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Un PLJV compartit
La planificació de les polítiques de joventut no tindria sentit sense la participació dels diferents
agents, col·lectius i entitats. La seva mirada, les seva experiència i el seu treball diari són
imprescindibles per disposar d’una anàlisi acurada de la realitat, punt de partida necessari per
desenvolupar les propostes d’actuació futures.
Aquest procés és una oportunitat per donar veu al jovent i també per posar sobre la taula el
treball que des de diferents entitats, col·lectius i les àrees de l’Ajuntament de Vic s’està duent a
terme en col·laboració amb el jovent i per al jovent.
S’ha dissenyat un procés de participació proper, accessible i inclusiu tenint en compte la
diversitat existent a la ciutat. Cal dir, però, que la situació generada per la covid-19 ha obligat a
l’ús de les noves tecnologies i al desenvolupament de sessions virtuals en contraposició a les
presencials. És evident que aquesta situació genera avantatges, però també inconvenients, que
s’han intentat pal·liar amb l’ús de les diferents eines virtuals que es tenien a l’abast i amb l’esforç
dels professionals per adaptar-s’hi. Tot i així, s’han utilitzat una multitud de canals per donar a
tothom l’oportunitat de dir-hi la seva.
Amb els professionals
S’han dut a terme sessions amb diferents agents i professionals d’entitats, de centres educatius
o de l’Ajuntament mateix, que actuen en l’àmbit juvenil.

Sessió en línia amb els tècnics municipals

Sessió en línia amb agents de joventut
Amb el jovent
El gruix del procés de participació s’ha realitzat amb el jovent. S’han programat diverses sessions
amb col·lectius: delegats, entitats juvenils, agrupaments, alumnes de diferents programes
formatius, joves nouvinguts, etc.

Trobada de Delegats

Joves del 9 a Vic

Joves de la Fera Ferotge

Agrupaments i esplais de la ciutat

Joves de la Casa d’Oficis

Com s’ha estructurat el procés de participació?
El procés de participació es va dissenyar conjuntament amb l’Àrea de Participació de
l’Ajuntament. D’aquest treball transversal en va sorgir una metodologia de treball que es va
aplicar a cada sessió i es va establir un calendari, sempre tenint en l’horitzó la voluntat d’arribar
al màxim de joves i fomentar-ne la participació en aquest procés.
Es va crear una enquesta en línia que tota la població jove podia respondre. La difusió es va fer
a les xarxes, a través de correus a entitats i a joves, i també entre l’equip de Medi Obert. Es va
organitzar també una campanya de comunicació expressa per arribar al màxim de jovent de Vic.
Participació amb joves
PARTICIPACIÓ

DATES
D’EXECUCIÓ

ACCIÓ/AGENTS

Novembre
2020

Trobada de Delegats

 Es treballa la
participació i la
implicació dels delegats
en el PLJV a través de
l’activitat dels ODS.
 Se’ls fa arribar
l’enquesta perquè la
responguin i la
distribueixin a les seves
classes.

Desembre
2020

Fera Ferotge

Desembre
2020

9 a Vic (Grup A)

 Se’ls fa arribar
l’enquesta.
 Es treballa la diagnosi a
partir dels ODS.
 Es treballa la
participació a partir
dels ODS amb les
persones joves que
participen en el
projecte 9 a Vic.

Gener 2021

9 a Vic (Grup B)

Gener – febrer Grups no constituïts
2021
(Joves Workout, La
Kanxa...)

 Es treballa la
participació a partir
dels ODS amb les
persones joves que
participen en el
projecte 9 a Vic.
 Amb els suport de les
dinamitzadores de
carrer les persones
joves responen
enquestes adaptades
sobre el PLJV.

 Es passa l’enquesta a
través de la tauleta
tàctil en format virtual.
Febrer 2021

Sessió
oberta,
dedicada sobretot a
l’acció pel clima +
cooperació
+
igualtat de gènere
(ODS 13, 1, 2, 4, 5, 7,
10, 11, 14, 15, 16)

 Es convida totes les
entitats juvenils (La
Clota, Joves del Remei,
La Fàbrica de Somnis...).
 Es dinamitza una sessió
en línia i es fan servir
diferents eines virtuals
per tal de crear debat.
 Es tracten els diferents
àmbits que s’han
anunciat, però el debat
no es tanca a altres
temes.

Participació amb professionals
Febrer 2021

Trobada equip de
govern

 Se’ls informa del
procés del PLJV.
 Es defineixen les
línies d’actuació.

Gener 2021

Professionals de la
joventut

 Es fa una dinàmica
sobre les necessitats
dels tècnics i els
agents de joventut.
 Es defineixen les
potencialitats i les
preocupacions del
jovent.

Març 2021

Trobada de tècnics
de les àrees de
l’Ajuntament

 Se’ls informa del
procés del PLJV.
 Es fa una dinàmica
de punts forts i punts
febles dels serveis
oferts a les persones
joves.
 Es defineixen els
projectes compartits.

Els resultats de la participació (www.tinc17propostes.vicjove.cat)

Què diuen el jovent i els professionals?
A partir dels 17 ODS se n’han considerat alguns com a prioritaris i, per tant, on cal posar l’accent
de les polítiques de joventut dels pròxims anys. També se n’han escollit de secundaris que
complementen les línies d’actuació futures.

Les persones joves diuen...
Es considera una prioritat i una necessitat tractar el tema de la salut i el benestar. Ha estat un
dels temes recurrents en el transcurs de les trobades amb joves. A causa de la covid-19 i de
l’allau de restriccions, les persones joves s’han vist aïllades i sovint criminalitzades.
Mostren preocupació pel futur i per la incertesa que crea la situació actual. Això els ha fet alterar
la salut emocional i l’autoestima. En aquest sentit demanaven un esforç per part dels centres
educatius per tractar la salut emocional a les aules i que la salut mental del jovent deixi de ser
un tabú perquè se’n pugui normalitzar la teràpia i visualitzar-la.
També proposen que hi pugui haver un canal de whatsApp o una línia oberta per poder demanar
dubtes o que es puguin atendre demandes pel que fa a salut emocional o també casos d’abusos
que no se sap on recórrer. Així hi hauria una comunicació més directa.
Es valoren negativament el sistema de salut i els hospitals. També en les sessions entre joves
nouvinguts va sortir aquesta preocupació sobre la qualitat del sistema de salut pública a causa
de les modificacions de la covid-19 (cita prèvia, limitacions...).
Per contra, es valoren molt millor les instal·lacions esportives i els parcs de la ciutat, ja que s’han
convertit en el lloc de trobada de molts joves que no tenen més espais on anar.
Els professionals diuen...
Les conseqüències de la covid-19 i les restriccions han sigut de gran rellevància entre les
persones joves.
S’ha detectat una dificultat per fer xarxa i trobar-se, ja que els espais per fer-ho estan tancats o
limitats (bars, sales d’oci nocturn, festes majors o populars, universitat, biblioteques...). A més,
els grups bombolla fan que no hi hagi diversitat de joves amb els quals relacionar-se. A causa
d’això, han augmentat la solitud, la frustració... Per exemple a la UVic han rebut moltes més
consultes en l’àmbit psicològic i s’està treballant molt en aquesta línia.
També, degut a la covid-19, hi ha hagut un canvi d’hàbits que normalment va d’hàbits saludables
(activitat física, socialització) al consum de drogues o a conductes violentes.
El tècnics comenten que la salut emocional està molt lligada als diferents biaixos que tenim com
a societat. Hi ha malestar a nivell emocional a causa de les expectatives frustrades de persones

amb diversitat funcional, les discriminacions de gènere, el racisme, la vulnerabilitat... I,
relacionat amb això, es comenta que hi ha poc treball del dol migratori.

