
 
 

ACTA DEL CONSELL DE JOVENTUT 
2018 

 

 

DIA Dijous 15 de març HORA 18:30h 

LLOC Sala oberta de l’Espai Jove Remolí (Plaça Blas Infante, s/n) 

PERSONES 

ASSISTENTS 

- Montserrat Zamora (Regidora de Joventut) 

- Xavier Souto (Tècnic de Joventut) 

- Carla Oriol (Coordinadora Esplujove) 

- Michelle Wiles (jove en pràctiques Pla Local de Joventut) 

- Lucía Parra (Directora del Servei d’Educació i Ciutadania) 

- 1 representant de Corals Musicorum 

- 1 representant d’Esplurrock 

- 2 representants d’Atabalats 

- 1 representant del Partit Polític Ciutadans 

- 1 representant de l’Esplai Espurnes 

- 1 representant dels Influjoves 

- 4 usuaris del Remolí 

- 1 representant de l’Ambulatori Fèlix Millet 

- 1 representant del Futbol Can Vidalet 

ORDRE DEL DIA:  

1. Presentació dels serveis i activitats de Joventut. 

2. Avaluació del Pla Local de Joventut 2014-2017 

3. Diagnosi participativa del Pla Local de Joventut 2019-2022 

4. Precs i preguntes 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:  

Benvinguda 

Obre la sessió la Sra. Montserrat Zamora, Regidora de Joventut, a les 18:40h. Es dóna 
la benvinguda a les persones assistents i es fa un repàs de l’ordre del dia. 

1. Presentació dels serveis i activitats de Joventut 

El tècnic de Joventut, el Sr. Xavier Souto, explica les activitats i els serveis que 

s’ofereixen des del Departament de Joventut de manera constant a les dues 

dependències, l’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove d’Emancipació.  

El tècnic fa referència: 

-  Tallers trimestrals i les activitats puntuals que s’ofereixen durant l’any i de diferents 

temàtiques. 



 
 
- Cessió d’espais a les dues dependències per a l’ús de joves. 

- Espai gratuït per exposicions amb l’objectiu de promoure l’art dels joves 

espluguins. 

- Aules d’estudi per fer deures i treballs en grup. 

- Aula de Formació TIC al Remolí per fer deures o qualsevol cosa relacionada amb 

ordinadors amb ajuda d’una formadora. 

- Serveis d’orientació: orientació laboral i acadèmica (assessora laboral i assessora 

de Garantia Juvenil) i assessoria de mobilitat internacional per treballar a 

l’estranger, fer intercanvis i voluntariats. 

- Xerrades de diferents matèries. 

- Espai d’autoconsulta a les dues dependències on es poden trobar ofertes de feina, 

cursos gratuïts i préstec d’ordinadors. 

- Oci nocturn: participació al Meet Jamaica, Esplurrock, la Nit Oriental. 

Xavier Souto explica que el Departament de Joventut està obert a qualsevol consulta i 

suggeriment.  

2. Avaluació del Pla Local de Joventut 2014-2017 

La Michelle Wiles, jove en pràctiques a l’Ajuntament encarregada de dur a terme 
l’avaluació del Pla Local de Joventut 2014-2017 explica breument el resultat extret de 
valoracions dels diferents tècnics implicats: 

- Del conjunt d’accions del Pla Local un 64% (92 accions) s’han dut a terme de 
manera positiva, mentre que un 19% (27 accions) s’haurien de millorar i un 17% 
(25 accions) no han estat assolides. Els últims dos casos fan referència a accions 
que han estat interrompudes, accions que no han tingut prou difusió o que han 
patit la manca de recursos humans, econòmics o infraestructurals. 

- El Pla Local 2014-2017 es va dividir en tres eixos: Una ciutat on emancipar-se 
(amb un 71% de les accions assolides), una ciutat on implicar-se (amb el 59% de 
les accions fetes de manera positiva) i una ciutat on gaudir (amb el 53% d’accions 
amb èxit). D’aquesta manera cal potenciar les mesures que promouen l’autonomia, 
el desenvolupament personal i la participació.  

- De cara al nou Pla Jove 2019-2022 s’hauria de treballar en: transversalitat, 
individualització, canals d’interlocució entre l’administració i la població jove, 
delimitació d’accions des de l’àmbit de joventut.  

