu Popular Coma Cros. Hi ha força 

desconeixement del Satèl·lit Jove, especialment entre les noies i valoracions diverses de Les 

Bernardes i de la Zona Poliesportiva. 

Respecte a la valoració dels programes i serveis impulsats des de l’Ajuntament de Salt  en el 

marc del Pla Local de Joventut vigent, veiem diferències entre els i les joves dels tallers 

participatius, la sessió de treball i l’enquesta. Com es pot veure al següent gràfic els projectes 

més valorats del PLJ 2016-19 als tallers participatius són, en primer lloc, el descompte de bus 

per a joves, en segon lloc el projecte Brigada Jove, en tercer lloc la nova línia de bus de Salt a la 

Universitat de Girona. 

Les Bernardes/La Casa de 

Cultura del Gironès 
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Gràfic 7. Valoració dels projectes del PLJ 2016-19 als tallers participatius dels instituts 

 

Les noies del Projecte Singulars van destacar a la sessió de treball les actuacions del Pla Local 

de Joventut 2016-19 lligades a la Salut i a l’educació, a banda dels descomptes al bus per a 

estudiants. 

Taula 1.Valoració dels projectes del PLJ 2016-19 a la sessió de treball 

Nom projecte/acció 

Reservar ordinadors per l’execució de treballs d’institut  

Accions de reducció de riscos per la salut 

Projecte VIP’s (promoció de la salut) 

Servei d’atenció psicològica per a joves 

Programa Sigues tu, Dipsalut 

Crear un grup de recolzament per a mares joves 

Programa de beques de suport èxit escolar 

Descompte bus joves estudiants a Girona 16-25 

 

En canvi, a l’enquesta veiem que un nombre molt important d’adolescents i joves desconeixen 

les actuacions, ja que aquestes es focalitzen a diferents col·lectius d’adolescents i joves. Entre 

les persones que ho coneixen, la valoració es generalment positiva, destaca l’Espai Estudi, el 

Punt de Salut Jove i el Programa d’Activitats Trimestrals. En canvi, el projecte Aquí Pots! I 

Brigada Jove, molt ben valorats als tallers participatius dels PIDCES són molt desconeguts per a 

la gent jove que respon l’enquesta. 
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Gràfic 8. Valoració dels programes i serveis per a adolescents i joves 

 

 

Gràfic 8. Valoració dels programes i serveis per a adolescents i joves (cont.) 

 

 

                             PIDCES  Programa d’Orientació 

            Laboral 

Programa 

d’activitats 

trimestral 

Concurs de 

disseny de gots de 

la Festa Major 
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Els serveis que donen suport a la mobilitat de la gent jove tenen unes valoracions molt 

elevades i també són àmpliament coneguts. Especialment ben valorat és el servei de Bus Nit a 

les Fires de St. Narcís. En canvi, el Projecte VIP, que inclou diferents tallers i projectes de salut 

és força més desconegut.  

En conclusió, els serveis i actuacions que tenen per objectiu facilitar la mobilitat dels joves 

són els més coneguts i ben valorats. La resta d’actuacions són força desconegudes però ben 

valorades pels col·lectius que directament hi participen.  

 

Línia 9 del BUS 

Salt-Girona 

Montilivi 

Projecte VIP 
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4. PROCÉS PARTICIPATIU PER ELABORAR EL PLA LOCAL DE 

JOVENTUT 2020-23 
 

El Pla Local de Joventut de Salt 2020-23 s’ha elaborat a través d’un procés participatiu que ha 

comptat amb tres moments diferents, dels dos primers ja se n’ha parlat al capítol anterior:   

 Uns tallers participatius als instituts i d’altres espais formatius (Juny 2019) 

 Una enquesta on-line (Setembre-Octubre 2019) 

 Una Jornada participativa (16 de novembre de 2019) 

  

A més, tot aquest procés s’ha acompanyat des del Grup Motor de Joventut, un espai de treball 

clau, que s’ha reunit en tres ocasions entre maig de 2019 i gener de 2020, durant el procés 

d’elaboració del Pla Local de Joventut. A continuació, es reflecteix el procés de treball amb un 

gràfic: 

FASE 1
AVALUACIÓ I DIAGNOSI JUVENIL

Abril - Setembre 2019

Treball de camp Treball de despatx

Tallers participatius  
Diagnosi

Reunions/ Presentacions

Reunió 3 GM:
Tancament del Pla i 

acord sobre  el 
seguiment
24/01/20

Presentació           
al Grup Motor 

Educatiu 
09/04/19

FASE 2 
ELABORACIÓ DEL PLJ

Octubre 2019 - Gener 2020

Jornada 
participativa 

16/11/19

Reunió 2 GM:
Valoració Diagnosi 
i disseny Jornada

11/10/19

Reunió 1 GM:
Avaluació Pla i 

disseny Diagnosi 
15/05/19

Elaboració de la 
Diagnosi Juvenil

Elaboració del Pla 
Local de Joventut 

2020-23

Elaboració 
avaluació Pla Local 

2016-19

Enquesta On-line

 

Aquest capítol es divideix en 3 apartats: al primer, s’explica què és el Grup Motor de Joventut, 

qui en forma part i quines funcions té; al segon apartat, es mostren les propostes recollides als 

tallers participatius i a l’enquesta on-line. I finalment, al tercer apartat, s’explica el 

desenvolupament de la Jornada participativa i les idees de projecte que en van sortir. 

Acompanyant aquest capítol hi ha l’Annex 1, que és l’informe complert de la Jornada 

participativa.  
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4.1 Grup Motor de Joventut de Salt 

El mes d’abril de 2019 es va presentar als membres del Grup Motor del Pla Educatiu de Salt la 

proposta d’incorporar-se al Grup Motor de Joventut. De la mateixa manera que a l’àmbit 

educatiu, es preveia que el Grup Motor de Joventut fos l’espai de treball transversal per 

elaborar la Diagnosi i el Pla Local de Joventut 2020-23, ja que tant la informació sobre la 

situació dels joves com les polítiques de joventut són compartides amb diverses àrees 

municipals i també amb d’altres agents. Però a més, el Grup Motor hauria d’ajudar a valorar el 

Pla Local de Joventut 2016-19 i ser un espai de treball estable per fer el seguiment del 

desplegament del Pla Local de Joventut 2020-23.  A continuació es mostren les funcions del 

Grup Motor de Joventut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de maig de 2019 es va fer la primera reunió del Grup Motor de Joventut, on hi participen 

17 persones, la majoria personal tècnic de diferents àrees municipals, però també membres de 

la comunitat educativa i persones joves: 

 Min Cunill, Regidor d’Educació i Joventut de Salt 

 Lluís Monjas, Inspector d’ensenyament  

 Maribel Pena, Tècnica de Joventut 

 Emma Vinyoles, Tècnica de Serveis socials 

 Cristina Sibina, representant de la Plataforma Salt Educa  

 Maria Marcó, Tècnica de l’EMO   

 Lourdes Triadó, Directora de l’Escola d’Adults 

 Anna Comerma, Tècnica d’Habitatge  

 Júlia Massot, Taula d’entitats socials de Salt 

 Alba Figueras, Tècnica del Programa Juguem  

 Marina Valladares, Membre dels Moviments de Renovació Pedagògica  

 Sandra Raset, jove de Salt 

 Edu Gelada, Informador juvenil 

 Pepa Gispert, Tècnica de Salut 

 Núria Moret, TIS Institut Vallvera 

 Ariadna Jordà, Coordinadora de la Fàbrica Jove 

 Laia Monterde, Xarxa Consultors 
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En aquesta primera trobada s’expliquen els objectius i procés de treball per fer l’avaluació del 

Pla Jove 2016-19, la diagnosi de joventut i l’elaboració del nou Pla i es constitueix el Grup 

Motor com a espai de treball transversal, que acompanyarà l’elaboració del nou Pla i el seu 

desplegament. A continuació, la tècnica de Joventut explica les principals conclusions de 

l’avaluació del Pla Jove 2016-19 i la seva síntesi a través d’una infografia elaborada per un grup 

de joves que estan seguint un procés formatiu sobre màrqueting digital a Salt.  

Posteriorment, el Grup Motor dividit en tres subgrups 

segons els àmbits del Pla Jove 2016-19, es fa les 

mateixes tres preguntes: QUÈ US PREOCUPA? Quins 

són els temes clau en relació al jovent de Salt, a 

treballar des de diferents àmbits; Què cal SEGUIR 

FENT en el proper Pla Jove perquè és central o 

fonamental per continuar desplegant les polítiques de 

joventut al poble; i que cal CANVIAR/INICIAR en el 

proper Pla Jove, perquè no s’ha pogut portar a terme 

fins ara, perquè les necessitats han canviat, etc. 

Després del debat en petits grups es posen en comú i 

es debaten conjuntament les idees sorgides a tots els 

àmbits. Les idees recollides s’incorporen al primer 

esborrany del nou Pla i també a l’avaluació del Pla 

2016-19. Al costat, imatge de la dinàmica d’aportació 

per targetes.  

Al final de la sessió es debat sobre el plantejament del 

procés participatiu i l’enquesta on-line que es faran els següents mesos 

La segona reunió del Grup Motor de Joventut és l’11 d’octubre de 2019, on hi participen 17 

persones, i es fa el seguiment del procés d’elaboració del Pla Local de Joventut, principalment 

del recull d’indicadors, dels resultats de l’enquesta on-line i dels tallers participatius als 

instituts. En aquesta sessió es debat la proposta de Jornada els Joves parlem, que es portà a 

terme el 16 de novembre de 2019 a la Factoria Coma Cros.  

Finalment, a partir de les propostes recollides durant el procés participatiu, es va treballar amb 

el Grup Motor l’organització del nou pla a través d’eixos temàtics i de reptes, i es va revisar 

que totes les accions a incorporar tinguessin la voluntat específica de millora de la situació del 

jovent de Salt i es poguessin portar a terme des de l’àmbit local. 

La tercera reunió del Grup Motor de Joventut és  va fer el 24 de gener de 2020, amb l’objectiu 

de validar les noves accions que s’incorporen al Pla de Joventut 2020-23 i acordar el sistema de 

seguiment i avaluació del mateix. A aquesta reunió hi van assistir 12 persones i es va revisar i 

validar totes les accions dels àmbits: informació juvenil, educació, habitatge, salut, esports, oci  

i lleure, festes i promoció de la ciutat. Van faltar revisar els àmbits de treball, promoció de la 
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ciutat, cultura i participació, que es van treballar amb reunions individuals amb el/la tècnic 

responsable de cada àmbit posteriorment. 

 4.2. Propostes per al nou Pla Local de Joventut recollides a través dels 
tallers participatius i l’enquesta on-line  

Com ja s’ha dit al capítol anterior, per recollir les propostes de joves de Salt de diferent edats i 

situacions, es van fer tallers participatius a tres instituts públics (Salvador Espriu, Vallvera i 

Salvador Sunyer) i a dos centres concertats (FEDAC Salt i Pompeu Fabra), on hi van participar 

53 estudiants, d’entre 12 i 16 anys. A més, es va realitzar una sessió de treball amb tres joves 

del programa d’orientació i inserció laboral anomenat Singular. En totes les sessions 

participatives es va destinar una temps a recollir i classificar propostes per incloure al nou Pla 

Local de Joventut. Als tallers que es van fer als instituts es van recollir 37 propostes de 

diferents àmbits i a la sessió de treball amb les joves del Programa Singular en van fer 15 més, 

6 d’elles coincidents amb les dels joves d’instituts.  

