
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El passat 30 de novembre el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Badalona va 

organitzar una trobada amb joves de la ciutat en el marc de l’elaboració del nou Pla Director 

de Joventut. L’objectiu d’aquesta jornada era promoure un espai de trobada i elaborar 

propostes en relació a diferents àmbits d’actuació del Pla Director de Joventut.  

El Fòrum Jove va tenir lloc al Centre Cívic Can Cabanyes. El programa de la jornada es pot 

consultar al següent enllaç. En aquest espai van participar una setantena de joves de la ciutat i 

l’equip del servei de joventut.  

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

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

incorporar en quatre grups de treballs diferents per tal de treballar en l’elaboració d’accions 

concretes per tal de ser incorporades al Pla Director de Joventut. Els resultats que us 

presentem a continuació recullen les conclusions presentades en plenari pels diferents vocals 

dels quatre grups de treball i pel treball desenvolupat anteriorment en els diferents grups. 

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

Social/Mobilitat/Habitatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pdjbadalona.wordpress.com/


 

FORMACIÓ 

     BADALONA 2017:                    ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

Reducció 

abandonament escolar 

1. Incrementar i millorar 

assessorament IES 

2. Professionalització 

assessor (presència 

continua, referent pels i 

les joves) 

 

Millorar coneixement 

sobre itineraris 

formatius post-

obligatoris 

1. Increment 

assessorament i 

orientació formació post 

obligatòria 

2. Tallers/xerrades actius 

sobre itineraris formatius 

continua, referent pels i 

les joves 

 

Millorar i incrementar 

oferta Formació 

Professional 

1. Increment oferta CF 
2. Descentralització oferta 
CF 
3. Vinculació CF teixit 
productiu (xarxa pràctiques) 



FORMACIÓ (II) 

 

         BADALONA 2017:                    ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

Incrementar oferta 

formativa reglada 

1. Incrementar i millorar 

oferta PQPI (hosteleria, 

esports) 

2. Incrementar oferta 

Batxillerat artístic 

 

Ampliació oferta 

formativa no reglada 

1. Increment oferta  

pública cursos d’idiomes 

2. Ajut municipal per a 

l’estudi d’idiomes 

Garantir accés 

formació 

1.Finestra única per tràmits 
ajudes/beques formació 
2. Promoció ajuts formació 
3. Bitllet transport 
estudiants 
4. Socialització llibres 
escolars 



SALUT 

 

      BADALONA 2017:                    ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

Incrementar i millorar 

espais públics per a la 

pràctica d’esport 

1. Replantejament 
prohibicions pràctica 
esport  
2. Millora instal·lacions 
existents 
2. Desenvolupament 
projecte Patis Oberts i 
altres espais 
 

Incentivar la pràctica 

esportiva 

1. Campanyes per 

promocionar la pràctica 

d’esports 

2. Suport a esports 

“minoritaris” 

Millorar i incrementar 

assessorament  

1. Incrementar i millorar 
assessorament salut joves 
2. Professionalització servei 
(referents per a joves) 
3.Diversificar xerrades i 
tallers (experiències 
vivencials) 
3. Educació sanitària a l’IES 



OCUPACIÓ 

 

      BADALONA 2017:                    ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

Disminució atur juvenil 

1. Adaptació oficines SOC a 
demandes poblacionals 
2. Millora comunicació 
(sobretot TIC) polítiques 
d’ocupació 
3. Millora i increment 
assessories laborals 
4. Incentius establiment noves 
empreses àmbit tecnològic 

Millorar empleabilitat 

dels i de les joves  

1. Creació Borsa de 
Pràctiques 
2. Promoció convenis 
pràctiques empreses de 
Bdn 

Millorar les condicions 

laborals dels i de les 

joves 

1. Mesures per pal·liar els 
efectes dels “minijobs” 
2. Mesures de promoció de la 
contractació indefinida 
3. Mesures de suport 
econòmic als joves autònoms 
 



 

OCUPACIÓ (II) 

 

      BADALONA 2017:                    ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foment  i suport 

autocupació 

1. Creació Viver Empreses 
(adaptant espais buits 
existents) 
2. Promoció comerç local de 
proximitat (bossa de locals 
lloguer) 
3. Foment i suport projectes 
innovadors 
4. Agilització tràmits 
 



PARTICIPACIÓ 

      BADALONA 2017:                    ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

