Diagnosi del Pla local de Joventut
de La Roca del Vallès
2017-2020

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès

Direcció i finançament:
Oficina del Pla Jove
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Àrea d’Atenció a les Persones

Autoria:
PortaCabot, SL:
Sergi Fernández, Anna Maimir i Caterina Riera

© Diputació de Barcelona
Juliol de 2017
Edició i coordinació: Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona

2

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès

Índex
Índex............................................................................................................................. 3
Introducció .................................................................................................................... 4
Marc teòric i objectius de la diagnosi ............................................................................ 5
Metodologia i desenvolupament ................................................................................... 8
Diagnosi de la realitat juvenil de La Roca del Vallès ................................................... 16
1. Anàlisi de la Realitat Juvenil................................................................................ 16
Població .............................................................................................................. 16
Treball ................................................................................................................. 24
Educació ............................................................................................................. 30
Habitatge ............................................................................................................ 38
Cultura, esport, oci i lleure................................................................................... 43
Participació ciutadana ......................................................................................... 52
Salut.................................................................................................................... 55
Mobilitat, entorn i convivencia ............................................................................. 60
Sociograma ......................................................................................................... 62
2. Anàlisi de les polítiques de joventut de la Roca del Vallès .................................. 65
2.1. Les polítiques de joventut en el marc del PNJCat i la legislació vigent ......... 65
2.2. Les polítiques de joventut de la Roca del Vallès en relació als reptes del
PNJCat 2010-2020.............................................................................................. 69
3. Conclusions i orientacions per al disseny ............................................................ 80
3.1. Aspectes i percepcions a tenir en compte a l’hora d'aproximar-se a la realitat
juvenil.................................................................................................................. 81
3.2. Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (DAFO) .............................. 93
3.3. Orientacions estratègiques generals i propostes de futur ............................. 94

3

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès

Introducció
L’Ajuntament de La Roca del Vallès va sol·licitar un ajut de suport tècnic a la Diputació
de Barcelona per elaborar una diagnosi participativa per conèixer la situació dels joves
del municipi. L’execució d’aquest estudi perseguia la voluntat d’esdevenir la base sobre
la qual es redactés el nou Pla Local de Joventut. La Diputació va encarregar a l’empresa
PortaCabot l’elaboració de la present diagnosi.
El consistori volia conèixer de primera mà i analitzar la realitat que viuen els joves del
municipi per la futura elaboració d’un Pla Local de Joventut (PLJ) que estructurés tot un
seguit de polítiques que fossin efectives per millorar la vida i les condicions dels joves
de La Roca del Vallès, així com per dinamitzar la seva participació i pertinença als afers
municipals. La Roca del Vallès compta amb un Pla Local de Joventut elaborat el 2007,
previst per el període 2007-2011, que mai es va arribar a executar, en part, per manca
d’una figura tècnica que l’impulsés i dinamitzés. La falta d’un espai jove i de l’adequació
de polítiques de joventut específiques han fet difícil la connexió amb el col·lectiu jove,
així com la detecció de mancances específiques. Tot i que s’han desenvolupat polítiques
socials que indirectament han afavorit els i les joves, no s’han desenvolupat actuacions
concretes. La present diagnosi pretén, doncs, entendre la realitat juvenil actual, per tal
de prendre mesures futures adequades a les necessitats que es plantegen avui dia.
Per comprendre la realitat que viuen els joves del municipi, s’han observat i actualitzat
les dades estadístiques de les quals es disposava i que donen forma al col·lectiu, i s’ha
fet un estudi exhaustiu de la documentació aportada pel Consistori. Posteriorment, s’han
realitzat dues dinàmiques participatives amb joves, l’una amb joves menors de 18 anys
a l’Institut La Roca, i l’altra amb joves majors d’edat del municipi que incloïa els joves
pertanyents a 'alguna associació. També s’ha realitzat una entrevista grupal a joves no
associats majors de 18 anys. Simultàniament, s’han realitzat nou entrevistes a un total
de 15 persones, pertanyents al personal tècnic de l'Ajuntament relacionat amb l'àmbit
de la joventut, i a agents locals clau relacionats amb els i les joves. En l'apartat
metodològic de la present diagnosi, s'aprofundeix en les tècniques emprades.
Així doncs, aquest document és el resultat d’aquesta feina que s’ha realitzat amb la
participació dels i les joves de La Roca del Vallès, de la Tècnica d’Educació, Joventut i
Solidaritat, la Cap de l’Àrea de Serveis Personals i la Regidoria de Serveis Socials,
Educació i Joventut, de tots els tècnics municipals, i amb la confiança dels responsables
pertinents de la Diputació de Barcelona.
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Marc teòric i objectius de la diagnosi
Els objectius de la diagnosi del Pla Local de Joventut de La Roca del Vallès són:
1. Fer una aproximació a la realitat juvenil i una anàlisi de les polítiques de joventut
del municipi de la Roca del Vallès.
2. Detectar les necessitats i les mancances, tant de les persones joves com de la
implementació de les polítiques de joventut, que es duen a terme sense una
planificació estratègica establerta.
3. Establir les bases per al disseny d’actuacions del Pla Local de Joventut de la
Roca del Vallès, a partir de l’anàlisi de la retalitat i de les polítiques de joventut i
de la detecció de mancances i necessitats.