A la següent taula es mostren les 45 propostes recollides en les diferents sessions 

participatives: 

Taula 2. Propostes recollides a les sessions participatives, per àmbits 

ÀMBIT PROPOSTES 

Informació 

Juvenil 

1. Obertura d’espais juvenils els dissabtes 

2. Punt d’informació juvenil a altres zones de Salt 

3. Servei de llevadora la PIJ 

4. Servei de mobilitat internacional 

Salut 5. Que arribi la Girocleta a Salt 

6. Fonts d’aigua obertes 

7. Neteja de carrers 

8. Fruita a l’hora del pati dels instituts 

Educació 9. Millores i manteniment dels instituts 

10. Tenir un nou institut a Salt 

11. Més formació professional en el nou institut que es construirà a Salt 

12. Més cursos i formacions 

13. Realitzar el batxillerat artístic  

14. Cursos relacionats en el món del monitoratge i del lleure 

15. Bonificacions pels joves de Salt 

16. Educació en reciclatge 

17. Educació en valors- prevenir robatoris 

Lleure i esports  18. Tenir un espai similar a la Fàbrica Jove per a joves més grans 

19. Descomptes per a joves en equipaments esportius i de lleure (piscina, gimnàs,cines) 

20. Més jocs en els parcs 

21. Activitats extraescolars que funcionen oferir-les també a l’estiu 

22. Crear un rocòdrom a Salt 

23. Crear un Skate Park a Salt 

24. Més tornejos esportius 

25. Extraescolars artístiques 

26. Activitats esportives i lúdiques gratuïtes a l’aire lliure: running per a noies, Spining, etc 

Cohesió Social 27. Espai de reunió per a noies 
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28. Promocionar la potencialitat dels joves  

Associacionisme 29. Facilitats per a reservar espais a la Coma Cros 

30. Orientació en associacionisme 

Treball 31. Servei d’orientació laboral juvenil 

32. Crear una web de Salt amb ofertes laborals www.saltfeina.cat 

33. Un nou Brigada Jove vinculat a un altre ofici que no sigui del món del lleure 

34. Crear una pàgina web amb ofertes laborals per a joves 

35. Casals d’estudi i reforç escolar a l’estiu 

Cultura 36. Fer una trobada multicultural 

37. Promocionar les activitats de Salt 

38. Carnets de descomptes per equipaments culturals per ajoves de Salt 

39. Insonoritzar la sala de treballs en grup de la Biblioteca Iu Bohigas de Salt 

40. Disposar de més d’una aula pels treballs en grup a la Biblioteca Iu Bohigas de Salt 

41. Obrir més hores la Biblioteca Iu Bohigas en època d’exàmens 

42. Més concerts/cinemes a l’aire lliure (estiu) 

Habitatge 43. Wifi obert/gratuït a les places i carrers de Salt 

44. Ocupar els pisos buits per a usos socioculturals. 

45. Pisos amb lloguer socials pels joves/estudiants 

 

I com ja s’ha explicat també es va passar una enquesta on-line adreçada principalment a la 

població juvenil, que han respost gairebé 400 persones. Es va dedicar la darrera part de 

l’enquesta a què cada persona escollís entre les propostes que havien sortit dels tallers 

participatius i la sessió de treball prèvia i també pogués afegir-ne de noves per a cadascun dels 

4 eixos del nou Pla Local de Joventut. Aquests van ser els resultats. 

EIX 1. AIXECAR EL VOL 

L’Eix 1, que té per nom “Aixecar el vol”, agrupa diferents temes que tenen relació amb 

l’emancipació de les persones joves tals com l’educació, el treball, l’habitatge o la informació 

juvenil. En aquest àmbit, tal i com mostra el Gràfic 9, la proposta prioritzada és una oferta de 

pisos de lloguer social per a joves i estudiants. Les següents propostes més votades tenen 

relació amb ampliar l’oferta d’estudis (batxillerat artístic), i amb ampliar els horaris i els espais 

de treball de la Biblioteca Municipal. 
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Gràfic 9. Propostes sobre l’Eix 1: Aixecar el vol (emancipació)  

 

A banda d’aquestes propostes, adolescents i joves fan unes 50 propostes més que agrupem en 

els següents temes i en reproduïm les més exemplificadores. 

 MÉS OPORTUNITATS PER SEGUIR ESTUDIANT A SALT 

La major part de les altres propostes es centren en ampliar les oportunitats per seguir 

formant-se a Salt després de l’ESO en cas d’haver-se quedat sense plaça o voler fer una 

formació més orientada al treball. També es proposa fer més formació per a mares i utilitzar 

l’Ateneu Coma Cros, a banda de la Biblioteca Iu Bohigas, com a espai per estudiar per a 

exàmens. 

“Alternatives pels i les joves que es queden sense places als estudis reglats”  “Més activitats alternatives 

al currículum acadèmic i que ajudin per emplenar el currículum laboral” “Fer cursos i formació més 

especialitzats per els joves” “Més activitats per les mares”. “Espai estudi a l'Ateneu Coma Cros per 

temporada de exàmens amb disposició de ordinadors” “Si us plau, controlar més l'entrada a la 

biblioteca, hi ha molta gent que només ve a fer xivarri, i desconcentra molt” “Que es fes una biblioteca 

gran com la Iu Bohigas a la zona de la Plaça dels Peixos perquè la gent que la té a l’altra punta de Salt no 

pot anar-hi cada dia que vulgui i la de Massagran no és un bon lloc per estudiar i fer deures” “Obrir les 

biblioteques i sales d’estudi dissabtes” “Obrir més les escoles i els instituts”.  

MÉS OPCIONS EDUCATIVES NO REGLADES 

Un segon grup de propostes tenen relació amb ampliar i fer més accessibles les activitats extraescolars 

artístiques, d’idiomes, esportives,... i oferir més activitats de lleure a l’espai públic i als equipaments de 

Salt, vinculant-los amb els centres educatius. 

 

“Parc de parkour” “Activitats extracurriculars artístiques accessibles” “Classes d'angles proporcionades 

pel Juguem” “Oferir activitats de dansa aèria i música” “Portar màquines de tecnologia avançada a 

l’UeSports Salt” “Activitats d'interelació entre joves de diferents ètnies. Oferir oportunitats de solidaritat 
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a l'exterior. “Classes gratuïtes de defensa personal per dones” “Anar amb l'institut a la Fabrica Jove per 

fer alguna sortida” “Una setmana i mitja de piscina gratuïta a l’estiu, els dies més calorosos” “Més 

activitats esportives”. “Que hi hagi més extraescolars una mica més gratuïtes ja sigui als instituts o al 

pavelló. I més variades que es treballi la diversitat cultural. En jocs o esports d'arreu del món”. 

“Descomptes per joves en acadèmies”. “Fer activitats i sortides amb els joves de Salt sense recurs” 

 

FACILITAR L’ACCÉS AL TREBALL 

En aquest Eix hi ha un grup de propostes que tenen relació amb facilitar el trànsit de la formació al 

treball i ajudar als i les joves a trobar una feina adequada. Concretament, es fan les següents propostes: 

“Convenis amb empreses per la contractació de joves” “Pràctiques possibles per diferents oficis” i “Portal 

web d'ofertes laborals” “Motivar els joves a trobar feina i una estabilitat per millorar la qualitat de vida” 

 

EIX 2. VIURE MILLOR 

L’Eix 2, que té per nom “Viure millor”, inclou tots aquells àmbits que promouen el benestar de 

les persones joves, tals com la salut, la protecció social, el lleure i l’oci. En aquest àmbit han 

sortit prioritzades tres propostes relacionades amb la salut, especialment amb l’alimentació 

saludable i amb la salut mental. La tercera proposta prioritzada havia sortit també als darrers 

Plans Locals de Joventut però no s’ha pogut portar a terme, es tracta de l’Skate Parc. 

 
 

Gràfic 10. Propostes sobre l’Eix 2: Viure Millor (Benestar)   

 
A  continuació s’agrupen per temes les altres propostes (unes quaranta) que s’han fet en 

aquest Eix.  
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MILLORAR ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

Es fan diverses propostes d’ampliar els espais de joc de futbol i de bàsquet a l’aire lliure i pistes 

cobertes. També es proposa utilitzar l’espai públic per a potenciar d’altres esports i millorar el 

manteniment dels equipaments esportius actuals: 

 

“Disposar en diferents espais públics de bicicletes estàtiques i màquines per fer esport” “Tennis taula en 

places i més carril bici” “Posar més pistes esportives al centre de Salt” “Més zones esportives controlades 

perquè no s’hagin d'ocupar els patis de les escoles fora dels horaris de patis oberts”“Fer mes pistes de 

basquet a l’aire lliure i fer la pista de l’Era de Cal Cigarro coberta” “Pista de futbol al Parc Monar”. 

 

“Mantenir les instal·lacions esportives correctament, estan molt brutes i poc conservades” “Millorar la 

zona de Calistenia” “A part de fer més gran l'street workout tenir-hi un manteniment, són simples barres 

però ja hi ha una de les petites barres de la infraestructura que ha desaparegut/ s'ha trencat ( i jo 

juntament amb més joves la fèiem servir per determinats exercicis).  

 

POTENCIAR L’ESPORT PER A TOTHOM 

Hi ha força propostes que tenen en comú la voluntat de potenciar el poble a fer esports sense que el 
nivell econòmic sigui un obstacle. Es proposen descomptes, oferta subvencionada, gratuïta, tornejos 
entre equips no federats i reconèixer els i les esportistes de Salt com a referents. 

“Poder disposar dels espais municipals d'esport i tenir descomptes als privatitzats (gimnàs, piscina, etc.)” 

“Fer propostes de esports gratuïts per el qui no poden pagar” “Organitzar torneig per gent del poble no 

obligatòriament que sigui de equips oficials sinó poder fer els teus equips amb gent que practiqui o no 

practiqui participin”. “Fer activitats esportives durant l'any de manera gratuïta”. “Subvencionar i ajudar 

als clubs existents per poder integrar a joves amb poc recursos al mateix nivell que tothom. I apretar a 

les federacions perquè col·laborin més amb els clubs del poble”. “Promocionar la germanor amb els clubs 

esportius dels pobles del voltant per descentralitzar i facilitar la integració” “Facilitats què els joves facin 

esport al municipi i no hagin de marxar a jugar futbol / bàsquet a altres municipis” “Tenir un espai per 

fer trobades i tenir més facilitats econòmiques per fer oci i esportiu” “Visualitzar i reconèixer experiències 

d'esportistes semi Professionals a Salt (Damar, Yaya, Pitu, Nil...)”. 

MILLORAR LA SALUT I LES RELACIONS ENTRE LA GENT JOVE 

Finalment, es fan algunes propostes per ajudar els i les joves a alimentar-se més bé a l’institut i 

fora, i per tenir més suport de professionals de la salut (agent de salut, infermer/a i 

psicòleg/a...) als instituts i als espais de referència juvenils. També es proposa fer projectes per 

tractar l’assetjament escolar i el respecte cap a la diversitat cultural, religiosa i econòmica. 

“Que l'agent de salut jove faci jornada sencera” “menjadors en instituts per garantir un àpat sa 

i eliminar productes no sans en maquines expenedores ubicades en espais municipals”. 

 

EIX 3. TRANSFORMAR I CREAR 

L’Eix 3, que té per nom “Transformar i Crear”, inclou temes com les polítiques culturals, la 

participació del jovent i la promoció de la Igualtat i de la diversitat en totes les actuacions del 
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Pla Local de Joventut de Salt. En aquest Eix la proposta amb més suports ha estat el sistema de 

descomptes per a joves en activitats socioculturals i esportives, proposta que ja es reflectia a 

l’Eix 2. La segona actuació més votada és millorar la promoció i difusió de les activitats joves 

del municipi. Com s’ha vist a l’apartat 3, moltes persones adolescents i joves desconeixen els 

programes i serveis de joventut de Salt. 

Gràfic 11. Propostes sobre l’Eix 3: Transformar i Crear   

 

En aquest Eix totes les propostes han rebut força suport però també se n’han fet d’altres, que 

agrupem en els següents temes: 

ACOLLIR I FER CRÉIXER ELS PROJECTES CULTURALS I SOCIALS DELS I DE LES JOVES 

Donar suport d’una banda, als i les joves en l’organització d’activitats culturals i socials facilitar-

los l’accés a l’oferta cultural, social i esportiva de la vila: “Organitzar un festival de música del 

nostre municipi, per exemple a l’aire Duncan cigarro Z” “Aconseguir que totes les cultures es 

barregin amb activitats interessants...” “Descomptes per a joves de Salt per a la Mirona / 

Teatre de Salt / Cinema / Gimnàs / Piscina” “Mes centres com la Fàbrica Jove però per tots els 

públics” “Comenzar els cursos de la Fàbrica a 2n ESO” “Fer un concurs a nivell municipal de 

diferents temes per exemple alguns de cuina, de dibuix...” “Augmentar activitats en favor de la 

igualtat i diversitat LGTBI, sigui activitats de dia.... Concerts, festes” “Acostar els joves a la 

ràdio” 

ESCOLTAR I DEIXAR FER MÉS A LA GENT JOVE 

Disposar d’espais de participació, trobada i organització entre joves per poder escolar-los i 

donar-los veu en les activitats anuals (com la Festa Major) o noves. 