Les persones joves diuen...
Pel que fa a educació, apareixen preocupacions sobre les possibilitats formatives un cop acabada
l’etapa d’educació obligatòria. També, degut a la incertesa dels moments actuals, es veu molt
necessària una orientació acadèmica i professional per donar-hi resposta..
Les persones nouvingudes que estan dins del programa 9 a Vic valoren molt positivament el
projecte. Remarquen la necessitat de fer classes de català i la manca d’oferta formativa de català
a la ciutat.
Les persones nouvingudes i amb situació irregular es mostren preocupades per la impossibilitat
d’accedir a formacions (Garantia Juvenil [GJ], programes d’ocupació i inserció).
Constaten les dificultats en els processos administratius per homologar titulacions del seu país
d’origen.
Als delegats (joves de 12 a 16 anys), els preocupa l’educació sexual així com l’assetjament
escolar.
Subratllen les dificultats que comporta el format virtual en les formacions i l’aprenentatge és
costós. Els preocupen les desigualtats que se’n deriven (bretxa digital).
Els professionals diuen...
Es valora positivament l’existència de diverses beques (Beques Impulsa, MEC, etc.) i la diversitat
d’oferta formativa (Casa d’Oficis, Programa de Noves Oportunitats, Projectes Singulars i l’oferta
reglada). Que gran part d’aquesta oferta sigui gratuïta és positiu, sobretot els programes de GJ.
Aquesta oferta formativa es considera diversa i inclusiva, alhora, genera noves oportunitats per
reincorporar-se al sistema educatiu o dona el suport necessari per aconseguir el títol d’ESO. Per
contra, es constata que hi ha una oferta repetitiva de formacions i recursos duplicats sense que
s’hagi establert un calendari adaptat a les necessitats dels usuaris.
Es valora l’educació com una eina per millorar les competències transversals i no només com un
aprenentatge de continguts.
S’adverteix que hi ha joves que, per motius econòmics, necessiten treballar, però tenen
dificultats per compaginar els estudis amb la feina, sobretot dins l’àmbit universitari.
Es constata una manca d’espais d’estudi amb suport assistit per a joves, ja que hi ha col·lectius
que no disposen de suport familiar. El Casal Claret, que ofereix un recurs com aquest, esgota
totes les places.
Existeix preocupació per l’augment de les classes virtuals que fan baixar el nivell educatiu i
augmenten les diferències entre membres del mateix grup classe. Es planteja com un problema
greu que no hi hagi un accés igual a les classes i a les formacions per motius de bretxa digital.

Les persones joves diuen...
Destaquen que la igualtat de gènere ha estat un tema important i que cal posar-hi especial
atenció.
Demanen abordar aquesta temàtica a partir de casos reals i que els professionals puguin fer-ne
diferents accions dins dels centres educatius.
Preocupen les dificultats de les dones pel simple fet de ser-ho. Es constata la presència de
discriminacions i de rols assignats al gènere que provoquen violència i malestar i que es donen
també entre el jovent.
També es comenten les dificultats associades a codis culturals i als rols de gènere, les quals es
perceben com difícils d’afrontar. Es demana que es tractin aquests temes des de l’escola, ja que
aquesta pot contrarestar el pes de la família i els rols assignats.
Des de les entitats juvenils es comenta que s’haurien d’establir espais de treball conjunt amb
l’administració, ja que tots treballen a favor de la igualtat i per l’assoliment dels mateixos
objectius.
No tenen clar el protocol que han de seguir o què han de fer en cas d’assetjament o de violència
masclista.
Els professionals diuen...
La situació generada per la covid-19 té conseqüències directes sobre la salut i el benestar
emocional de les persones joves: es detecta la dificultat per fer xarxa i trobar-se, ja que els espais
per fer-ho estan tancats o limitats (bars, sales d’oci nocturn, festes majors o populars,
universitat, biblioteques...). A més, els grups bombolla fan que no hi hagi diversitat de joves amb
els quals relacionar-se. A causa d’això ha augmentat la solitud, la frustració...
S’observa un canvi d’hàbits a causa de la covid-19. Degut també a aquestes afectacions i a la
salut emocional, es dona un canvi d’hàbits que normalment va d’hàbits saludables (activitat
física, socialització) al consum de drogues o a conductes violentes. També s’adverteix que cal
oferir més formació en matèria de relacions sexuals.
La salut emocional es veu estroncada per biaixos: es parla de diferents malestars a nivell
emocional a causa de les expectatives frustrades de persones amb diversitat funcional, les
discriminacions de gènere, el racisme, la vulnerabilitat... I, relacionat amb aquests aspectes,
s’observa que hi ha poc treball del dol migratori amb el jovent nouvingut.

Les persones joves diuen...
El treball continua essent una problemàtica principal entre el jovent, sobretot entre els 16 i els
20 anys. Les dificultats per trobar feina i la precarietat laboral en dificulta el procés
d’emancipació. Per tant, accedir a un habitatge és molt complicat.
Els preocupen les poques ofertes de feina i remarquen que s’haurien de millorar les existents.
Reclamen més formació per a joves.
Les persones nouvingudes o amb una situació administrativa irregular, encara tenen més
dificultats per accedir a una feina i als recursos de l’administració.
Es demanen més ofertes de feina per a joves i més activitats relacionades amb el treball, com
per exemple pràctiques en empresa, que és on es produeix un contacte directe entre empresa i
jove.
Els professionals diuen...
Es manté una problemàtica clàssica entre el jovent: la dificultat per emancipar-se. S’observa que
hi ha una gran dificultat d’inserció laboral. Sobretot es destaca la dificultat per entrar al mercat
laboral a la franja entre els 16 i els 18 anys.
L’existència d’oferta formativa enfocada al treball i les polítiques d’ocupació són positives, tot i
constatar-se una duplicitat de recursos i d’itineraris formatius, així com una descoordinació
entre les entitats i les institucions que les realitzen.
Hi ha una manca d’ofertes específiques per a joves amb formació o bé no s’adeqüen a la seva
titulació. Per altra banda, la poca oferta laboral per a joves sense formació és poc atractiva i
genera baixes expectatives.
Existeix poc coneixement per part del jovent dels programes de GJ i els seus avantatges.

Les persones joves diuen...
Es troben a faltar més canals de comunicació amb l’administració, en general, i amb el Vicjove,
en concret. Es proposa fer servir llistes de difusió de whatsApp i utilitzar les entitats juvenils com
a mitjà per tal d’arribar a més gent.
Es veu la ciutat poc adaptada en termes de tecnologia i comunicació, caldrien punts d'accés WiFi gratuït a la ciutat.