Tanmateix, aquest estudi es realitza en base a uns principis i valors que provenen del
marc específic que regula la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut que
regula el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat). En aquest
document de planificació estratègica a nivell nacional s’estableixen 7 grans reptes que
han de conduir a assolir dos objectius principals: d’una banda, la realització del projecte
de vida de les persones joves atenent la diversitat de formes i models de vida i, de l’altra,
l’apoderament de les persones joves com a agents de canvi social, impulsant el seu
paper actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva
participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància a la
seva visió del món. Aquests grans reptes són:

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves, que
contempla:
•

L’educació com a element generador d’oportunitats socials.

•

La qualitat de l’educació com a condició necessària que permeti avançar cap
a una societat del coneixement.

•

Coresponsabilitat de tots els agents educatius i aprenentatge de competències
instrumentals i procedimentals, i habilitats de la gent jove.

•

Protagonisme de la persona jove en la seva pròpia vivència Educativa.
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Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves, que contempla:
•

Millora de l’ocupabilitat* i l’accés al món laboral de les persones joves.

•

L’emprenedoria* i el treball autònom com a estratègies per a la millora de les
oportunitats professionals de la gent jove.

•

Qualitat del treball juvenil.

•

Avenç cap a un model productiu basat en la innovació i el coneixement.

Repte 3. Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves, que
contempla:
•

Millora de les oportunitats per a l’accés a l’habitatge.

•

Foment del lloguer com a model de tinença que contribueix a millorar les
oportunitats de mobilitat de les persones joves.

•

Impuls de les noves formes i models residencials de les persones joves.

•

Participació, mediació i intermediació en habitatge.

•

Avenç de la consideració de l’habitatge com un dret social.

Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves, que contempla:
•

Promoció d’hàbits i conductes saludables entre les persones joves.

•

Prevenció de les conductes de risc entre les persones joves.

•

Millora del coneixement, la percepció d’utilitat i l’ús (el bon ús) dels
recursos de salut

Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació
de les persones joves en allò col·lectiu, que contempla:
•

Incidència sobre els factors individuals que afecten la participació per
fomentar la implicació i la mobilització de les persones joves i reduir les
desigualtats en el perfil de joves actius.

•

Suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials
que canalitzen la participació de la gent jove.

•

Construcció d’una estructura institucional i una administració més oberta i
horitzontal que faciliti la participació i la incidència de totes les persones joves.

6

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès

Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta
cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors, que contempla:
•

Millora i augment de l’accés, la difusió i el consum cultural crític de les
persones joves.

•

Impuls de la creació i de la producció cultural de les persones joves.

•

Impuls de la cultura i de la llengua catalana com a eina d’inclusió, de
dinamització i de cohesió social.

Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada
territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les formes d’organització col·lectiva,
que contempla:
•

Organització i distribució social del temps.

•

Imatge social positiva de les persones joves.

•

Igualtat, cohesió social i convivència.