”Crear un Casal de Joves on poder realitzar altres tipus d'activitats proposades i organitzades 

pels joves, però amb acompanyament” “Escoltar propostes de joves fent votació popular per 

escollir grups de festa major” “Més difusió de les activitats de joves pel municipi (no arriba tota 

la info)”. “Visibilitzar el que la gent jove fa bé”. “Sessions participatives per joves anualment”. 

“Poder reservar espais de la Coma Cros o de joventut (encara que siguem joves no associats)”. 
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“Procés participatiu perquè una nit de la FM de Salt els grups siguin escollits per la població”. 

“Premis pel concurs de gots de la FM de Salt”.” Seguir creixent el projecte Salt obert per 

vacances”.  

EIX 4. VILA JOVE 

L’Eix 4, que té per nom “Vila Jove”, agrupa diferents àmbits de la vida del jovent de Salt lligats 

al territori, com són la mobilitat, la sostenibilitat, l’espai públic i la cohesió social, que en 

realitat és un tema transversal. En aquest Eix les propostes tenien temàtiques molt diverses i, 

com passa en d’altres casos, algunes propostes no donen resposta només a les necessitats dels 

i de les joves, sinó del conjunt de la ciutadania.  Aquest és el cas de les 3 propostes 

prioritzades, que serien millores globals per a la mobilitat, la connectivitat i la cohesió social a 

Salt.  

Gràfic 12. Propostes sobre l’Eix 4: Territori 

 

En aquest Eix totes les propostes han rebut força suport però també se n’han fet d’altres, que 

agrupem en els següents temes: 

FACILITAR LA MOBILITAT EN BUS, BICICLETA O PATINET 

Donar suport a les persones joves que es desplacen dins de Salt i especialment cap a Girona en 

autobús. D’altra banda, hi ha una proposta sobre educació vial en mitjans de transports nous 

com els patinets elèctrics. 

“Un horari d'autobusos més seguit per la línia L9 que va fins a les universitats”. “Més duració 

de les línies d'autobusos L3 i L4 per la gent que fa esport a la zona de Girona”. “Un horari més 

seguit de les línies d'autobusos durant les fires de Sant Narcís”. “Autobús gratis per a 

estudiants en el cas de anar a estudiar Xifra, Montilivi....” “Educació vial pels nous mitjans de 

desplaçament”. 
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ESPAIS PÚBLICS MÉS NETS I VERDS 

Es repeteix la proposta d’ampliar els parcs i que estiguin més netes les places i els carrers de la 

vila. També es proposen activitats a l’espai públic de tipus lúdic, esportiu o ambiental:  

“Jocs urbans per joves: scaperoom, geocaching, gimcanes, reptes...” “Guiar i motivar els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de NNUU en el nostre entorn, campanyes de suport 

en sostenibilitat” “Tenir un lloc bo en un parc on les persones grans,  nens i nenes o joves de 

14 a 20 anys, poden fer estiraments i córrer, aixecar coses...” “Contractar joves pel suport del 

servei de neteja a l'estiu (similar a Brigada Jove)” “Ser més imaginatiu”. 

Respecte a la COHESIÓ SOCIAL, a tots els eixos es té present la inclusió de totes les persones 

joves a les activitats, recursos i serveis, però una de les propostes tracta un tema fonamental, 

l’orgull de ser saltenc i saltenca: “Fer activitats perquè tothom es pugui sentir content i orgullós 

de ser de Salt”  

4.3. Desenvolupament i conclusions de la Jornada participativa “Els Joves 
parlem”  

La jornada participativa Els joves parlem es va celebrar el dissabte 16 de novembre de 10h a  

13.30h a la Factoria Cultural Coma Cros i va comptar amb 41 participants. Els objectius de la 

jornada eren: 

 Compartir la fotografia de la realitat juvenil de la vila i els reptes del jovent de Salt    

 Connectar persones, espais i organitzacions que treballen per millorar la vida dels i de 

les  joves de Salt 

 Imaginar i construir conjuntament solucions concretes i reals als reptes de la gent jove 

de Salt, que es puguin desenvolupar en el marc del Pla Local de Joventut 2020-23. 

 

Per fer-ne difusió es va distribuir aquest cartell a les xarxes socials i als principals punts de 

trobada del jovent i a les carpetes es va lliurar el programa de la jornada: 
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També es va fer aquest vídeo protagonitzat per joves de Salt 

(https://www.youtube.com/watch?v=BwYfoSJAopw&list=LLn3gkXDSxhIj0qeTEMaol_g) 

 
 

La Jornada es va dividir en dues parts. A la primera part, després de la Benvinguda de Jordi 

Viñas, alcalde de Salt, Maribel Pena va presentar com s’ha elaborat la Diagnosi del Pla Local de 

Joventut 2020-2023 i els objectius de la jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BwYfoSJAopw&list=LLn3gkXDSxhIj0qeTEMaol_g
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A continuació, el responsable de comunicació de l’Ajuntament, Dídac Moreno, va entrevistar 

tres joves de Salt, Pau Ventura,  Aramata Dampha i Younes Tahiri sobre les seves 

preocupacions en diferents àmbits, i sobre els reptes que pensen que té Salt en clau de vila 

jove. En acabar, Laia Monterde va explicar com es treballaria als grups simultanis de la segona 

part de la Jornada i es va fer una pausa-esmorzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després d’esmorzar els i les participants es van dividir en tres grups simultanis, d’acord als tres 

eixos del futur Pla Local de Joventut, que prèviament havien escollit: 

 

EIX 1. AIXECAR EL VOL 

Aquest eix tracta sobre com recolzar el jovent de Salt en els seus processos 

d’emancipació, és a dir, en la realització dels seus projectes de vida i en la cerca d’un 

major grau d’autonomia personal, com a ciutadans i ciutadanes. Els reptes que es 

plantegen tenen relació amb la lluita contra l’atur i la precarietat laboral, les 

desigualtats educatives i les barreres d’accés a l’habitatge. Dins d’aquest eix hi ha 4 

línies de treball: Informació juvenil, Educació, Treball i Habitatge. 

 EIX 2. VIURE MILLOR  

Aquest eix vol promoure entre el jovent de Salt estils de vida saludables, un objectiu 

compartit amb el Pla de Salut Jove. Entenem la salut d’una forma integral, que i inclou 

tots aquells altres àmbits vinculats al benestar de la població jove, com són l’oci, el 

lleure i l’esport o la manera com ens movem per Salt i l’entorn. Dins d’aquest eix hi ha 5 

línies de treball: salut, esport i, oci i lleure, sostenibilitat i mobilitat, i espai públic. 
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EIX 3. CREAR I TRANSFORMAR  

Aquest eix  vol obrir espais per a la participació individual i col·lectiva de la gent jove en 

la vida social, cultural i artística de Salt, com a ciutadans i ciutadanes, diversos i iguals en 

drets i deures. Dins d’aquest eix hi ha 5 línies de treball: igualtat i diversitat, cultura, 

festes i promoció de la ciutat, i cohesió social 

L’objectiu de la dinàmica de treball era triple: Prioritzar entre els reptes del Pla Local de 

Joventut, plantejar idees de projectes que donin resposta a aquests reptes i finalment, 

prioritzar-los. A cada grup simultani es va seguir la mateixa metodologia amb el suport d’una 

dinamitzadora. Cada participant va tractar només un Eix. La dinàmica es va inspirar en la 

metodologia del Design Thinking i es va dividir en tres etapes.  

1. Priorització dels reptes dins de cada grup. Dins de cada grup els i les participants van fer 

una priorització individual dels reptes acordats per al Pla Local de Joventut de Salt. A 

continuació, es van crear subgrups d’entre 3 i 6 persones que es van posar a treballar en els 

reptes prioritzats. En alguns casos 2 subgrups van treballar sobre un mateix repte. 

2. Dinàmica “Com podríem...?” Va consistir en que els membres del subgrup es preguntessin  

“Com podrien donar resposta al repte plantejat?”. Es va fer una pluja d’idees individual en 

post-its, que després es van ordenar segons el criteri del subgrup. Un cop ordenats els post-its, 

es va escollir l’agrupació d’idees amb la idea de projecte escollida.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La representació del projecte. Un cop definida la idea de projecte, per tal de presentar-lo al 

plenari i aprofundir en els elements que el conformen, els subgrups el van representar 

gràficament. A partir de la representació gràfica, els participants van deixar lliure la imaginació 

i això facilita els processos d’innovació, ja que s’utilitzen altres recursos cognitius i formes de 

pensar.  
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Per orientar les persones participants sobre les accions que ja s’estan fent a la vila en relació a 

cada repte i sobre les propostes de millora que s’han recollit durant el procés de diagnosi, a les 

carpetes tenien un document amb tota la informació. Com a resultat de la Jornada 

participativa, es van proposar i presentar 10 idees de projectes que van ser votades per tots i 

totes les participants. A més, per a cada idea de projecte força joves van apuntar les seves 

adreces electròniques o mòbils perquè els avisessin per implicar-se en la posada en pràctica de 

la idea de projecte.  

La Jornada es va acabar amb l’agraïment del Regidor de Joventut i Educació, Fermí Cunill i 

Garcia, i l’actuació d’Ami Diao i les seves companyes. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Com a resultat de la Jornada, no només s’han creat 10 idees de projectes, sinó que també 

s’han recollit moltes propostes d’accions, reflexions i idees que de ben segur seran molt 

valuoses per al futur Pla Local de Joventut de la vila, un autèntic exercici d’intel·ligència 
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col·lectiva, ja que hi han participat persones d’edats diferents. A més, força persones s’han 

apuntat en el desplegament de les idees de projecte. 

 

A continuació es fa una breu explicació de les 10 idees de projecte proposades, que s’amplia a 

l’Annex 1 d’aquest document, a l’Informe de la Jornada. 

1. EXTRAESCOLARS PENSADES PELS JOVES I LLIGADES ALS INSTITUTS  

El projecte vol aconseguir tenir una oferta d’activitats extraescolars pensades pels mateixos joves i 

que estiguin lligades als instituts i als Cicles Formatius. Per fer-ho es proposa un procés de treball 

amb diferents fases: 

 Saber quina oferta d’extraescolars es fa per a joves a Salt 

 Recollir propostes dels i de les joves de Salt sobre el que volen fer, a través de les xarxes 

socials com Instagram, dels instituts i de les entitats  

 Crear una comissió formada per joves, famílies, entitats, professorat i ajuntament, per 

dissenyar propostes extraescolars conjuntament.  

 Vincular les activitats als instituts: D’una banda, els joves expliquen al seu tutor/a les 

activitats extraescolars que fan. D’altra banda, els tutors/es coneixen les activitats que es 

fan i les recomanen a joves i famílies. Es fa un seguiment dels tutors/es amb el jovent i el 

professorat de l’activitat. 

2. FOMENTAR LA CONTRACTACIÓ JOVE! 

El projecte proposa diverses actuacions a fer des de les administracions i les empreses amb  

l’objectiu de treballar amb les empreses per fomentar la formació dual, promocionar el jovent 

que fa pràctiques i fomentar la contractació jove! Les diverses actuacions que caldria fer, 

segons el grup, són: 

 Tenir més informació sobre les discriminacions que fan les empreses a l’hora de 

contractar. 

 Crear un distintiu per reconèixer les empreses de Salt que contracten joves. 

 Donar més  informació a les empreses sobre què és la formació dual i quins avantatges 

té per l’empresa. 

 Que l’Ajuntament doni ajudes econòmiques a les empreses de Salt que contractin 

joves de Salt.  

 Els joves que no tinguin cap titulació que haurien poder fer un PFI o alguna formació 

que també els apropi a les empreses. 

 

3. COMISSIÓ DE TREBALL PER L’HABITATGE DELS JOVES 

El projecte consisteix, en primer lloc en saber quines són les necessitats d’habitatge dels joves 

de Salt, recollint informació de diferents àmbits. El nucli del projecte és crear una comissió de 

treball per donar resposta als interessos dels joves en relació a l’habitatge. La informació sobre 

la que treballaria la Comissió vindria des de l’Oficina d’Habitatge, l’Estació Jove, les propostes 

que la ciutadania fa arribar a l’Ajuntament a través de diferents enquesta i també dels joves 

que estudien a les universitats de Salt. Aquesta comissió també podria ser un espai de debat i 

conversa entre joves i no tant joves per trobar solució als problemes d’habitatge a Salt. 
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4. SALuTUBE 

El projecte proposa crear un canal de YOUTUBE que es diria SALuTUBE amb l’objectiu d’apropar 

la informació sobre els temes de salut als joves de Salt. Es tractaria sobre drogues, sexualitat, 

alimentació, esport, oci saludable, activitat física... 