Els professionals diuen...
Es constata la falta d’accés a Internet i la manca d’espais on connectar-se (els horaris de la
biblioteca són més limitats, etc.). Això fa que no hi hagi igualtat d’oportunitats. En aquest sentit
es demana wifi gratuït a diferents punts de la ciutat.
Hi ha dificultats de seguiment dels cursos de català i altres formacions perquè ara són virtuals.
Per una banda, es veuen les persones joves com més properes a les tecnologies i que els és fàcil
aprendre i desenvolupar-se en entorns virtuals. Per altra banda, es considera que tenen
dificultats a visualitzar les conseqüències de l’ús de les xarxes socials. També es detecten
dificultats en la realització de tràmits que s’han de fer en línia o amb la utilització d’eines
bàsiques d’ofimàtica.

Les persones joves diuen...
Sobre interculturalitat i inclusió, les persones nouvingudes ens diuen que estan contentes amb
l’acollida que els ha fet la ciutat i el Vicjove. Es queixen de les dificultats d’aconseguir regularitzar
la seva situació, d’entrar a cursos i formacions, i d’aconseguir un habitatge i una oportunitat
laboral.
Es fa palesa la dificultat de comunicar-se amb la gent per manca de coneixement de la llengua.
Existeix poca oferta formativa de llengua catalana.
Als delegats, els preocupa el tema del racisme a les aules i la discriminació de les persones
nouvingudes. S’observa un augment d’actituds xenòfobes i racistes, però també d’homòfobes.
Els preocupa la situació d’alguns col·lectius d’adolescents que un cop acabada l’etapa escolar
obligatòria o un cop iniciada la postobligatòria, es troben al carrer i no tenen accés a activitats
d’oci i extraescolars, etc. Perquè aquests joves puguin desplegar el seu potencial, es comenta
que els mateixos joves, més grans de 20 anys, podrien fer un acompanyament o mentoria amb
el suport de l’Ajuntament.
Els professionals diuen...
Es detecta una manca de recursos o d’accés per a joves amb diversitat funcional.
Degut a la covid-19, es fa palès l’augment de desigualtats socials, també entre les persones
joves. A més, han augmentat les problemàtiques a nivell familiar.
S’observa que hi ha una falta de participació femenina en activitats o espais que no siguin
acadèmics.
Es detecta una falta d’expectatives i d’esperança de cara al futur. A causa dels rols de gènere,
associats a responsabilitats familiars, etc. es veuen escapçades o condicionades totes les
perspectives de futur: en temes de treball, d’habitatge...

Es constata que hi ha una dificultat per accedir a cursos de català (se n’ofereixen pocs i hi ha
molta demanda).
Falta d’expectatives de cara al futur pels joves nouvinguts. Les persones joves que estan en
situació administrativa irregular, de seguida es posen a treballar en feines precàries quan
aconsegueixen el permís de treball.

Les persones joves diuen...
Fomentar la participació del jovent és un aspecte que s’ha comentat diverses vegades.
Sorgeix de nou la demanda d’un espai per al jovent i que d’aquesta manera és puguin
autoorganitzar i empoderar. Relacionat amb aquest aspecte, també es fa palesa la dificultat de
relació amb l’administració. Sempre es dona una distància entre joves i administració ja que hi
ha uns terminis i unes dinàmiques molt diferents.
El Vicjove no es percep com un espai de participació, sinó un punt d’informació on demanar
feina, formacions o altres aspectes relacionats amb la joventut.
Pel que fa al lleure i l’oci, les persones joves ens diuen que molts dels espais de socialització dels
quals disposaven abans de la covid-19 han estat tancats o s’han vist limitats. Tots els grups
d’edat veuen amb preocupació les poques oportunitats de socialitzar i de relacionar-se amb
d’altres joves. Això es relaciona amb les restriccions pel coronavirus.
En aquest sentit, es fa l’observació que les mobilitzacions i les concentracions per diferents
motius s’han convertit en espais de relació i de llibertat entre el jovent. Tot i que constaten certa
despolitització i desinterès entre el jovent.
Es demana que l’administració lideri més activitats de lleure de qualitat (oci fora del consum,
activitats de lleure que serveixin per pal·liar els efectes de la covid-19...).
Els professionals diuen...
Hi ha una manca d’habitatge i una dificultat d’emancipar-se. Relacionada amb la problemàtica
del treball, es constata la dificultat d’emancipar-se i aconseguir un habitatge assequible. Degut
a aquestes dificultats, sumades a situacions de vulnerabilitat relacionades amb situacions
irregulars, també es dona una normalització de l’ocupació.
Es detecta una manca de serveis d’assessorament en temes d’habitatge. Hi ha una falta de
serveis en aquest sentit. La falta d’habitatge és un problema de ciutat, tant en joves com en
adults.
Existeixen grans dificultats de participació en casos de situació administrativa irregular. Sense
documentació no es pot accedir a cap recurs de l’administració. Hi ha molt poques opcions per
a aquest perfil de joves.

Pel que fa al lleure i a les activitats extraescolars es detecta una deficiència d’activitats esportives
i d’oci assequibles. Hi ha dificultats per accedir a activitats extraescolars per motius econòmics.
També es constata una falta d’oferta de lleure per a joves de més de 18 anys.
Hi ha poca oferta de fer voluntariat per a joves. Des la Fundació Impulsa es troben moltes
dificultats per trobar voluntariat entre joves de 16 a 18 anys.
Manca un espai propi per al jovent: és una demanda de les persones joves que han detectat els
professionals. En època de covid-19 s’ha detectat una mancança de llocs per socialitzar. També
es constata que manquen espais d’oci per als joves perquè no se’ls senten seus.
Si abans l’ocupació de l’espai públic ja era problemàtica, ara s’ha vist agreujada pel context de
pandèmia i de restriccions. Les persones joves no tenen espais de trobada i l’espai públic es pot
convertir en una alternativa.

Les persones joves diuen....
En l’àmbit de cultura, es destaca la necessitat de disposar de més espais per a la creació cultural
en tots els àmbits, des de l’espai teatral fins a les arts visuals.
Gran part de les activitats culturals tenen preus elevats i són poc accessibles per bona part del
jovent. Es constata un circuit alternatiu d’activitats culturals.
Es valoren positivament els equipaments culturals.
Els joves nouvinguts i els joves que es troben al medi obert comenten que tenen una visió
positiva de la cultura de la ciutat i que arquitectònicament és acollidora.
Es coneixen els festivals i els mercats que es fan a la ciutat com la Festa Major Jove, el Mercat
de Música Viva, etc. Però no coneixen gaires recursos ni activitats que s’organitzen des del
Vicjove perquè no els arriba la informació.
Els tècnics diuen...
Falta atreure joves a les programacions culturals dels grans equipaments de la ciutat. El jovent
no se’ls sent propers.
Existeix un circuit cultural alternatiu on les persones joves s’autoorganitzen. En ocasions falta
suport a les iniciatives juvenils.
Manca una agenda cultural comuna de fàcil accés per a la joventut amb tota l’oferta de la ciutat.