3. Diagnosi participativa del Pla Local de Joventut 2019-2022 

La Carla Oriol, coordinadora de l’Esplujove, explica la dinàmica participativa. Els 
assistents es divideixen en dos grups repartits (unes 6 persones per grup) i es va 
treballar en tres àmbits que coincideixen amb els tres eixos de l’anterior Pla Local 
2014-2017: 

- Cultura i Oci (Eix: Una ciutat on gaudir) 
- Educació i Ocupació (Eix: Una ciutat on emancipar-se) 
- Informació, comunicació i difusió (Eix: una ciutat on implicar-se) 

Dins d’aquestes temàtiques, i amb l’ajuda de documentació i informació dels serveis 
de Joventut, els assistents van valorar els serveis que volien que es mantinguessin 
(maleta), quins volien millorar (rentadora) i quins volien eliminar (escombraries) i, així, 



 
 
van sorgir noves propostes per a la ciutat relacionades amb els seus interessos i 
inquietuds:  

 

 

 

 

CULTURA I OCI 

 Mantenir la Festa Holly. 

 Fer una festa de pintura líquida. 

 Realitzar una activitat de Futbol Bombolla. 

 Potenciar l’oci nocturn alternatiu: concerts, cine, roomescapes, 
gimcanes, esport, mercats d’intercanvi i segona mà (zona Can 
Vidalet i el Gall). 

 Modernitzar les entitats, les activitats i tallers: es proposen tallers de 
reciclatge de roba, grups de running, conversa d’idiomes a l’aire 
lliure... Es proposa mirar quines són les aplicacions amb més 
tendència juvenil i basar-se en elles.  

 Bucs assaig pels grups de música juvenils de la ciutat. 

 Més recursos i infraestructures: Auditori, espais per fer teatre, 
concerts, dansa i que siguin atractius pels joves. 

 Manca d’activitats d’oci per joves entre 12 i 18 anys. 

 Manca d’espais d’oci, es proposa utilitzar altres espais per fer tallers 
i cursos, com per exemple competicions a poliesportius (sense ser 
de cap entitat esportiva). 

 Portar influencers i persones d’interès pels joves que expliquin el 
seu èxit o facin tallers. 

 

 

EDUCACIÓ I 
OCUPACIÓ 

 Borsa no formal de voluntaris. 

 Intercanvi de coneixements. 

 Potenciar l’orientació acadèmica després de l’ESO. 

 Xerrades amb persones que expliquin el seu èxit i la seva trajectòria 
com a exemples. 

 Millorar la difusió dels tallers d’idiomes. 

 Borsa de treball per a joves estudiants: monitors, cangurs, 
professors particulars...  

 Cursos de formació professional (de la mà dels SOC) . 

 Més xerrades de sensibilització: homofòbia, obesitat, problemes 
alimentaris, etc. 

 

 

 

INFORMACIÓ, 
COMUNICACIÓ I 

DIFUSIÓ 

 Que les xarxes socials de l’Ajuntament i dels serveis de Joventut 
vagin de la mà. 

 Fusionar la web i el Blog de l’Esplujove. 

 Més difusió: es proposa difusió exclusiva per joves, ja que molts no 
llegeixen el Pont o l’Agenda (que els tríptics d’activitats de 
l’Esplujove arribin a casa i/o a les entitats i per correu electrònic). 

 Posar una bústia de suggeriments a l’Oficina Jove i al Remolí. 

 Nom “emancipació de l’Oficina Jove d’Emancipació crea dubtes 
sobre el que es fa, molts joves pensen que només és per rebre 
ajudes en l’habitatge.  

 Espais d’autoconsulta insuficients i poc visibles. 

 Posar PIDCES o alguna cosa semblant i el projecte dels Influjoves a 
les escoles que no són públiques perquè arribi a tots els joves 
d’Esplugues. 

 



 
 
4. Precs i preguntes 

Un cop finalitzada la dinàmica no hi ha precs i preguntes i es passa al tancament de la 

sessió amb un petit refrigeri.  

Tancament de la sessió 

Sense res més a tractar, essent les 20:40h, es dóna per conclosa la sessió, agraint la 
participació de totes les persones membres. 
 
 
 

 