Ho faríem buscant gent amb experiència, que fossin influencers que després els diríem 

“infoencers” d’informació. Faríem vídeos amb qualitat informativa i qualitat tècnica, que siguin 

entretinguts i didàctics perquè enganxin i cridin l’atenció als joves. Volem utilitzar les xarxes 

socials, com instagram o facebook, per a compartir informació amb els joves. 

 

5. QUÈ VOLEM? El projecte inclou diferents propostes per potenciar l’esport entre els i les joves: 

1. Fer grups d’esports als instituts, entre joves que els interessi aquest esport i després fer unes 

petites lligues entre aquests grups. 

2. Facilitar practicar esports, que sigui més barat participar-hi (equipació...) i que es facin més 

competicions a Salt per no haver de pagar transport i què sigui més accessible per a tothom (hi 

ha famílies que no tenen cotxe). Volem més activitats gratuïtes o de baix pressupost. 

3. Fer  activitats esportives a la Festa Major, que hi pugui participar tothom i siguin gratuïtes. 

Per exemple, una gimcana amb diferents esports no gaire coneguts. 

4. Crear equips federats  de vòlei, futbol i atletisme femenins i també mixtes. Per exemple de 

futbol no hi ha cap equip femení i ens agradaria que hi fos per poder representar el nostre 

poble. D’atletisme no hi ha masculí ni femení, creiem que molta gent de Salt té molt per oferir 

en aquests esports i estaria molt bé que es fessin. I volem que siguin mixtes, per conèixer més 

gent. 

5. Promocionar els esports no gaire coneguts, com el piragüisme i buscar gent interessada en 

participar-hi.    

 

6. SALT MÉS JOVE!!! 

Donat que hi ha poca oferta d’oci i lleure a Salt assequible per als joves, ni oferta de teatre ni 

arts escèniques, caldria preguntar als joves que els hi agradaria fer, per exemple a través dels 

PIDCES dels instituts i cercar on es podrien fer, activitats com ballar, crear un equip de vòlei... 

D’altra banda, a Salt hi ha espais com la Coma Cros, amb moltes sales, o el Teatre que es 

podrien obrir per si algun grup de joves volgués fer una representació o assajar un ball, per 

exemple. El projecte proposa obrir els vespres i caps de setmana més espais municipals on els 

joves es puguin trobar i fer activitats d’oci. També volem fer que les activitats que ja existeixen 

siguin més econòmiques, com la piscina municipal a l’estiu o per fer-se soci. Caldria obrir els 

patis d’escoles i instituts perquè els joves no saltin i evitar que es trenquin coses. 

 

7. ESPAI PER JOVES 

El projecte consisteix en crear un nou espai pels joves de Salt. Seria un punt de trobada i 

d’acollida de persones nouvingudes, a través de reformular l’actual Satèl·lit i que sigui similar a 

l’Espai el Teler de la Coma Cros, amb barra de bar, sofàs, escenari per a xerrades i actuacions, 

un espai conjunt on tothom pugui sentir-se que està en una segona família. 

 Què: espai intercultural d’acollida i oci obert a tothom (sense inscripcions). En aquest 

espai hi hauria bar, billar, ping pong, jocs de taula, un tauler d’anuncis d’ofertes de 

feina i activitats i un espai per concerts i xerrades (escenari). 

 Qui: estaria gestionat per un grup motor format per joves de 15-30 anys i una persona 

representant de l’Ajuntament 



 

69 

 

 Dinamització: una persona pagada per l’ajuntament de Salt (hauria de ser del grup 

motor o un jove de Salt menor de 30 anys). S’encarregaria de portar el bar, d’obrir i 

tancar el local i d’orientar els i les joves que ho necessitin cap a qualsevol recurs del 

municipi 

 Lloc: actual Satèl·lit. Caldria reformar-lo per part dels propis joves i per les entitats de 

Salt: Fàbrica Jove, Satèl·lit actual, caus, Caus.. 

 Suport: des de la Federació de Casals de Joves de Catalunya i altres entitats de Salt i del 

territori es donaria el suport necessari per tirar el projecte endavant 

  Difusió: cal fer una bona comunicació als principals espais de joves de Salt, als instituts 

i centres no universitaris, educadors de carrer i a l’espai públic (cartells, places) 

 

 

8. TOT@S PER IGUAL 

El projecte consisteix en un grup de joves voluntàries per fer acompanyament de les joves 

nouvingudes. Els eixos que treballaria la voluntària amb la nouvinguda són: un tour per Salt, 

explicar el funcionament de l’institut, explicar el transport públic, ajudar amb l’idioma (la 

rebuda hauria de ser amb el seu idioma) i establir un vincle d’amistat. El projecte es vincularia 

amb un espai-punt de trobada on es crearia un grup pel racisme, un grup per LGTBI, un grup 

per la diversitat, i altres. Un cop a l’any s’organitzaria una jornada per visibilitzar les diferents 

cultures i “subcultures” de les persones voluntàries i participants (idiomes, menjar, balls, 

espiritualitat). 

9. SALT ÉS JOVE 

El projecte consisteix en un pla de comunicació de les activitats que es fan a Salt adreçades a 

joves. S’incorporaran activament les xarxes socials, especialment Youtube i Instagram, per 

fomentar la participació, l’art i la cultura. La necessitat d’una bona comunicació va 

acompanyada de la manca d’espais on els joves puguin fer lliurement activitats artístiques. Per 

tant, la idea és fomentar espais artístics i culturals per joves i alhora fer difusió i comunicació 

constant a través de les xarxes socials. 

10. YOUNG MAJOR 

El projecte, de dos anys de durada, consisteix en un “alcalde jove” que comuniqui 

totes les idees i demandes dels joves a l’alcalde de Salt. Aquest alcalde jove ha de tenir 

més de 18 anys i tenir un incentiu econòmic, haurà de tenir un espai de treball 

(despatx) i tindrà també un equip de 5 persones. Cal que tingui el recolzament de 

l’ajuntament. Es triarà durant la festa major (amb campanya electoral), i les propostes 

i idees es recolliran presencialment i també via xarxes. De totes les propostes dels 

joves hi ha d’haver el compromís de complir-ne com a mínim un 20%. 
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5. PRINCIPIS RECTORS  
 

Els principis rectors són aquells criteris que inspiren el disseny, la implementació i l’avaluació 

de les polítiques de joventut d’una forma transversal.  

El Pla Local de Joventut de Salt pren com a propis els principis rectors establerts en el Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya i els adapta a la realitat del nostre municipi. 

Així els sis principis rectors en el qual es fonament el PLJ són: 

1) La igualtat i la diversitat. El Pla Local de Joventut vol garantir la igualtat d’oportunitats 

per motiu de gènere, origen, situació econòmica, salut... de totes les persones joves, 

tot prevenint i  eradicant totes les formes de violència. El PLJ té en compte la bretxa 

digital existent i intentarà superar-la a través del desplegament de les seves accions.  

 

2) La cohesió social.  Un dels reptes de Salt és la cohesió social de les diferents cultures 

que hi ha al municipi. En aquesta sentit des de l’any 2010 es porta a terme un pla 

comunitari que treballa fent intervenció comunitària intercultural. El projecte que es 

desenvolupa a Salt, pretén fomentar la convivència ciutadana i el desenvolupament de 

la comunitat, mitjançant la participació de tota la ciutadania. És per això que, amb una 

intervenció preventiva es treballa per afavorir la integració i la cohesió social a Salt, 

capacitant el conjunt de la població per afrontar les problemàtiques, reptes i 

oportunitats presents al municipi. Tot i la vocació comunitària del projecte, es posa 

especial atenció en infants, joves i famílies de Salt. 

 

3) La participació. Per nosaltres participar és el procés de prendre part en les coses. Quan 

parlem de participació en la construcció de les polítiques de joventut ens centrem en 

els processos, les accions i les actituds que generen capacitat de decisió i d’intervenció 

de les persones en tot allò que les afecta, en la capacitat d’incidir i decidir sobre el seu 

projecte vital i col·lectiu. 

Per fer-ho cal una governança democràtica: és a dir, les polítiques de joventut s’han 

d’elaborar amb el conjunt d’actors afectats i molt especialment les persones joves. Així 

per fer el PLJ 2020-2023 s’ha dut a terme un procés participatiu amb les persones 

joves, la ciutadania en general, els tècnics i els polítics del municipi. 

4) La transformació. Les polítiques de joventut han de tenir una voluntat transformadora 

afavorint l’empoderament de les persones joves i els processos de mobilitat social. Es 

tracta de transformar tant les condicions de vida dels i les joves, com el model de 

societat en general. Per fer-ho cal tenir en compte: 

 La inclusió. Alhora de dissenyar, d’implementar i avaluar les polítiques de 

joventut ho fem des d’una perspectiva inclusiva, atenent la diversitat 

cultural, de gènere i territorial 

 Universalisme: Tots els programes, projectes i activitats que es duen a 
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terme des del PLJ tenen en compte tots els perfils de jove que tenim a Salt, 

s’adrecen a tots als joves, no a un col·lectiu en concret, amb la voluntat 

que els diferents joves que viuen al municipi han de poder sentir-se 

reflectits en les polítiques de joventut. 

 Lluita contra les desigualtats socials: cal tenir en compte les desigualtats 

socials de partida: gènere, classe social, residencial, edat, etc. per tal de 

dissenyar accions que permetin disminuir-ne els efectes. S’incorpora la 

bretxa digital com a una desigualtat social causada per diversos factors. 

 

5) La integralitat. El PLJ de Salt planteja les polítiques de joventut de manera integral, és a 

dir, pretén actuar sobre totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves i 

això es veu reflectit en la diversitat d’eixos del Pla . Per aconseguir-ho cal treballar: 

o La transversalitat. Es tracta de treballar entre les diferents àrees de 

l’Ajuntament perquè incorporin la perspectiva juvenil en les seves actuacions.  

 

o A nivell interinstitucional o govern multinivell. A totes les taules de coordinació 

del municipi, de les quals forma part l’Àrea de Joventut, hi ha representades 

diferents administracions. 

 

o Treball amb xarxa. Significa un pas més enllà en el traspàs d’informació i la 

coordinació. Implica un treball conjunt on es comparteixen objectius i per tant 

corresponsabilitat. En aquest sentit el Pla Local de Joventut 2020-23 incorpora 

el treball amb el Grup Motor de Joventut, format per diferents àrees de 

l’Ajuntament.  

 

6) La qualitat. Fa referència a aquells aspectes que hauria de tenir present qualsevol 

política pública per garantir-ne la qualitat. 

 Adequació a la realitat. Per fer-ho cal fer una bona diagnosi de la realitat, 

analitzant-la juntament a les polítiques juvenils. La diagnosi del PLJ Salt ens 

permet conèixer la situació de partida dels i les persones joves i les polítiques 

que els afecten amb l’objectiu de planificar de manera més fonamentada les 

polítiques de joventut que es duran a terme durant la vigència del PLJ Salt. 

 Proximitat. Es preferible que els serveis o programes es desenvolupin en 

l’àmbit administratiu més proper que pugui fer-se. 

 Innovació i creativitat. Les polítiques de joventut sovint s’han d’adaptar i 

explorar noves vies d’intervenció i per això són capdavanteres en la 

construcció d’accions innovadores i respostes creatives a una realitat molt 

canviant.  

 Avaluació. És una eina indispensable per obtenir informació sobre els resultats 

de les polítiques i els processos que hi han estat implicats. Per altra banda és 

un exercici de transparència i de rendir comptes, per tant de qualitat 

democràtica. 
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6. PLA D’ACCIÓ. EIXOS, OBJECTIUS I ACTUACIONS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2020-23 
 

El Pla no sols vol assenyalar quins reptes cal abordar, sinó també com cal fer-hi front. Per aquest motiu, la proposta estratègica s’estructura a l’entorn de 4 

grans eixos d’actuació que engloben tots aquells àmbits que impacten de forma directa sobre la vida de les persones joves. 