Les persones joves diuen...
Les persones joves, sobretot adolescents d’entre 12 i 16 anys, manifesten preocupació pel medi
ambient i el canvi climàtic. Assenyalen que les campanyes de sensibilització, de reducció de
residus i d’hàbits de consum serien bons mètodes per conscienciar la població.
Cal promoure la mobilitat sostenible a través d’augmentar els carrils bici.
Els molesta la contaminació de la ciutat, sobretot la provocada pels vehicles. Aquest era un tema
negatiu que tenia la ciutat i s’havia de millorar.
No hi ha propostes sobre models de consum sostenibles i alternatius. S’han d’augmentar els
espais per a horts urbans com a eina de cohesió i autogestió. S’observen molts espais buits a la
ciutat que podrien servir per cultivar-hi aliments.

Com avancen les propostes?
La informació presentada en els apartats anteriors permet conèixer la situació actual del jovent
de Vic. També es poden copsar algunes de les inquietuds nascudes arran de la situació generada
per la pandèmia i la postpandèmia.
Aquesta diagnosi permetra focalitzar les prioritats i definir les línies estratègiques, els programes
i les actuacions que han de mirar de donar-hi resposta. L’agenda 2030 i els ODS són, també, una
guia que marquen les actuacions futures i, per tant, bona part de les accions futures tindran els
ODS com a horitzó. Durant la fase de participació se’n van escollir sis de prioritaris i sis de
secundaris que marcaran les línies d’actuació.

ODS prioritaris

ODS secundaris

Les propostes dels joves
Diagnosi

ODS

Proposta

Descripció

D’on surt la
proposta?

Estat

Assetjament
sexual

Grups de suport per
a les persones que
pateixen o han patit
assetjament sexual

Els grups de suport serien una bona proposta
perquè les dones que han patit assetjament se
sentin acompanyades i puguin parlar dels seus
problemes.

Casa d’Oficis

Salut emocional i
autoestima entre
les
persones
joves

Servei
d’atenció
psicològica
als
instituts

Incorporar més professionals als instituts i oferir
més formació als professors per atendre els joves
que necessiten atenció psicològica.

Casa d’Oficis

Assetjament
sexual

Educació sexual

Que s’abordi l’educació sexual des de ben petits
per garantir que els joves tinguin més seguretat en
ells mateixos i no visquin la sexualitat de manera
reprimida o desenvolupin conductes de risc.
L'educació sexual hauria de servir per prevenir els
actes sexistes i homòfobs. No només s'hauria
d'abordar amb xarrades, sinó també a través de
consultories i assessorament personal.

Mostra
d’Entitats de
Vic

Hàbits i models
de consum poc
sostenibles

Fomentar
consum
responsable

Conscienciar sobre la importància de l'alimentació
sostenible.
Com, per
exemple, l'impacte
mediambiental del consum de carn i peix.
Implementar sistemes per afavorir la reutilització
d’envasos.

Mostra
d’Entitats de
Vic

Reformulada.
Es deriva al treball
en
xarxa
amb
l’Oficina
Tècnica
d’Igualtat
de
Gènere i LGTBI
(OTIG).
I
s’incorpora dins la
programació
de
Mesos Temàtics.
Reformulada.
Es
treballarà
conjuntament amb
el
programa
INTABOO.
Reformulada.
S’intensificarà
la
difusió dels serveis
que duen a terme el
programa
INTABOO, Tardes
de Salut i l’OTIG.
S’intensificarà
el
treball en xarxa per
desenvolupar
accions conjuntes.
Incorporada.
Es treballarà a partir
de la programació
dels
Mesos
Temàtics
i
el
Cívicus.

el

Més
activitats
per a joves

Activitats inclusives

Els serveis de joventut i els equipaments juvenils
haurien de fomentar la inclusió social a través
d'activitats dirigides a un públic juvenil divers.

Mostra
d’Entitats

Salut emocional i
autoestima entre
les
persones
joves

Abordar la salut
mental i emocional
del jovent

Fer xerrades i debats sobre salut mental en què hi
participin les persones joves mateixes i que entre
elles es puguin assessorar.

Trobada
Delegats

Reducció de la
contaminació

Taxes relatives a la
petjada ecològica

Posar taxes a les empreses i als negocis que
contaminen i no miren pel medi ambient. Beneficiar
les empreses i les botigues que tenen en compte
aquest tema.

Xarxes
socials

Dificultats
trobar feina

Pràctiques laborals
remunerades

Aconseguir que les pràctiques laborals siguin
remunerades.

Casa Oficis

per

de

Incorporada.
Les
activitats
programades
pel
Vicjove tindran una
mirada inclusiva i
de perspectiva de
gènere.
Incorporada.
El
programa
INTABOO
incorpora un servei
especialitzat
per
atendre aspectes
emocionals.
Fora
competències del
PLJV.
Es treballarà per
fomentar
la
mobilitat sostenible
i
el
consum
responsable entre
el jovent.
Reformulada.
Es
fomentaran
programes
que
afavoreixin
les
pràctiques
en
empreses
(Programa
en
pràctiques de GJ,
Casa
d’Oficis,
Col·labora i Beques
Salari).

La falta d’espais
de socialització
(covid-19)

Espai juvenil a Vic

Que hi hagi un espai amb aules destinades a
diferents àmbits: lectura/estudi, art, cafeteria, casal
de joves (per parlar, amb jocs...), teatre, esports,
sala de música.

Casa Oficis

La discriminació
i
l’estigmatització
de les persones
nouvingudes en
l’àmbit escolar

Educar en valors

Començar a treballar els valors des de la infància
per fomentar actituds no discriminatòries. Sobretot
tractar les conseqüències del racisme, la violència
de gènere, l’assetjament escolar... per tal d'evitarles.

Trobada
Delegats

de

Reducció de la
contaminació

Campanyes
per
conscienciar sobre
sostenibilitat

Fer campanyes sobre el reciclatge des de primària.
Fer campanyes de recollida de residus en entorns
urbans o l'anella verda. Fer campanyes de recollida
de residus per a persones en risc d'exclusió social
en què hi hagi una contraprestació econòmica.

Trobada
Delegats

de

Incorporada.
El Vicjove com a
espai de proximitat
(aula d’estudi, wifi
gratuït, espai de
trobada, cessió de
l’espai per a les
entitats...). La nova
Biblioteca
Pilarín
Bayés
disposarà
d’espais
amb
característiques
similars.
Incorporada.
Es treballarà dins la
programació
de
Mesos
Temàtics,
del Cívicus i a partir
dels
programes
existents de joves
nouvinguts i Medi
Obert i Educació.
Incorporada.
Es treballarà a partir
de la programació
de Mesos Temàtics,
i
programació
d’estiu.
Es
fomentarà el treball
en
xarxa
interdepartamental
per fomentar la
reducció de residus
i
el
consum
responsable entre
el jovent.

Modernitzar
la
ciutat en termes
de tecnologia i
comunicació

Fer ús de la
tecnologia
per
combatre el canvi
climàtic

Promocionar els vehicles elèctrics i posar més
espais de càrrega de vehicles elèctrics a diferents
punts de la ciutat. Fer ús d'energies renovables en
tots els equipaments que formin part de
l’Ajuntament.

Trobada
Delegats

de

Fora
de
competències del
PLJV.
Tot i que des del Pla
de Mobilitat estan
previstes
campanyes
per
fomentar l’ús de la
mobilitat sostenible.

Assetjament
sexual

Tallers/xerrades per
conscienciar
i
prevenir els casos
d'assetjament
sexual

Cal més formació per prevenir casos d'assetjament
sexual i abusos. Es podria fer als instituts, a
diferents espais juvenils o a altres espais com la
Casa d'Oficis.