Millora de la relació 

Administració – 

Entitats Juvenils 

1. Foment treball coordinat 
2. Millores dels canals de 
comunicació 
3. Foment i respecte a la 
participació 
4. Línies de suport al treball 
autogestionat de les entitats 
5. Agilització tràmits burocràtics 
(finestra única) 

Millora de la valoració i 

la imatge de les 

entitats juvenils 

1. Reconeixement 
institucional i públic dels 
projectes entitats juvenils 
2. Reconeixement de la 
diversificació territorial de 
les diferents entitats juvenils 
 

Millora equipaments 

juvenils i de l’ús de 

l’espai públic 

1. Cessió d’espais i millores en les 
condicions dels existents 
2. Foment de l’autogestió 
3. Descentralització (barris) espais per a 
joves (optimitzant els recursos existents, 
ex. centres cívics) 
4. Cessió d’espais públics per desenvolupar 
activitats pel conjunt de la ciutadania 
5. Foment i generalització cessió espais 
esportius 



 

CULTURA/OCI 

      BADALONA 2017:                    ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millora i  

condicionament 

equipaments  

1. Finalitzar els locals  de 
l’Escorxador i obrir-los a la 
població jove 
2. Condicionament de bucs 
d’assaig als Centres Cívics 
3. Descentralització activitats  

Promoció oferta 

cultural i d’alternativa 

1. Foment i suport a oferta 
d’oci alternatiu promoguda 
des de les entitats juvenils 
2. Promoció grups de música 
locals  
3. Foment i suport al consum 
cultural a la ciutat 



 

COHESIÓ SOCIAL 

      BADALONA 2017:                    ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

Millorar la cohesió 

social a la ciutat 

1. Fomentar la identitat de ciutat 
com a suma dels trets 
diferencials  
2. Fomentar una democràcia 
participativa 
3. Fomentar la participació dels i 
de les joves en els afers de ciutat 
4. Descentralització activitats 
5. Tallers IES per fomentar 
coneixement sobre la ciutat i les 
seves realitats 

Disminuir la 

discriminació 

1. Potenciar el diàleg i la inclusió 

social 

2. Potenciar la visió positiva de la 

diversitat social 

3. Campanya/tallers de prevenció 

discriminació (bullying) 

Vertebració ciutat 
1. Campanya de 
positivització de les barreres 
arquitectòniques de la ciutat 
2. Treball per a la 
reconversió d’espais (p. ex: 
solars buits transformar-los 
en horts urbans) 



 

HABITATGE 

      BADALONA 2017:                    ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

Incrementar 

l’emancipació 

residencial dels i de les 

joves de la ciutat 

1. Creació d’una Borsa 
d’Habitatge Jove 
2. Servei Municipal Jove de 
mediació lloguer 
3. Servei d’assessorament a 
l’emancipació residencial per a 
joves de la ciutat 
 

Incrementar oferta 

d’habitatges per a 

joves 

1. Promoció de noves formes 
d’arrendament 
3. Incentius reducció 
habitatges buits 
4. Incentius reducció dels 
preus de lloguer per a joves 
 

 

 
 



 

MOBILITAT 

      BADALONA 2017:                    ACTUACIONS:  
        OBJECTIUS                                       QUÈ CAL FER?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocionar i 

incentivar ús transport 

públic  

1. Carnet Jove/Estudiant 

Transport públic (descomptes, 

promocions, etc.) 

2. Campanyes de sensibilització 

Promocionar ús del 

transport en bicicleta 

1. Millora i condicionament 

del carril bici existent 

2. Campanya de prevenció i 

sensibilització  

3. Campanya de seguretat 

4. Accions de vigilància 

 
 



 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Consell de la Joventut de Badalona va presentar les 90 propostes de les entitats juvenils al 

Pla Director de Joventut, que han estat treballades per aquesta entitat durant els darrers 

mesos. El document es pot consultar al següent enllaç.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://badalonajove.cat/?page_id=16


 

 

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

                    

   Formació/Salut          Ocupació 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              Participació/Oci     Cohesió Social/Mobilitat/Habitatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SI VOLEU FER-NOS 

ARRIBAR MÉS 

PROPOSTES… 

SEGUIU EL 

SEGÜENT ENLLAÇ 

MOLTES 

GRÀCIES PER 

LA VOSTRA 

PARTICIPACIÓ

!!! 

 

http://fundacioffg.limequery.org/index.php/299657/lang-ca