Així doncs, donen resposta tant a aquelles necessitats que determinen processos d’emancipació a partir dels quals les persones defineixen la seva vida 

adulta, com també a aquelles altres que fan referència al moment present vinculades al benestar: 

 

 

 

 

 

 

 

EIX 1. AIXECAR EL VOL  EIX 2. VIURE MILLOR    EIX 3. CREAR I TRANSFORMAR  EIX 4. VILA JOVE 

 

Tot i que l’estructura en 4 grans eixos i 12 àmbits d’actuació del nou Pla, cal tenir present que existeix una necessària transversalitat i interconnexió entre 

tots ells, ja que el que es persegueix és que les persones joves tinguin autonomia per desenvolupar el seu propi projecte de vida en clau integral. És per 

aquest motiu, que en el Pla d’acció hi ha actuacions que es repeteixen perquè donen resposta a més d’un objectiu del Pla. 

 

Aquest Pla d’acció es presenta en una taula que recull diferents informacions per a cadascun dels 4 eixos i dels 12 àmbits d’actuació del Pla. La primera 

columna de la taula és l’objectiu al qual es vol donar resposta, al costat trobem les accions concretes del Pla numerades. La següent columna trobem la 

classificació de les accions segons si són: 

C Acció de continuïtat                 M Acció de millora                N Acció nova 
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Al costat es determina quina regidoria o servei és el referent de l’acció, fet que és compatible amb que hi hagi altres regidories i serveis implicades. La 

següent columna recull la informació sobre els recursos que es preveuen destinar a l’acció o conjunt d’accions. Les 4 columnes següents concreten el 

període d’implementació de l’acció i la darrera columna mostra les edats de la població afectada. La denominació “Generalista” fa referència a aquelles 

actuacions que no s’adrecen de forma específica a la població jove com a destinatària directe. En resum: 

 

Estructura estratègica del Pla Local de Joventut 2020-23 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

4 EIXOS D’ACTUACIÓ 

12 ÀMBITS 

D’ACTUACIÓ 

i 

97 ACTUACIONS 

31 ACTUACIONS 

NOVES 

21 ACTUACIONS 

DE MILLORA 

45 ACTUACIONS 

DE CONTINUITAT 
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EIX 1. AIXECAR EL VOL  

 

Aquest eix tracta sobre com recolzar el jovent de Salt en els seus processos d’emancipació, és a dir, en la realització dels seus 

projectes de vida i en la cerca d’un major grau d’autonomia personal, com a ciutadans i ciutadanes. Els reptes que es plantegen 

tenen relació amb la lluita contra l’atur i la precarietat laboral, les desigualtats educatives i les barreres d’accés a l’habitatge. 

Dins d’aquest eix hi ha 4 línies de treball: Informació juvenil, Educació, Treball i Habitatge.  

   

1.1. Informació juvenil 
 

Objectiu N Actuació Tipologia Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

1. Aconseguir que els i les 
joves de Salt rebin una 
informació de qualitat 
per construir el seu propi 
projecte de vida 

1 

Punt d’informació juvenil 
Estació Jove 

C 
Joventut 

-Informador juvenil 

Ajuntament.  

- Dos orientadores juvenils 

mitja jornada (servei  

 

   12 a 30 

2 PICES instituts i CCFF C Joventut Informador Juvenil     12-18 

3 Servei d’orientació acadèmica C Joventut Informador juvenil     12-30 

4 Fòrum d’estudiants de Salt C Educació Tècniques Educació i joventut.  
   14-30 
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Objectiu N Actuació Tipologia Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

5 Un PICES a l’escola d’adults N Joventut Ampliació Jornada 
orientador/a juvenil 15.000 € 

    16-30 

2. Fer més visibles  les 
activitats i projectes 
adreçats a joves que es 
fan a Salt 

6 Salt és Jove  
Accions de difusió de la 
informació juvenil dins de 
l’Ajuntament i a les famílies 
(jornada participativa) 

M 

Joventut  

   Generalista 

7 Descentralitzar el PIJ a altres 
zones de la vila (Patis i places, 
Pavelló, Biblioteca, Piscina...) 

N 
Joventut 

Orientadors juvenils. Només 
més de juliol 1 cop a la 
setmana 

 

   12 – 30 

3. Promoure l’acollida de 
les persones joves 
nouvingudes i les 
relacions interculturals 
entre les persones joves i 
el seu entorn 

8 Circuit o protocol per detectar i 
derivar joves nouvinguts no 
acompanyats(MENAS) arribats 
al municipi i que no van a 
l’institut.  

C Consorci 

de 

Benestar 

Social 

Gironès-

Salt 

 

3 dinamitzadores per 

l’emancipació juvenil 

(contracte programa 2020) 

 

Referent en ocupació juvenil 

 

   16-29 
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1.2. Educació 

 

Objectiu N Actuació Tipologia Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

4. Potenciar l’èxit 
educatiu i la 
continuïtat dels 
estudis de la població 
escolaritzada a Salt, 
amb una oferta 
formativa més 
complerta i accessible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Servei d’orientació acadèmica a 
partir de 3er d’ESO al PIJ 

C Joventut 
Informador Juvenil 

Ajuntament  
   12 - 30  

10 Servei d’ordinadors de l’Estació 
Jove C Joventut Ordinadors i orientadors 

juvenils Estació 

    12 - 30  

11  Ajuts econòmics per a la 
formació de persones adultes i 
post-obligatòria. 
Acció 77 Pla educatiu 

N  

Educació 

     18 - 24 

12 Beques alimentàries a 
secundària.  
Subvencionat per Probitas i 
desenvolupat pel Casals dels 
Infants (Espriu). 
Subvencionat per Creu Roja 
(Vallvera). 
Acció 51 Pla Educatiu 

C Consorci de 

Benestar 

Social 

Gironès-Salt 

30 beques a INS Espriu 
30 beques INS Vallvera 

    12 - 16 
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Objectiu N Actuació Tipologia Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

4. Potenciar l’èxit 
educatiu i la 
continuïtat dels 
estudis de la població 
escolaritzada a Salt, 
amb una oferta 
formativa més 
complerta i accessible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Campanya  de comunicació cap 
a adolescents i joves sobre 
quins són els serveis 
d’orientació educativa i 
professional.  
Acció 82 Pla educatiu. 

M Joventut 

Promoció 

econòmica 

Educació 

Referents en ocupació juvenil 

Díptics de difusió 
 

   16 a 18 

anys 

14 Repensar i potenciar la xarxa 
orientadora de Salt. 
Acció 84 Pla educatiu 

M Educació Comissió de joves taula FiL  
    16 a 29 

15 Potenciar el Fòrum d’estudiants 
de Salt i fer un programa de 
mentoria entre alumnes de 
secundaria i universitaris. 
Acció 85 Pla educatiu 
Jornada participativa 

M 

Educació 

Tècnica de projectes a 

Educació. 

Tècnica de joventut 

Comissió fòrum estudiants 

 

   18 a 29 

16 Ampliar i diversificar les 
activitats d’orientació educativa 
i professional als instituts a 
través del treball en xarxa. 
Acció 80 Pla educatiu. 

M 
Joventut 

Referents amb ocupació 

juvenil (comissió joves taula 

FiL) 

 

   12 a 18  
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Objectiu N Actuació Tipologia Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

4. Potenciar l’èxit 
educatiu i la 
continuïtat dels 
estudis de la població 
escolaritzada a Salt, 
amb una oferta 
formativa més 
complerta i accessible 

17 Ampliació d’usos i horaris de la 
Biblioteca Iu Bohigas. Obrir més 
hores en època d’exàmens  

N 
Cultura Ampliació personal biblioteca 

Inici 

mai

g/ju

ny 

   17-18 

(alumnes 

selectivit

at) 

18 Xarxa de transició educativa 
primària-secundària. 
Acció 26 Pla educatiu 

N Educació Inspector  
   11-13 

anys 

19 Escola de noves oportunitats.  
Acció 78 Pla educatiu N 

Educació   

   16-29 

anys  

5. Ordenar, agrupar i 
fer més diversa una 
oferta educativa de 
qualitat per a joves a 
Salt, tenint en compte 
les seves inquietuds 
 
 
 
 
 
 

20 Oferta de CCFF als instituts de 
Salt C Educació   

   A partir 

de 16  

21 Oferta de 5 PFI al  municipi C Educació   
   A partir 

de 15  

22 Fàbrica Jove de Salt. 
Equipament de lleure educatiu C 

Joventut 55.000 €   

   12- 18  

23 Programa Institut Obert. Poder 
fer activitats de patis oberts a C   

 Educació 
  

   12 - 18  
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Objectiu N Actuació Tipologia Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

5. Ordenar, agrupar i 
fer més diversa una 
oferta educativa de 
qualitat per a joves a 
Salt, tenint en compte 
les seves inquietuds 

l’institut. 
Acció 46 Pla educatiu 

24 Ampliació del Programa 
Juguem?. 
Activitats extraescolars i patis i 
places oberts i dinamitzats. 
Accions 34, 35,37 Pla Educatiu 

M 
Integració i 

convivència 

140.000 € ( patis i places i 

mediació medi obert). 

Gestionat per fundació 

Atenea. 

 

   12 -18 

anys i 

famílies  

25 Ampliació de Salt obert per 
vacances.  
Oferta activitats medi obert a 
l’estiu. 
Acció 35 del Pla Educatiu 

M 
Integració i 

convivència 
  

   Generalis

ta 

26 Guia/mapa de recursos 
educatius de Salt. 
Acció 76 del Pla educatiu 

C Educació   
   Generalis

ta 

27 Grup de treball del Consell 
escolar Municipal respecte a 
l’ampliació oferta de post-
obligatòria (batxillerat artístic, 
cicles formatius...) 
Acció 49 del Pla educatiu 

N 
Educació   

   16-21 
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1.3. Treball  

Objectiu N Actuació Tipologia  Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

6. Augmentar la 
preparació dels i de les 
joves de Salt per accedir 
al món de treball 
(compartit amb educació) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
Programa referent en 
ocupació juvenil. 
Subvencionats pel SOC 

C 
Joventut 

Any 2020 2 referents en 

ocupació juvenil. 73.600 € 

+4.348,36 € fons propi 
 

   16 a 29 

anys 

29 Programa reactivat. 
Programa socioeducatiu per a 
joves amb vulnerabilitat 
social, preferentment joves 
que no estudien ni treballen. 

C Consorci 

benestar 

social 

Gironès/Salt 

Educadors Consorci     A partir de 

16 anys 

30 Programa contracte en 
pràctiques per a joves amb 
titulació de formació 
professional o grau 
universitari. Programa 
subvencionat pel SOC 

C Promoció 

econòmica 

Subvenció contracte joves. 

Octubre 2019 a març 2020 

5 joves 

    17 a 29 

anys 

31 Brigada Jove. Contractació 
pre-monitors/es a l’estiu per 
donar suport a programa 
Juguem? 

C Joventut 12.160,50 €     16 a 17 

anys 
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Objectiu N Actuació Tipologia  Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

6. Augmentar la 
preparació dels i de les 
joves de Salt per accedir 
al món de treball 
(compartit amb educació) 

32 Fer un Brigada jove vinculat a 
altres oficis M EMO 

(promoció 

econòmica) 

6.000 €  

   16 a 17 

anys 

33 Oferta de formació 
ocupacional adaptada a 
persones que estan en 
processos d’alfabetització 
avançada en català o castellà, 
per exemple monitor/a de 
menjador 
Acció 74 del Pla educatiu. 

N Educació      16-65 

7. Ampliar la inserció 
laboral de les persones 
joves de Salt 
 
 
 
 
 
 

34 Potenciar la FP Dual 
Prospecció de nous llocs de 
pràctiques. 
Acció 81 del Pla educatiu 

M 
Educació   

   16-29 

35 Projecte de mentoria 
d’empresaris/es de Salt per la 
formació de joves i adults i 
acostament al món laboral 
Acció 83 Pla educatiu. 

N 
Educació   

   16-29 
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Objectiu N Actuació Tipologia  Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

7. Ampliar la inserció 
laboral de les persones 
joves de Salt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 Xarxa d’accés al treball. 
Servei d’inserció i orientació 
laboral. 
Projecte dut a terme pel Casal 
dels Infants. 

C 
Joventut (fa 

el 

seguiment 

conveni) 

Una tècnica a càrrec de 

l’entitat del Casals dels 

Infants. 

Utilització equipament 

juvenil del Satèl·lit Jove 

 

   A partir de 

16 anys. 