Casa d’Oficis

Salut emocional i
autoestima entre
les
persones
joves

Assistència
psicològica
de
qualitat i gratuïta

Casa d’Oficis

Més
activitats
per a joves

Organitzar jocs de
taula i tornejos
esportius com un
lleure assequible

La incertesa de la situació actual (covid-19) i totes
les restriccions ens han afectat com a joves. A
vegades ens hem vist criminalitzats i senyalats com
a culpables. Tot això ha fet que entre el jovent hagin
augmentat els casos de depressió o que no
estiguem bé ja que no tenim espais de relació i de
socialització.
Calen més activitats i espais de lleure públics.

Incorporada.
Es fomentarà el
coneixement i la
difusió dels serveis
especialitzats com
l’OTIG i el programa
INTABOO.
Incorporada.
El
programa
INTABOO
incorporarà
una
línia
d’atenció
anònima
i
individual.
Incorporada.
S’ampliarà l’oferta
d’activitats de lleure
educatiu (activitats
a medi obert, treball
en xarxa amb els
centres cívics i
programació
d’estiu).

Casa d’Oficis

Assetjament
sexual

Millorar els punts
liles

Actualment, els punts liles són poc efectius per
prevenir les situacions d'assetjament sexual.
Caldria fer-hi millores: que hi hagi més personal i
que es consolidi com un punt important contra
l’assetjament.

Casa d’Oficis

Falta
d’espais
culturals i de
creació per al
jovent

Espai creatiu per a
la joventut

Des del Vicjove, impulsar que es busqui un espai
per donar suport a la creativitat del jovent i que
també serveixi com a espai de trobada.

Casa d’Oficis

Igualtat
gènere

Tractar els rols de
gènere als centres
educatius

Encara trobem que hi ha molts rols assignats al
gènere. A més, aquests rols ja venen donats des la
família o per temes culturals i són més difícils de
tractar. El jovent demanem que aquests temes es
tractin en els centres educatius des de ben petits
per contrarestar la influència que pot tenir la família
o els rols preassignats.
Habilitar algun gimnàs de Vic per tal que els joves
d'entre 14 i 16 anys en puguin fer ús. Aquest
gimnàs hauria de tenir monitors especialitzats que
adverteixin del mal ús de les màquines dels
gimnasos i que supervisin els exercicis.

Casa d’Oficis

Esport

de

Permetre l'entrada
de joves +14 als
gimnasos

Trobada
Delegats

de

Incorporada.
Es treballarà en
xarxa amb l’OTIG a
través de la prova
pilot «Xarxa de
territoris lliures de
violències
masclistes»
impulsada per la
Diputació
de
Barcelona.
Acceptada.
Es vehicularà a
través de la creació
d’una Taula de
Cultura Jove, del
Mur,
d’Escena
Comunitària, etc.
En
procés
de
gestió.
Actualment s’està
treballant en un
projecte
de
coeducació.
En
procés
de
gestió.
Es vehicula aquesta
proposta a través
de
l’Escola
Multiesportiva.

Treballar amb els pares i els professors perquè el
bullying és cosa de tots. Fer tallers a totes les parts
implicades: pares, alumnes i professors. Fer tallers
a partir del teatre perquè puguin empatitzar amb
l’assetjador i la víctima. Crear grups de suport per
tal d’acompanyar les persones que ho hagin passat
o ho estiguin patint. Tot vinculat a algun
professional que pugui assessorar els participants
del grup de suport.
Fer xerrades i tallers sobre reciclatge.
Programar obres teatrals per a infants on s’expliqui
com reciclar.
Aprendre com generar menys residus a través de
jocs i xerrades.

Casa d’Oficis

Incorporada.
Es treballarà a partir
de la programació
de Mesos Temàtics
i del Cívicus.

Mostra
d’Entitats

Posar
més
autobusos elèctrics

Augmentar la flota d'autobusos elèctrics.

Casa d’Oficis

Incorporada.
Es treballarà a partir
de la programació
de Mesos Temàtics,
i
programació
d’estiu.
Es
fomentarà el treball
en
xarxa
interdepartamental
per fomentar la
reducció de residus
i
el
consum
responsable entre
el jovent.
Fora
competències del
PLJV.

Cinema a la fresca

Fer activitats de cinema a l’aire lliure (places,
parcs...).

Casa d’Oficis

Assetjament
escolar
(bullying)

Abordar el bullying
als
centres
educatius

Hàbits i models
de consum poc
sostenibles

Fomentar
consum
responsable

Reducció de la
contaminació

Més
activitats
per a joves

el

Reformulada
S’intensificarà
la
difusió d’aquestes
activitats que ja
s’estan realitzant.
S’analitzarà
la
possibilitat
d’incorporar-ho en

Dificultats
trobar feina

per

Augmentar
les
pràctiques laborals
en empreses

Fomentar que les empreses i els cursos garanteixin
pràctiques i formacions en l’àmbit laboral.

Casa d’Oficis

Promoció de la
mobilitat
sostenible

Mesures
per
fomentar
la
mobilitat sostenible

Reducció del preu del transport públic. Més horaris
i més trajectes.
Punts de lloguer de bicicletes a preu baix.
Aparcaments tancats per a bicicletes.

Casa d’Oficis

Dificultats
trobar feina

Garantir una quota
jove en els llocs de
treball.

Garantir un tant per cent de joves de 16 a 20 anys
perquè les empreses els agafin.

Casa d’Oficis

per

la
programació
d’estiu.
Incorporada.
Es
fomentaran
programes
que
afavoreixin
les
pràctiques
en
empreses
(Programa
en
pràctiques de GJ,
Casa
d’Oficis,
Col·labora i Beques
Salari).
Fora
competències del
PLJV.
El Pla de Mobilitat
contempla
redissenyar la xarxa
de busos en els
pròxims anys, així
com dur a terme
diferents
campanyes
per
fomentar
el
transport
sostenible.
Fora
competències del
PLJV.
Es farà difusió dels
programes i les
ofertes
que
fomentin
l’ocupabilitat
de
joves.

Dificultat
de
relacionar-se
amb
l’administració

Facilitar
l’empadronament

Buscar mecanismes perquè l'empadronament a la
ciutat no sigui difícil. S'ha de facilitar.

Casa d’Oficis

Dificultat
de
relacionar-se
amb
l’administració

Assessoria per a
l'emancipació
juvenil

Impulsar una assessoria que ajudi les persones
joves a independitzar-se a través de consells i
informació en temes d'habitatge, feina, planificació,
etc.

Casa d’Oficis

Dificultats
trobar feina

per

Formacions
professionalitzadores gratuïtes

Ampliar les iniciatives professionalitzadores
gratuïtes com les de la Casa d'Oficis, els projectes
Singulars o els cursos del Viajove.

Casa d’Oficis

Dificultat
de
relacionar-se
amb
l’administració

Millorar
la
comunicació de les
activitats

Utilitzar joves influencers per comunicar les
activitats i els projectes que desenvolupa
l'administració. Utilitzar les xarxes socials i les eines
interactives en els processos participatius, etc.

Casa d’Oficis

Reformulada.
S’intensificarà
la
difusió del serveis
de
l’Oficina
Municipal
d’Acollida.
Incorporada.
Reforç del servei
d’orientació juvenil.
Conveni
amb
l’Oficina
Jove
d’Osona i difusió
dels serveis de
l’Oficina Municipal
d’Habitatge.
Incorporada.
Es donarà suport a
la creació de nous
projectes
que
fomentin
la
formació
i
l’ocupabilitat
dels
joves (Clau de Pas).
S’intensificarà
la
difusió
del
programes
existents.
Incorporada.
Es treballarà en un
pla de comunicació
que incorpori la
visió i la perspectiva
del jovent.

Dificultats
trobar feina

per

Servei d'orientació
laboral

Un servei per ajudar a buscar feina des de
l’administració i que presti especial atenció a les
persones joves de diferents orígens que són les
que tenen més dificultats per a la inserció laboral.

Casa d’Oficis

Discriminació i
estigmatització
de les persones
nouvingudes

Servei d'orientació
a les persones
joves nouvingudes

Aquest servei serviria perquè els joves nouvinguts
coneguin els recursos de la ciutat. També hauria de
servir per explicar els drets de les persones
nouvingudes.

Casa d’Oficis

Promoció de la
mobilitat
sostenible

Punts de càrrega
per
a
vehicles
elèctrics

Augmentar els punts de càrrega per a vehicles
elèctrics.

Casa d’Oficis

La falta d’espais
de socialització
(covid-19)

Espai
comunitari

Habilitar un espai com a hort comunitari.

Casa d’Oficis

d'hort

Incorporada.
Intensificació de la
difusió dels serveis
de
Viajove
–
VicOcupació
i
referents
d’Ocupació Juvenil.
Incorpora.
Es vehicula aquesta
proposta a través
dels programes 9 a
Vic i SOM AQUÍ.
Fora
competències del
PLJV.
El Pla de Mobilitat
contempla diferents
campanyes
per
fomentar
el
transport
sostenible.
Fora
competències del
PLJV.
Des
del
2008
existeixen
tres
espais a la ciutat
amb parcel·les per
a horts urbans (C.
Miramarges,
C.
Sant Pere i Polígon
de les Casasses).
Cada any s’obre
una
convocatòria
per
poder-ne
sol·licitar un.

Discriminació i
estigmatització
de les persones
nouvingudes
Modernitzar
la
ciutat en termes
de tecnologia i
comunicació

Reduir els anys de
padró
necessaris
per donar papers

Modificar la llei d'estrangeria.

Casa d’Oficis

Punts d’accés Wi-Fi
gratuïts

Habilitar més punt d’accés Wi-Fi a la ciutat (estació,
skate park...); sobretot en aquells espais més
concorreguts pel jovent.

Casa d’Oficis

Promoció de la
mobilitat
sostenible

Millorar els carrils
bici i connectar-los

Millorar la xarxa de carrils bici i la seva
connectivitat.

Casa d’Oficis

Modernitzar
la
ciutat en termes
de tecnologia i
comunicació

Butlletí informatiu
amb
activitats,
cursos i serveis per
a joves.

Correu electrònic que s’enviï des del Vicjove. Estil
newsletter.

Casa d’Oficis

Promoció de la
mobilitat
sostenible

Augmentar
freqüència
d'autobusos

Augmentar les línies i els horaris de bus urbà que
van a la Guixa. També abaixar els preus de les
tarifes.

Consell
Joves

la

de

Fora
competències del
PLJV.
Es preveu.
Fora
de
les
competències del
PLJV.
El Vicjove disposa
de
wifi
gratuït.
També es preveu
difondre els punts
d’accés
Wi-Fi
existents a la ciutat.
Acceptada.
Es treballarà a partir
del Pla de Mobilitat
que preveu millorar
la xarxa de carrils
bici
durant
els
pròxims 6 anys.
Reformulada.
Es
redissenyarà
l’app del Vicjove i
l’ús de les xarxes
socials.
Fora
competències del
PLJV.
El Pla de Mobilitat
contempla
redissenyar
el
servei
de
bus
durant els pròxims
anys.

Assetjament
sexual

Protocol en
d'agressions
masclistes

cas

Disposar d’un espai per compartir els protocols
d’assetjament sexual o bé fer algun tipus de
formació on participin referents de les entitats, ja
que els joves no tenen prou formació en cas
d’assetjament sexual.

Consell
Joves

de

Incorporada.
Es fomentarà el
coneixement i la
difusió dels serveis
especialitzats, com
l’OTIG,
i
es
treballarà a partir de
la programació dels
Mesos Temàtics.

Participació
juvenil

Reactivar i dotar de
poder de decisió al
Consell de Joves
Trobades sectorials
amb departaments
de l’Ajuntament

Reactivar el Consell de Joves arran del procés de
participació del PLJV.

Consell
Joves

de

Incorporada.

Vicjove té molt contacte amb algunes àrees de
l’Ajuntament i, en canvi, amb d’altres que també
són importants pel jovent no hi ha tanta relació. Es
proposa que hi hagi més trobades o comunicació
amb les àrees d’Habitatge, Medi Ambient i
Mobilitat.
Crear una comissió formada per joves i les diferents
entitats juvenils perquè puguin desenvolupar
propostes culturals.

Tècnics
municipals

Incorporada.
S’intensificarà
el
treball en xarxa
entre els diferents
departaments.

Tècnics
municipals

Incorporada.
Creació d’una Taula
de Cultura Jove.
Reformulada.
S’incorpora en les
línies d’actuació del
Servei d’Orientació
Acadèmica.
Reformulada.
Es vehicularà a
través del programa
INTABOO.

Dificultat
de
relacionar-se
amb
l’administració

Falta
d’espais
culturals i de
creació per al
jovent
Manca d’oferta i
orientació
formativa

Crear una comissió
de cultura i joves

Concursos
de
diferents matèries

Promocionar l'estudi i l'esforç escolar a través de
diferents concursos on hi hagi alguna recompensa
per a les persones joves amb millors qualificacions.

AMPANS

Salut emocional i
autoestima entre
les
persones
joves

Formació
docents
secundària

Fer formació al professorat als centres educatius de
secundària sobre salut emocional. Així podrien
detectar casos d’alumnes amb problemes de salut
emocional i també tractar amb el jovent de manera
adequada.

AMPANS

als
de

Manca d’oferta i
orientació
formativa

Oferir més diversitat
de cursos

Els cursos que se subvencionen són sempre els
mateixos. Se n'ha d'oferir més diversitat, com, per
exemple, cursos d'imatge i estètica.

AMPANS

Manca d’oferta i
orientació
formativa

Donacions
de
material escolar

Repartiment de material escolar gratuït per a joves
i infants que ho necessitin i així animar-los a
estudiar.

AMPANS

Modernitzar
la
ciutat en termes
de tecnologia i
comunicació

Modernitzar
material escolar

el

Aconseguir materials per estudiar (llibres, tauletes
tàctils...) més moderns i que l’alumnat se'n pugui
beneficiar i, així, millorar-ne també el rendiment.
Apostar per la digitalització dels continguts.