Per a joves 

sense 

titulació o 

només 

amb ESO 

28 Programa referent en 
ocupació juvenil C Joventut 

Any 2020 2 referents en 

ocupació juvenil. 75.000 €  
   16 a 29 

anys 

37 Orientació laboral 
individualitzada i gestió de 
l’Espai Obert, suport TIC per la 
recerca de feina 

C 
Promoció 

econòmica 

5 tècnics/ques dins del 

dispositiu d’inserció 

sociolaboral  del Programa 

Treball als Barris del SOC. 

201.190,53 € 

 

   A partir de 

16 anys 

38 Emprenedoria i Viver 
d’empreses i coworking. 
Assessorament en plans 
d’empresa i espai 
d’allotjament empresarial 

C 
Promoció 

econòmica 

Una tècnica d’empresa i 

emprenedoria 
 

   Generalista 
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Objectiu N Actuació Tipologia  Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

7. Ampliar la inserció 
laboral de les persones 
joves de Salt 
 

39 Formació ocupacional C Promoció 

econòmica 
18.000 €  

   Generalista 

40 Intermediació d’empreses. C Promoció 

econòmica 
1 tècnic a jornada completa  

   Generalista 

41 Foment de l’Economia Social i 
Solidària i el model cooperatiu C Promoció 

econòmica 

Dedicació  parcial de la 

tècnica d’empresa i 

emprenedoria 

 

   Generalista 

42 Joves que no graduen a 4t 
d’ESO: Diagnosi i seguiment 
des del programa Referent 

C 
Joventut 

2 tècniques del programa 

referent en ocupació 

juvenil 

 

   15-16 anys 

43 Estudiar com fomentar la 
contractació Jove (Jornada 
participativa) 

N Promoció 

econòmica 
  

   A partir de 

16 anys 
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1.4. Habitatge 

 

Objectiu N Actuació Tipologia  Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

8. Facilitar l’accés a un 
habitatge als i les joves 
de Salt 

44 Ampliar el programa estudiants per 
la convivència. Només 1 pis amb 3 
places. Iniciat any 2016.  

M Habitatge 
 

 
   18 a 29 

anys 

45 Oferir pisos de lloguer social per a 
joves. Es volen comprar 200 en els 4 
anys pisos i uns quants es volen 
destinar a joves.   

N Habitatge      De 18 a 

29 anys 

46 Residència d’estudiants en la zona 
centre. (Es vol reconvertir l’antic 
CRAE en una residència) 100 places, 
gestió privada  

N Habitatge      18 a 29 

anys 

47 Projecte d’habitatge compartit entre 
gent gran i joves  N Habitatge   

   18 a 29 

anys 

48 Comissió de treball diagnosticar i 
donar resposta a l’habitatge per a 
joves. (proposta jornada 
participativa)  

N Habitatge      18 a 29 

anys 
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EIX 2. VIURE MILLOR  

 

Aquest eix vol promoure entre el jovent de Salt estils de vida saludables, un objectiu compartit amb el Pla de Salut Jove. Entenem la 

salut d’una forma integral, que i inclou tots aquells altres àmbits vinculats al benestar de la població jove, com són l’oci, el lleure i 

l’esport o la manera com ens movem per Salt i l’entorn. Dins d’aquest eix hi ha 5 línies de treball: salut, esport i, oci i lleure, 

sostenibilitat i mobilitat, i espai públic. 

 

2.1. Salut  
 

Objectiu N Actuació Tipologia  Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

9. Ajudar a la gent jove 
de Salt a millorar la seva 
salut i la del seu entorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 Projecte VIP’s Jove. 
Foment habilitats per la 
vida amb tallers de 
promoció de la salut 

C Joventut  

 

Agent de salut jove 

(orientadora) + activitats 

25.000 € 

    A partir de 

15 anys (3r 

ESO) 

50 Punt Jove de Salut. 
Assessoria específica sobre 
temes de promoció de la 
salut a l’Estació Jove. 

C Joventut     De 12 a 30 

anys 

51 Servei de maternatge per 
mares amb nens/es de 0-3 
anys 

C Consorci de 

BSocial 

Gironès-Salt 

Educadora Social del Consorci  

   Generalista 
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Objectiu N Actuació Tipologia  Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

9. Ajudar a la gent jove 
de Salt a millorar la seva 
salut i la del seu entorn 
 

52 Projecte Creixem. Accions 
de prevenció d’addiccions a 
les drogues i les pantalles 
(joves i famílies) 

C Consorci de 

Benestar 

Social 

Gironès-Salt 

Educador Social Consorci     Generalista 

53 SAFIS.  
Setmana de l’activitat física 
i la salut 

C 
Salut 

Tècnica salut i tècnic d’esports 

municipals 

6.000 € 

 

   Generalista 

54 Projecte de salut 
bucodental (CAP Salt i Pla 
comunitari) 

C 
Salut   

   Infants i 

joves 

55 Crear un canal de Youtube 
(Salutube) sobre informació 
de salut (jornada 
participativa). Dins del VIP 2 

N 
Joventut 

Ampliació jornada agent de 

salut jove 
 

   16-18 anys 

56 Xerrades de sensibilització 
sobre agressions sexistes als 
instituts. 

C Consorci de 

Benestar 

Social 

Gironès-Salt 

SIAD (Servei integral d’atenció 
a la dona) i SAI (servei 
d’atenció integral LGTBI).Un 
psicòleg, una educadora social 
i una assessora jurídica del 
Consorci 
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2.2. Esports 

Objectiu N Actuació Tipologia  Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

10. Aconseguir que més 
joves de Salt practiquin 
diferents esports de 
forma habitual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 Joves que de forma 
organitzada formin a la 
població per utilitzar 
l’Street workout  

M 
Esports 

Tècnic d’esport 

 

   A partir de 16 

anys 

58 Projecte Futbol Net. 
Subvencionat per 
Fundació Barça 

C Integració i 

convivència 

Coordinadora del 

projecte Juguem? + 

finançament 

Fundació Barça 

    Estudiants 

secundària 

59 Oferta d’activitats 
esportives per a joves 
des de les entitats 
esportives. 

C Esports Tècnic d’esports     12 a 30 anys 

60 FITJOVE.  
Programa de promoció 
d’exercici físic i ocupació 
saludable del temps d’oci 
en l’adolescència.  

C 
Esports  

Subvenció 

Generalitat de 

Catalunya i 

Ajuntament de Salt 

 

   16-18 anys 
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Objectiu N Actuació Tipologia  Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

10. Aconseguir que més 
joves de Salt practiquin 
diferents esports de 
forma habitual 
 

61 Organitzar el curs de 
monitor/a esportiu 
subvencionat pels joves 
de Salt 

N Esports      A partir de 18 

anys 

 62 Creació del parc 
d’esports urbans: 
rocòdrom, skate parc, 
etc. 
  

N 
Esports   

   Generalista 

63 Fórmula per obrir al 
jovent de Salt el 
Rocòdrom per a pràctica 
de CCFF i universitat,  

N 
Esports   

   Generalista 

64 Reserva de places per a 
joves amb dificultats 
econòmiques a les 
entitats esportives a 
l’estiu. 

C Consorci de 

benestar social 

Gironès-Salt 

  

   3 a  

65 Comissió per pensar 
accions per potenciar 
l’esport entre els joves 
(Jornada participativa) 

N 
Esports   

   16 a 29 anys 
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2.3. Oci i Lleure 

Objectiu N Actuació Tipologia  Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

11. Crear una oferta d’oci 
i lleure de qualitat, 
variada i que parteixi de 
les inquietuds de la gent 
jove  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
Fàbrica Jove de Salt. 
Equipament de lleure educatiu 

C Joventut 
55.000 € l’any 

 
   12 a 18 ays 

66 Hivern-primavera-estiu-tardor 
jove. 
Cursos, tallers formatius i 
lúdics per a joves 

C Joventut Pressupost per 

organitzar cursos. 

Variable en funció de 

l’any 

    12 a 30 anys 

67 Reorientar el LIMBO, Festa 
Jove de Salt organitzada per 
joves de La Fàbrica Jove 

M Joventut Educadors Fàbrica      A partir de 14 

anys 

68 Activitats en xarxa. 
Activitats lúdiques i esportives 
organitzades per La Fàbrica 
Jove, Centre obert juvenil, 
tarda oberta i Casal Obert 
d’adolescents. 
(Pla Comunitari) 

C 
Integració i 

convivència 

Educadors i tècnics 

entitats implicades 
 

   12 a 18 anys 

24 Ampliació del Programa 
Juguem?. 
Activitats extraescolars i patis i 

C Integració i 

convivència 

140.000 € ( patis i 
places i mediació 
medi obert). 

    12 a 18 anys i 

famílies 



 

90 

 

Objectiu N Actuació Tipologia  Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

11. Crear una oferta d’oci 
i lleure de qualitat, 
variada i que parteixi de 
les inquietuds de la gent 
jove 

places oberts i dinamitzats. 
Accions 34, 35,37 Pla Educatiu 

Gestionat per 
fundació Atenea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 Curs de premonitor. Organitzat 
des de la Fàbrica Jove.  
Setmana Santa i Nadal 

C 
Joventut 

Educadors/es de La 

Fàbrica Jove 
 

   15 a 17 

70 Tarda oberta: Educadors/es de 
carrer M Consorci 

benestar 

Socials 

Gironès- 

Salt 

Servei externalitzat. 

Dos educadors/es de 

carrer a 30h 

setmanals 

 

   12 a 29  

71 Ampliació de l’oferta de lleure i 
oci que fomenti els hàbits 
saludables entre els i les 
adolescents, dissenyada amb la 
seva participació. 
Acció 45 del Pla educatiu 

M 
Educació   

   12 a 29 anys 
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Objectiu N Actuació Tipologia  Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

11. Crear una oferta d’oci 
i lleure de qualitat, 
variada i que parteixi de 
les inquietuds de la gent 
jove 

72 Coordinació de l’oferta de 
casals d’estiu a la vila i d’altres 
activitats fora l’escola durant 
l’estiu. Acció 42 del Pla 
Educatiu 

M 
Educació   

   Generalista 

73 Organitzar un casal d’estiu de 
joves a partir de 15 anys N 

Joventut 

Contractació tècnic/a 
de lleure. 
Tècnic de lleure + 
despesa activitat 

 

    
 
A partir de 15 
anys 
 

 74 Estudiar la possibilitat de tenir 
un espai de trobada per a joves 
majors d’edat (Jornada 
Participativa) 

N 
Joventut Tècnic/a de lleure  

   A partir de 18 

anys 

75 Ampliació de l’oferta 
d’activitats fora escola del 
Programa Juguem en el camp 
de les arts. 
Acció 35 del Pla educatiu 

M 
Educació   

   3 a 18 anys 

76 Estudiar un projecte d’oci 
alternatiu de cap de setmana i 
vespres per a joves en espais 
municipals. Jornada Particip. 

N 
Joventut Tècnic/a de Lleure   

   18 a 29 anys 



 

92 

 

EIX 3. CREAR I TRANSFORMAR  

 

Aquest eix  vol obrir espais per a la participació individual i col·lectiva de la gent jove en la vida social, cultural i artística de Salt, 

com a ciutadans i ciutadanes, diversos i iguals en drets i deures. Dins d’aquest eix hi ha 3 línies de treball: cultura, festes i 

promoció de la ciutat, i participació. 

 

3.1. Festes i Promoció de la Ciutat  

 

Objectiu N Actuació Tipologia Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

12. Acollir i fer créixer 
els projectes culturals i 
socials dels i de les 
joves de Salt vinculats a 
les festes populars de la 
Vila 

77 Informar, 
promocionar i 
dinamitzar la 
implicació dels 
joves en activitats 
de cultura, cultura 
popular i festes 

M Joventut Tècnic/a de 

lleure 

 

   12 a 30 

78 Carnet de 
descomptes per 
joves en 
equipaments i 
activitats 
socioculturals i/o 
esportives 

N 
Promoció de la 

ciutat 
  

   16 a 29 
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Objectiu N Actuació Tipologia Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

 79 Concurs de 
disseny de gots 
per la Festa Major 

M Festes 200 €  
   Fins a 35 

anys 

 

3.2. Cultura  

 

Objectiu N Actuació Tipologia Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

13. Acostar l’art i la 
cultura a la gent jove i 
recolzar-ne la seva 
expressió artística en 
tots els camps  

80 Creació d’un instaclip. 
Creació de petits 
videoclips que s’editen i 
es pengen a instagram 
Organitzat per ETACAM, 
ERAM, i Escola de música 
moderna  

C 

Cultura 

Espais Coma Cross 

Professorat i 

material 

d’ETACAM, ERAM i 

escola de música 

moderna 

 

   12 a 16  

81 Taller de ceràmica  per 
adolescents del centre de 
salut mental. (14 
sessions) 

C Cultura Subvenció 

Diputació de 

Girona. 2000 € 

    12 a 18  
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Objectiu N Actuació Tipologia Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

82 Actualització Projecte 
Aquí Pots!. Grafitts espai 
públic 

M Joventut Tècnic/a de Lleure     14 a 30  

83 Utilitzar més Apropa 
Cultura amb els joves de 
Salt. 
Oci cultural de teatres, 
museus i auditoris a 
entitats socials que 
treballen amb persones 
en situació de 
vulnerabilitat. 

M 

Joventut   

   12 a 30 

84 Estudiar la possibilitat 
d’un Punt de lectura a la 
Fàbrica Jove  

N Cultura  Tècnic/a de Lleure  
   12 a 18  

85 Club de lectura juvenil a la 
Biblioteca Iu Bohigas C Cultura 

Personal de la 

biblioteca 
 

   12 a 16 

 86 Estudiar la manera de 
potenciar el club de 
lectura juvenil de la 
Biblioteca Iu Bohigas 

N 
Joventut Tècnic/a de lleure  

   12 a 16 
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3.3. Participació 

 

 Objectiu N Actuació Tipologia  Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

14. Aconseguir la 
participació del major 
nombre de persones 
joves de Salt en les 
polítiques del municipi 
que els hi afecten   

87 Jornada de formació de 
delegats de 2n ESO del 
Gironès  

C 
Joventut 

Informador juvenil 

 

   13-14 anys 

88 Augmentar i millorar el 
protocol de projectes de 
voluntariat social de Salt 
per fer amb conveni 
amb l’oficina de 
cooperació de la UDG 

M Habitatge       

89 Servei d’orientació 
específica sobre 
associacions i 
participació juvenil 

N Alcaldia/ 

participació 

Tècnic/a de 
participació.  

    18 a 29 anys 

90 Crear una web d’entitats 
municipals N Alcaldia 

participació 
Adjunt a alcaldia  

   Generalista 
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 Objectiu N Actuació Tipologia  Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

91 Aprovar reglament  ús 
dels equipaments 
municipals  

N Alcaldia/ 

participació 
Adjunt a alcaldia  

   Generalista 

92 Young Major: Alcalde 
jove (Jornada 
participativa) 

N Alcaldia/ 

participació 

Tècnic de 

participació 
 

   A partir de 16 

anys 
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 EIX 4. VILA JOVE  

 

 

4.1. Sostenibilitat i Mobilitat 

Objectiu N Actuació Tipologia Referent  
Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

15. Fer més accessible i 
sostenible la mobilitat 
de la gent jove de Salt  

93 Bus Nit de Fires de Girona. 
Autobús nocturn de 
Bescanó a Girona per Fires 
de Girona. Als joves els hi 
surt a meitat de preu. 

C 
Joventut 

1.500 € 

 

   14 - 30  

94 Línia 9 bus Salt-Campus 
Montilivi  C Mobilitat      Generalista 

95 Descompte bus joves 
estudiants a Girona de 16-
25 anys. 
Acció 90 del Pla Educatiu 

C Promoció 

de la ciutat 

20.000 € 
per any 

    16 - 25  

96 Fer arribar la Girocleta a 
Salt  N Mobilitat. 

 

     Generalista 

 

La diversitat social de Salt és un factor clau per entendre la seva realitat. Aquest eix persegueix que les  

polítiques de joventut garanteixin la igualtat d’oportunitats i d’accés als recursos per a totes les persones joves,  

en base a la cohesió territorial. Dins d’aquest eix hi ha 2 línies de treball: Sostenibilitat i mobilitat, i Espai públic. 
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4.3. Espai Públic 

Objectiu N Actuació Tipologia Referent  Recursos  

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 Edats 

16. Acostar els 
equipaments de 
proximitat de Salt al 
jovent, en resposta a les 
seves necessitats  

97 Acció conjunta per 
acostar l’Ateneu i el 
local social de barri 
al col·lectiu juvenil  

N 
Alcaldia/ 

participació 

Tècnic en 

participació. 

35.000 € 

 

   12 a 30 anys 

76 Estudiar un projecte 
d’oci alternatiu de 
cap de setmana i 
vespres per a joves 
en espais 
municipals. 
Jornada 
Participativa. 

N Joventut Tècnic/a de 

Lleure 

    18 a 30 anys 
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7. SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL PLA 

Més enllà del contingut discursiu i substantiu del Pla Local de Joventut de Salt 2020-23, és 

imprescindible que es garanteixi operativament la seva implementació. Aquesta s’ha de 

desenvolupar  per mitjà d’un model que asseguri la qualitat en la implementació de les 

actuacions contemplades, l’adaptació del pla davant possibles canvis de context o de 

necessitats, i la participació efectiva de tots els agents implicats i de les persones joves de la 

ciutat. 

Per aquest motiu i per assegurar l’òptic desplegament del pla durant els seus 4 anys de 

vigència, es contemplen diversos espais i processos encaminats tant al seguiment com a 

l’avaluació del Pla. 

 

7.1. Grup Motor de Joventut 

Com s’ha comentat anteriorment, el maig de 2019 es va crear un Grup Motor de Joventut amb 

l’objectiu que fos l’espai de treball transversal per elaborar la Diagnosi i el Pla Local de 

Joventut 2020-23, ja que tant la informació sobre la situació dels joves com les polítiques de 

joventut són compartides amb diverses àrees municipals i també amb d’altres agents. Però a 

més, el Grup Motor ha ajudat a valorar el Pla Local de Joventut 2016-19. Està format per 18 

persones, la majoria personal tècnic de diferents àrees municipals però també membres de la 

comunitat educativa, de la taula del tercer sector de Salt i per persones joves. 
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A partir d’ara, el Grup Motor serà un espai de treball transversal i estable per fer el seguiment 

del desplegament del Pla Local de Joventut 2020-23.  Està previst fer dues reunions l’any: una 

al mes de juny i un altre al mes de desembre. 

 

 7.2. Elaboració de fitxes individualitzades per cada actuació 

El Grup Motor de Joventut, durant l’any 2020 elaborarà i consensuarà unes fitxes 

individualitzades per a cada actuació. Aquestes fitxes incorporaran informació relativa a cada 

acció, el servei responsable, els serveis implicats, el calendari previst de desenvolupament i –

en especial- els indicadors de seguiment i els criteris d’avaluació. 

7.3. Informe biennal de seguiment i avaluació del PLJ 

Es realitzarà una avaluació intermèdia després de dos anys d’implementació del Pla que serà 

un recull del seguiment realitzat durant els dos anys amb el Grup Motor de Joventut. 
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8. TAULES DE COORDINACIÓ I TREBALL TRANSVERSAL 
 

Un concepte integral de la joventut –i, per tant, un concepte integral de polítiques de joventut 

adreçades a un àmbit d’actuació ampli i interrelacionat- requereix una estratègia de disseny 

global. Perquè aquest disseny sigui plenament efectiu, cal que tots els agents implicats 

l’executin d’una manera plural i concertada, a fi que esdevingui un model amb capacitat de 

coordinació i readaptació permanent. 

Els objectius generals de totes les taules de coordinació són: 

1. L’optimització i rendibilització dels serveis, activitats i actuacions que ja existeixen en 

un àmbit d’actuació concret. 

2. Detectar necessitats relacionades amb l’àmbit d’actuació de cada Taula de 

Coordinació. 

3. Elaborar informes sobre les necessitats detectades i les propostes de millora. 

4. Establir estratègies de treball conjunt i coordinat per enfrontar les necessitats 

detectades. 

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt, per a un funcionament efectiu de les polítiques de 

joventut del municipi forma part de les següents taules de coordinació: 

1.  Interna de l’àrea de joventut. 

2. Interdepartamental. Formades per diferents àrees de l’Ajuntament. 

3. Interinstitucionals. Formades per diferents institucions i/o entitats del tercer sector. 

 

8.1. Coordinació interna serveis de l’Àrea de Joventut 

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salt disposa dels següents serveis: 

1. Servei d’informació, orientació i assessorament juvenil. Ubicat en l’equipament de 

l’Estació Jove de Salt. Hi treballen tres professionals: l’informador i coordinador del 

servei, l’orientadora juvenil generalista i orientadora en temes de promoció de la salut 

(sexualitat, efectivitat, alimentació, etc...). Una tarda i un matí a la setmana també la 

referent en ocupació juvenil. 

2. Servei de lleure educatiu juvenil ubicat en l’equipament La Fàbrica Jove. Hi treballen 

tres professionals: l’educadora i coordinadora del servei i dos educadors/es. 
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3. Servei d’ocupació juvenil, ubicat en l’equipament La Fàbrica Jove i l’Estació Jove. Hi 

treballen dos tècniques del programa subvencionat pel SOC Referent en ocupació 

juvenil. 

4. Coordinació tècnica i gestió administrativa de l’àrea de joventut. Ubicada a 

l’equipament l’Estació Jove. Formada per la tècnica de joventut i l’administrativa de 

l’àrea. 

Per coordinar tots aquests serveis es realitzen les següents reunions ordinàries mensuals:  

- Tot l’equip de joventut 

- Servei d’informació juvenil 

- Servei d’ocupació juvenil 

- Servei de lleure juvenil 

8.2. Coordinació interdepartamental 

La coordinació interdepartamental està formada per diferents àrees de l’Ajuntament. 

Actualment l’Ajuntament disposa de la Taula de Coordinació del Medi Obert. 

L’objectiu d’aquesta Taula és: 

- Emprendre tot un seguit d’actuacions coordinades per tal de minvar el grau de 

conflictivitat d’alguns barris i zones del municipi. 

Està liderada per l’Àrea d’Alcaldia i en formem part els tècnics/es i regidors/es de les 

següents àrees: 

- Integració i convivència 

- Serveis Socials 

- Educació  

- Joventut 

- Seguretat ciutadana 

Es reuneix entre dos i tres cops a l’any. 

 

8.3. Coordinació interinstitucional 

La coordinació interinstitucional està formada per les diferents administracions i entitats del 

tercer sector. Al municipi de Salt la majoria de taules de coordinació són interinstitucionals. 
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L’Àrea de Joventut forma part de les següents taules de coordinació interinstitucionals: 

1. Grup Motor Pla Educatiu 

El mes de novembre de 2017 es constitueix el grup motor del Pla educatiu amb l’objectiu 

que fos l’espai de treball transversal per elaborar la Diagnosi i el primer Pla educatiu de 

Salt. També ha esdevingut un espai de treball estable per fer el seguiment del 

desplegament del Pla educatiu. 

Està format per personal tècnic de diferents àrees municipals, però també d’altres 

administracions i membres de la comunitat educativa. 

2. Grup Motor de Joventut 

El mes d’abril de 2019 es va presentar als membres del Grup Motor del Pla Educatiu de 

Salt la proposta d’incorporar-se al Grup Motor de Joventut. De la mateixa manera que a 

l’àmbit educatiu, es preveia que el Grup Motor de Joventut fos l’espai de treball 

transversal per elaborar la Diagnosi i el Pla Local de Joventut 2020-23, ja que tant la 

informació sobre la situació dels joves com les polítiques de joventut són compartides amb 

diverses àrees municipals i també amb d’altres agents. Però a més, el Grup Motor hauria 

d’ajudar a valorar el Pla Local de Joventut 2016-19 i ser un espai de treball estable per fer 

el seguiment del desplegament del Pla Local de Joventut 2020-23.   

Està format per 18 persones, la majoria personal tècnic de diferents àrees municipals, però 

també d’altres administracions, membres de la comunitat educativa i persones joves. 

A partir de l’any 2020 està previst que es reuneixi dos cops l’any per fer l’avaluació i 

seguiment de totes les accions del Pla Local de Joventut. 

3. Comissió de joves de la taula de Formació i laboral (FiL) 

L’Espai Municipal d’ocupació (EMO) lidera la Taula de Formació i Laboral (Taula FiL) de Salt, 

formant part de la comissió operativa juntament amb les àrees de joventut, educació i 

convivència. L’objectiu és treballar per la coordinació de totes les entitats públiques i 

privades del territori que estan en l’àmbit de l’ocupació i que comparteixen objectius i 

interessos comuns. La Taula FiL funciona amb dos plenaris anuals i un treball tècnic a partir 

de les comissions sorgides de la detecció de necessitats. 