AMPANS

Discriminació i
estigmatització
de les persones
nouvingudes

Treballar
la
diversitat cultural a
partir del menjar

Fer fires i tallers sobre els diferents menjars que es
cuinen al món i, així, treballar la diversitat cultural
que existeix a Vic.

AMPANS

Modernitzar
la
ciutat en termes
de tecnologia i
comunicació

Oci tecnològic per
al jovent

Combinar espais d'oci amb propostes de
modernització i de tecnologia com, per exemple,
centres informàtics, làser tag, robòtica...

AMPANS

Modernitzar
la
ciutat en termes
de tecnologia i
comunicació

Espai tranquil per
estudiar

Oferir un espai tranquil, ample, dotat amb
ordinadors i bones condicions per poder estudiar.

AMPANS

Reformulada.
S’incorpora en les
línies d’actuació del
Servei d’Orientació
Acadèmica.
Fora
competències del
PLJV.
Es
donarà
informació i suport a
la tramitació de
beques existents.
Fora
competències del
PLJV.
Es
donarà
informació i suport a
la tramitació de
beques existents.
Incorporada.
S’incorporarà en la
programació
del
Vicjove i de Medi
Obert.
Reformulada.
Difusió de l’aula de
robòtica i promoció
d’aquestes
activitats a través
del Cívicus.
Incorporada.
Aula d’estudi del
Vicjove i els espais
previstos en la nova
Biblioteca
Pilarín
Bayés.

Esport

Pistes de bàsquet

Augmentar el nombre de pistes de bàsquet i que
siguin únicament per aquest esport, ja que
actualment s’han de compartir amb les pistes de
futbol, les quals, a més a més, són majoritàries.

AMPANS

Incorporada.
Es
treballarà
conjuntament amb
la
Regidoria
d’Esports
per
incorporar millores
a les pistes actuals i
la perspectiva de
multiesports en les
futures.

Manca d’oferta i
orientació
formativa

Ensenyar
noves
tècniques d'estudi

Per tal de millorar la concentració i les habilitats per
estudiar, fer tallers i ensenyar noves tècniques
d'estudi.

AMPANS

Esport

Sorra a la zona de
street workout

Posar sorra de platja a la zona per practicar street
workout al Parc Xavier Roca i Viñas.

AMPANS

Esport

Manteniment de les
pistes esportives

Moltes de les pistes esportives i de barri estan en
mal estat. Se’n demana un manteniment regular,
així com posar xarxes a les porteries de futbol i
gespa artificial en alguna pista.

AMPANS

Incorporada.
Tallers de tècniques
d’estudi dins la
programació
del
Vicjove.
No s’accepta.
Els diferents espais
públics i els parcs
de
la
ciutat
segueixen una línia
constructiva. Però
es tindrà en compte
aquesta proposta
en cas que es
planifiquin
nous
equipaments
similars.
Incorporada.
Existeix un equip de
professionals
encarregat
del
manteniment de les
pistes esportives i
existeix la bústia del
ciutadà on es pot

informar de les que
estan en mal estat.
Dificultat
de
relacionar-se
amb
l’administració

Canviar
les
instàncies i els
terminis
en
esdeveniments

Esport

Gimnàs obert
gratuït al carrer

Més
activitats
per a joves

Lavabo
químic
(polyclean)
per
cedir a les entitats

Més
activitats
per a joves

Més
activitats
gratuïtes al carrer

Falta
d’espais
culturals i de
creació per al
jovent

Participar en la
presa de decisions
de
les
programacions

i

Les instàncies per organitzar esdeveniments
haurien de ser només informatives en el cas que no
es necessiti material de l'Ajuntament i, així, no
haver d'esperar el permís per part del consistori. A
més, s'haurien de reduir els terminis perquè les
instàncies siguin vàlides, que siguin de 7 dies o
menys (actualment és de 15 dies abans de
l'activitat).
Crear un espai amb estructures per aixecar pes i fer
musculació. Es basa en les màquines que ja hi ha
per la ciutat més enfocades a gent gran o adults.
També és una demanda, ja que els clubs privats
són cars.
Que l'Ajuntament disposi d'un lavabo químic o bé
d’un lavabo sec per cedir a les entitats i als grups
de joves que organitzen esdeveniments i activitats,
ja que aquest és un requisit per organitzar actes i
té un cost molt elevat.
Que des del Vicjove i des dels diferents
departaments de l'Ajuntament s'organitzin activitats
gratuïtes al carrer per a joves.

Que el jovent pugui tenir un paper decisori en les
programacions de les activitats culturals (Atlàntida,
Espai ETC, Vicjove...).

Consell
Joves

de

Mostra
d’Entitats

Consell
Joves

Cívicus

Cívicus

de

En
procés
gestió.
Es treballarà
agilitzar
processos
comunicació i
tràmits.

de
per
els
de
de

Reformulada
Es vehicula aquesta
proposta a través
de
l’Escola
Multiesportiva.
En
procés
de
gestió
Licitació de cessió i
muntatge
d’esdeveniments.
Incorporada.
A través de les
activitats de l’equip
de Medi Obert i
programació
d’estiu.
Reformulada.
Es treballarà a partir
de la Taula de
Cultura Jove i del
Consell de Joves.

Salut emocional i
autoestima entre
les
persones
joves

Tallers
d'autoconeixement

Que des del Vicjove s'organitzin tallers d’educació
emocional
(autoconeixement,
autoestima,
autoregulació, expressió i gestió de les
emocions...).

Cívicus

Assetjament
escolar
(bullying)

Treballar el bullying
des d'experiències
reals

Que es puguin fer tallers i trobades per tractar
l’assetjament escolar amb experiències reals tant
d'agressors com de víctimes.

Cívicus

Salut emocional i
autoestima entre
les
persones
joves

Tallers de ioga o
meditació

Que des del Vicjove o l'Ajuntament s'organitzin
tallers de ioga o de meditació per a joves i, així,
treballar també aspectes mentals que poden
prevenir malestar en temes de salut emocional.

Cívicus

La discriminació
i
l’estigmatització
de les persones
nouvingudes en
l’àmbit escolar

Trobades
multiculturals

Fomentar les trobades multiculturals per tal de
treballar la diversitat que hi ha Vic i que no es donin
situacions de racisme. Es poden fer intercanvis de
menjar, de jocs tradicionals...

Cívicus

Reducció de la
contaminació

Recollida
de
residus als casals
d'estiu i a les
escoles
Màquines
per
retornar envasos

Fomentar, des dels centres educatius i des dels
casals d’estiu, la recollida de residus en llocs com
platges, rius, etc.

Cívicus

Que s'instal·lin màquines per retornar envasos i
que cada envàs tingui una compensació
econòmica. Aquesta proposta ja s'ha establert en
d'altres municipis.

Cívicus

Reducció de la
contaminació

Incorporada.
S’incorpora en les
línies d’actuació del
Servei d’Orientació
Acadèmica i en la
programació
de
Mesos Temàtics.
Incorporada.
Es treballarà dins la
programació dels
Mesos
Temàtics,
del Cívicus i a partir
dels
programes
existents de joves
nouvinguts i Medi
Obert.
Incorporada.
Es treballarà a
través
de
la
programació
del
Vicjove.
Incorporada.
Es treballarà a partir
de les activitats de
Medi Obert i del
treball en xarxa
amb Ciutadania i
Cooperació
Reformulada.
S’incorporarà dins
la
programació
d’estiu.
Fora
competències del
PLJV.