La Comissió de Joves de la taula FiL està liderada 

per l’àrea de joventut i està formada per les àrees 

de promoció econòmica i educació de l’Ajuntament, 

per una representació de tots els instituts de Salt, 

l’Oficina de treball i per entitats del tercer sector i es 

reuneix cada tres mesos o en funció de les 

necessitats. 
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Un dels objectius de la Comissió de Joves de la Taula FiL és enxarxar els recursos per 

joves en l’àmbit de l’orientació (acadèmica,formativa i laboral) per poder derivar a les 

persones joves al recurs més adient segons els seus interessos i motivacions. 

Per assolir aquest objectiu i coincidint amb la incorporació de la referent en ocupació 

juvenil, l’any 2019, des de la comissió es va crear un protocol de treball en xarxa dels 

diferents agents del territori. 

PROTOCOL TREBALL EN XARXA SALT 

 

Altres objectius de la Comissió de Joves són: 

- Ampliar i diversificar les activitats d'orientació educativa i professional als instituts, 

a partir de xerrades amb els docents i també als propis alumnes 

- Campanya de comunicació cap a adolescents i joves sobre quins són els espais i 

serveis d’orientació educativa i professional a la vila, i altres serveis que els puguin 

ajudar en el seu procés d’emancipació. 

- Ampliar l’èxit en la transició escola‐treball. 

 

Per assolir aquests objectius, l’any 2019 es va consensuar un protocol d’accions als instituts 

realitzat per l’àrea de joventut. 
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PROTOCOL ACCIONS INSTITUTS 

 
 
 

4. Espai tècnic relacional del Pla comunitari de Salt 

El passat setembre de 2019 va fer nou anys que el Projecte d’Intervenció Comunitària 

Intercultural, ICI, és present al municipi amb l’objectiu d’impulsar la cohesió social i la 

convivència, a través d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, el Consorci de Benestar 

Social Gironès-Salt, l’Obra Social “la Caixa”, com a part finançadora, i el Casal dels Infants, com 

a entitat que implementa el projecte al territori. 

 

Aquest curs escolar 2019-20 és el tercer en el que l’estructura organitzativa funciona en base a 

les comissions per reptes i a partir d’un nucli tècnic amb unes funcions ben definides de suport 

i seguiment de les propostes i accions que en sorgeixen. Val a dir que aquest sistema 

organitzatiu ha significat un gran avenç en quant a l’ordenació de les necessitats i el seu 

abordatge des de la mirada comunitària i ens ha permès millorar la participació de totes les 

persones implicades en aquest engranatge. 

 

Així l’espai tècnic relacional (ETR) del Pla Comunitari està liderat per la tècnica de Pla i format 

pels tècnics/es de les àrees d’educació, salut, serveis socials, integració i convivència, promoció 

econòmica i joventut. Es reuneix cada mes per fer un seguiment i donar suport a les propostes 

d’accions que sorgeixen de les diferents comissions de treball. 
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5. Comissions del Pla Comunitari de Salt 

 El Pla Comunitari està organitzat per 5 comissions: famílies, infants i joves, salut, diversitat i 

participació i entorn. Aquestes comissions estan formades per professionals de l’administració, 

tant local com supralocal, d’entitats del Tercer Sector, i representants de la ciutadania, on es 

comparteixen experiències, es detectem necessitat, s’impulsen nous projectes i es dóna suport 

a les activitats que ja existeixen sota una òptica comunitària. 

L’Àrea de Joventut forma part de les 5 comissions del Pla Comunitari. La periodicitat 

d’aquestes comissions no es uniforme perquè depèn del ritme de treball de cadascuna. 

El nivell més operatiu és el dels grups de treball que reben l'encàrrec des de les comissions de 

dissenyar i posar en marxa accions concretes per tal d'abordar les necessitats detectades. 

Promovem que aquests grups de treball siguin interdisciplinaris i diversos, amb representació 

de ciutadania i professionals de diferents àmbits. 

6. Taula de Joventut del Gironès 

Està liderada per l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès i formada pels 

professionals de les àrees de joventut de diferents municipis de la comarca. 

 

L’Àrea de Joventut de Salt en forma part des que es va crear, l’any 2005. 

 

El seu objectiu es portar a terme projectes comarcals de manera conjunta. Els projectes que 

actualment es duen a terme són: 

- El bus nit de Fires de Girona. 

- La jornada formativa de delegats del Gironès 

- El concurs de talents “Young Talent”. 

 

Es reuneix amb una periodicitat d’un cop cada dos o tres mesos o quan es necessari.  
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9. RECURSOS  
 

9.1. Recursos econòmics 

Els recursos econòmics disponibles són el principal factor condicionant a l’hora de 

desenvolupar serveis i programes destinats a les persones joves del municipi. Al mateix 

temps, la despesa pública en polítiques  de joventut és un indicador rellevant de quin és el 

grau d’importància i de compromís de les polítiques municipals envers la població jove. 

L’anàlisi dels pressupostos amb perspectiva juvenil permet donar visibilitat a l’impacte que 

tenen els pressupostos en aquest sector de la població. No obstant, a dia d’avui existeix 

dues limitacions per poder realitzar aquest anàlisi: d’una banda, l’estructuració i 

denominació de partides al pressupost municipal es realitza en base a les unitats 

d’estructuració organitzativa, les unitats orgàniques. Això dificulta la distinció i delimitació 

d’aquelles despeses que van adreçades als joves però que en el pressupost no surt de 

l’orgànica de Joventut sinó d’un altre orgànica. 

De l’altra, l’orgànica de Joventut inclou també l’àrea de lleure. Així les despesa relacionada 

amb els Casals d’estiu municipals també està inclòs en aquesta orgànica. Els Casals d’estiu 

municipals estant adreçats a infants i joves de 3 a 14 anys, per tant no es poden considerar 

en si una política de joventut, tot i que la majoria dels personal que hi treballa si que és 

jove. 

Les dades relatives a l’estructura pressupostària –prenent com a base les partides de 

l’orgànica de Joventut- permet disposar d’una fotografia aproximativa dels recursos que es 

destinen a programes específics de joventut. El volum anual de la despesa es situa en 

373.720,89 €, el que suposa un 1,24% del pressupost municipal i 65,29 € per persona jove  

d’entre 16 i 29 anys. 

Per naturalesa, la contractació de serveis representa el volum més elevat (54,29% del 

total), un fet que s’explica per la gestió externalitzada dels serveis juvenils. Les despeses de 

personal suposen el 32,64%. Si tenim en compte que en la gestió externalitzada, la 

despesa és en personal també, podem dir que el 86,93 % del pressupost de joventut es 

destina a personal. 

Pel que fa als ingressos, les aportacions d’altres administracions suposen un 25,79 % del 

total de despeses i són essencials per al manteniment del funcionament dels serveis 

existents. 
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9.2. Recursos humans 

Les polítiques de joventut compten avui en dia amb una estructura pròpia de gestió a 

l’organigrama municipal en forma d’àrea de Joventut. Així mateix aquesta forma part de 

l’àrea d’atenció a les persones.  

Durant molts anys va formar part de la regidoria de cultura i esports.  Des de la legislatura 

passada i en l’actual, l’àrea de joventut pertany a la regidoria d’educació  i joventut. 

Actualment, els programes de joventut de Salt es desenvolupen tant per mitjà de personal 

municipal –que en desenvolupa les tasques de disseny, gestió i implementació-, com 

també mitjançant personal extern, en virtut dels contractes de gestió d’alguns serveis 

juvenils. 

En el primer cas, l’equip tècnic està format per la cap de l’àrea i tècnica de joventut, dos 

tècniques A2 del programa referent en ocupació juvenil subvencionat pel servei 

d’ocupació de Catalunya i un auxiliar tècnic de joventut C1 que fa d’informador juvenil. Pel 

que fa al suport administratiu està format per una administrativa i  una auxiliar 

administrativa contractada mitjançant un pla ocupacional. 

Pel que fa al personal extern, la prestació dels serveis juvenils té associada l’existència de 5 

professionals dedicats específicament als equipaments juvenils. La Fàbrica Jove te una 

coordinadora/educadora a 30h setmanals i dos educadors/es a 20h setmanals. El Punt 

d’Informació Juvenil l’Estació Jove te dos orientadores juvenils a 20h setmanals, d’una 

d’elles especialitzada en promoció de la salut. 

Els dos Casals d’Estiu municipal també es gestionen mitjançant una prestació de serveis. Es 

solen contractar, depenen de les places ocupades, dos directors/es de lleure i uns 15 

monitors/es de lleure. 

Proposta millora recursos humans 

Com ja s’apuntava en el Pla Local de Joventut 2016-19 aquesta estructura es feble perquè 

el personal propi de l’àrea de joventut només representa el 21,42% (6 persones d’un total 

de 22) del total i d’aquests la meitat és personal que depèn d’una subvenció. 

La conseqüència d’aquesta inestabilitat laboral dels recursos humans provoca la dificultat 

de consolidar els projectes. El canvi constant de tècnics/es i/o professionals també provoca 

que als joves se’ls canviï el referent i per tant pot provocar que deixin d’utilitzar el 

programa.  

Per altra banda, com ja s’ha exposat en el Pla d’acció, per dur a terme algunes de les 

accions del Pla Local de Joventut 2020-23 és imprescindible una dotació en recursos 

humans. 
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Per aquests motius es considera necessària la consolidació de l’estructura de recursos 

humans de l’àrea amb les següents propostes: 

- Creació de la figura de tècnic/a A2 de lleure juvenil. 

- Convertir l’auxiliar tècnic/a de joventut en tècnic mig de joventut/informador 

juvenil i consolidar la plaça. Actualment és interí. 

- Crear la figura de referent en ocupació juvenil (tècnic mig) i contractar-la amb fons 

propi per l’any 2021. 

- Ampliar la jornada de l’orientadora de salut, de 20h setmanals a 37,5h. 

- Ampliar la jornada de l’orientadora juvenil de 20h en 37,5h. 

- Crear la figura d’auxiliar admininistratiu/va. 

9.3. Equipaments 

Per visibilitzar i materialitzar els recursos i serveis que s’ofereixen pels joves, els 

equipaments son un element cabdal pel desenvolupament de les polítiques de 

joventut, per mitjà d’una presencia física que sovint té un elevat component simbòlic. 

L’any 1997, l’antiga estació de tren del carrilet que anava d’Olot a Sant Feliu de Guíxols 

es va convertir en el Punt d’Informació Juvenil l’Estació Jove i forma part de la Xarxa 

Nacional d’emancipació juvenil de la Generalitat de Catalunya.  

La Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), creada a partir de l’aprovació de la Llei 

33/2010, de l'1 d'octubre de polítiques de joventut de Catalunya, és el conjunt de 

serveis de titularitat pública que faciliten l’accés a la informació, l’orientació i 

l’assessorament en diversos àmbits a totes les persones joves de Catalunya. El seu 

desplegament al territori s’aconsegueix a través de les Oficines Joves i els Punts 

d’Informació Juvenil com a Serveis d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil. 

Actualment la XNEJ la composen 44 Oficines Joves i 221 Punts d’Informació Juvenil 
reconeguts a tot el territori català. 

Demarcació territorial Serveis d’Informació, orientació i assessorament juvenil 

Barcelona 146 PIJ i 15OJ 

Girona 25 PIJ i 8 OJ 

Lleida, Alt Pirineu i Aran 9 PIJ i 11OJ 

Tarragona 25 PIJ i 6 OJ 

Terres de l’Ebre 16 PIJ i 4 OJ 
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Així, l’Estació Jove, amb 22 anys d’antiguitat, és el primer equipament juvenil que es va 

crear a Salt i el més antic. És un equipament de referència de les polítiques juvenils del 

municipi i seu de  l’àrea de joventut. 

El mes de gener de l’any 2010 es va inaugurar el Satèl·lit Jove. És un equipament 

polivalent on es realitzen cursos i tallers per a joves i que també es cedeix a entitats i 

associacions. 

El mes de març de l’any 2010 es va inaugurar la Fàbrica Jove, primer a dins d’un altre 

equipament cultural, la Coma Cros i al mes de setembre de l’any 2013 es va traslladar a 

un equipament propi. 

A l’equipament Fàbrica Jove actualment es desenvolupen dos serveis: pel matí el 

servei de referents en ocupació juvenil per a joves de 16 a 29 anys i per la tarda el 

servei de lleure educatiu adreçat a les persones de 12 a 18 anys. 

 