Reducció de la
contaminació

Intercanvis de roba i
mercats vintage

Organitzar intercanvis de roba de segona mà i
també mercats de roba vintage per tal reutilitzar la
roba i reciclar-la.

Cívicus

Modernitzar
la
ciutat en termes
de tecnologia i
comunicació

Posar
d’accés
eficients

punts
Wi-Fi

Instal·lar nous punts d’accés Wi-Fi a la ciutat i/o
millorar els que ja hi ha (que siguin més ràpids,
5MB/s). També afegir punts 5G.

Cívicus

Salut emocional i
autoestima entre
les
persones
joves

Psicòlegs
a
la
Seguretat Social

Que hi hagi un servei de psicologia que entri dins la
Seguretat Social i que sigui ràpid i eficient. No pot
ser que hi hagi tantes llistes d'espera i amb tant de
temps.

Cívicus

Més
activitats
per a joves

Crear una discoteca
per a menors d'edat

Que hi hagi una discoteca per a menors d'edat per
tal que hi hagi una oferta d'oci per a ells.

Cívicus

Reformulada.
S’incorporarà dins
la programació del
Vicjove.
Fora
de
les
competències del
PLJV.
Tot i que es preveu
difondre els punts
d’accés
Wi-Fi
existents.
Fora
competències del
PLJV.
Es
donaran
a
conèixer
els
diferents serveis en
matèria de salut
que hi ha a la ciutat
i
els
circuits
existents, a través
d’INTABOO.
Fora
competències del
PLJV.
Tot i que des del
Vicjove
es
treballarà
per
disposar
d’una
oferta de lleure
socioeducatiu
de
qualitat.

Salut emocional i
autoestima entre
les
persones
joves
Modernitzar
la
ciutat en termes
de tecnologia i
comunicació

Reducció de la
contaminació

Igualtat
gènere

Crear un espai de
cures

Posar la informació
del
Vicjove
en
anuncis
d'Instagram
i
difondre-la a través
dels
centres
educatius
Minibusos a cost
baix

Que s'organitzin trobades en algun lloc de
confiança on les persones es puguin expressar
lliurement i, així, crear un espai de cures per
treballar la salut emocional.
Per tal que arribi la informació de les activitats i què
s'ofereix des del Vicjove, es poden fer anuncis a
través de XS i també es pot fer arribar la informació
als centre educatius. Per exemple, que els tècnics
del Vicjove vagin directament a les classes a
explicar quins serveis s'ofereixen des del Vicjove.

Cívicus

Crear una xarxa de minibusos per reduir la
contaminació a la ciutat i que es gestionin a través
d'una app que en marqui el recorregut i el temps
d'espera real.

Cívicus

Cívicus

de

Fer xerrades sobre
LGTBIQ+ de casos
reals

Que s'organitzin xerrades i tallers sobre el col·lectiu
LGTBIQ+ i que hi participin persones que han
viscut experiències reals.

Cívicus

Reducció de la
contaminació

Canviar el paper
per l'ordinador als
instituts
Instal·lar endolls al
carrer

Que es deixi de fer servir paper als instituts i es
passi tot a format digital per tal d'estalviar paper i,
així, reduir la contaminació.
Que es posin endolls en parcs, bancs... per tal de
poder connectar el mòbil si s'acaba la bateria anant
pel carrer.

Cívicus

Modernitzar
la
ciutat en termes
de tecnologia i
comunicació

Cívicus

Incorporada.
Es vehicula a través
del
programa
INTABOO.
Incorporada.
Es treballarà en un
pla de comunicació
que incorpori la
visió i la perspectiva
del jovent.
Fora
competències del
PLJV.
El Pla de Mobilitat
contempla
redissenyar la xarxa
de busos en els
pròxims anys.
Incorporada.
Es vehicularà a
través del treball en
xarxa amb l’OTIG i
dins els Mesos
Temàtics.
Fora
competències del
PLJV.
Fora
competències del
PLJV.
A
causa
del
Reglament
Electrotècnic
de
Baixa
Tensió
(REBT)
es

preveuen dificultats
per poder dur a
terme
aquesta
proposta.
Promoció de la
mobilitat
sostenible

Lloguer de patinets
elèctrics

Crear un sistema de lloguer de patinets elèctrics i
també construir pàrquings o espais on aparcar-los
de manera segura. Així, es redueix la mobilitat amb
cotxe.

Cívicus

Fora
competències del
PLJV.
Des del Pla de
Mobilitat Sostenible
es
preveuen
campanyes
per
fomentar l’ús dels
patinets elèctrics i la
mobilitat sostenible
de manera general.

Reducció de la
contaminació

Taller de reparació
de
mòbils
i
d’aparells
electrònics
Generar
més
espais d'exercici a
l'aire lliure

Impulsar tallers per tal de conèixer com es repara
un mòbil, o bé, com arreglar electrodomèstics i,
així, poder reduir el consum d'aquests productes.

Cívicus

Incorporada.
A la programació
del Vicjove.

Crear espais i parcs amb màquines per fer exercicis
semblants al workout. També construir un altre parc
per patinar com l’skate park (Parc Xavier Roca i
Viñas).

Cívicus

Reformulada
Es vincula aquesta
proposta al projecte
Esport Espot i a les
activitats
d’oci
socioeducatiu
de
l’equip de Medi
Obert.
També
s’està treballant per
ampliar
l’oferta
d’aquesta tipologia
amb la Regidoria
d’Esports.

Esport

Promoció de la
mobilitat
sostenible

Crear un servei de
bícing

Crear un servei de bícing com a Barcelona, però
adaptat a la ciutat de Vic per tal de fomentar la
mobilitat sostenible.

Cívicus

Falta
d’espais
culturals i de
creació per al
jovent

Crear
un
local
públic
per
fer
concerts

Que es creï un espai municipal gratuït per tal que
les persones joves, a títol individual, o les entitats
puguin programar-hi concerts.

Cívicus

Igualtat
gènere

de

Persona
especialista
en
temes LGTBIQ+

Cívicus

Modernitzar
la
ciutat en termes
de tecnologia i
comunicació

Presentació
del
Vicjove als centres
educatius

Que
el
Vicjove
disposi
d'una
persona
especialitzada en temes LGTBIQ+ i que pugui
assessorar persones que vinguin a demanar
dubtes.
També
aquesta
persona
podria
encarregar-se d'organitzar una o més trobades en
grup per tal de compartir experiències i inquietuds i
difondre quina feina fa.
El personal del Vicjove es podria presentar als
centres educatius i, així, que es conegui què és i
quins serveis ofereix. Si s'explica en persona
s’entén millor que no un tríptic.

Cívicus

Fora
competències del
PLJV.
El Pla de Mobilitat
preveu fomentar la
mobilitat sostenible.
Reformulada.
Es treballarà a la
Taula de Cultura
Jove i es vehicularà
a
través
dels
recursos existents.
Reformulada.
S’intensificarà
la
difusió dels serveis
de l’OTIG i de
l’INTABOO.

Reformulada.
Es canalitzarà a
través
de
la
Trobada
de
Delegats
i
s’estudiarà
la
viabilitat de realitzar
el Passa Classes.