•

Sostenibilitat i vertebració territorial.
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Metodologia i desenvolupament
La diagnosi participativa és un document d’anàlisi sobre la realitat del col·lectiu de joves
de La Roca del Vallès, amb la col·laboració expressa d’aquests i d’aquells agents que
tenen un contacte directe amb ells, amb l’objectiu d’identificar els elements o trets més
característics, singulars o representatius dels i les joves del municipi.
Conseqüentment, per tal de comprendre la realitat dels joves i dibuixar aquesta diagnosi,
no n’hi ha prou en conèixer les dades estadístiques que conformen el col·lectiu jove,
sinó que també s’han de reflectir les seves opinions, inquietuds i desitjos per tal de
complementar la seva visió de la realitat.
El procés per a la realització de la diagnosi s'emmarca en 3 fases, que són:

Fase de
Plantejament

Fase d'Anàlisi
(ARJ i APJ)

Conclusions i
orientacions

1. Fase 1. Plantejament
Aquesta primera fase de treball ha consistit en una fotografia i una primera exploració
del territori i la realitat en la qual es proposa la intervenció. Per a fer-ho, en primer lloc
s’han abordat diverses dades sociodemogràfiques del municipi, i del col·lectiu de joves
específicament. Posteriorment s’ha realitzat un primer anàlisi sobre el territori i els
agents que estan en contacte o que formen part d’aquest col·lectiu.
S'han realitzat també reunions amb els tècnics de referència (tècnics de joventut) per
ampliar la informació obtinguda a través de les dades i estadístiques i l’anàlisi de
documentació aportada per l’Ajuntament, i que han permès anar detectant quins són els
actors principals de les polítiques de joventut, quina relació hi ha entre ells i quines
influències exerceixen.
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La documentació aportada per l’Ajuntament està relacionada amb aquells àmbits que
afecten el col·lectiu jove de manera directa o indirecta: educació, esports, dinamització
comunitària i salut. Detallem la documentació aportada a continuació:
Àmbit

Documentació aportada

Esports

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de La Roca
del Vallès (2010) Volum I; Anàlisi i Diagnosi

Esports

Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de La Roca
del Vallès (2010) Volum II; Propostes d’Intervenció

Participació ciutadana

Model d’Enquesta de valoració de les Festes Majors
(2016)

Participació juvenil

Presentació Pla Jove de La Roca del Vallès 2007-2011

Salut

Pla Municipal d’Acció sobre drogues (2017 – 2020)
Descripció del projecte COM Salut, de la Unitat de Salut
Comunitària ABS de La Roca del Vallès

Intervenció comunitària

Projecte d’Intervenció Comunitària de La Torreta (La Roca
del Vallès)

Educació

Estudi d’Escolaritrzació (2012)
Diagnositic

de la

situació

de

l’acompanyament

a

l’escolaritat a La Roca del Vallès (2013)

2. Fase 2. Anàlisi (ARJ i APJ)
En aquesta segona fase s’ha realitzat una anàlisi més exhaustiva de la realitat, on s’ha
detectat quines són les necessitats i les problemàtiques que tenen els joves del municipi,
al mateix temps que s’ha cercat quines són les mesures, eines o recursos, etc., a través
de les quals es dóna resposta actualment a les mateixes.
Així doncs, aquesta segona fase s’ha dividit en dos moments, un primer moment
d’anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) i un segon moment d’anàlisi de les polítiques de
joventut (APJ).
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a) Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ)

L’Anàlisi de la Realitat Juvenil és una fase imprescindible en el procés d’elaboració d’una
diagnosi, que ens permet esbrinar com és el grup de joves de La Roca del Vallès en
l’actualitat, en quina situació es troben i quines necessitats poden tenir. Tenir aquest
informació de partida és imprescindible per poder fer un bon enfocament de les línies
estratègiques que s’hauran d’articular al futur PLJ. Per dur a terme aquesta anàlisi, es
desenvolupen les actuacions recollides al següent quadre.

Sessió
participativa amb
joves menors de
18 anys
Entrevistes amb
agents clau
implicats

Anàlisi
sociodemogràfica
(estudi de les
dades
estadístiques)

i.

Sessió
participativa amb
joves majors de 18
anys i joves
associats

ARJ

Qüestionaris

Anàlisi sociodemogràfica

De l’anàlisi de la realitat juvenil, cal remarcar-ne l’anàlisi de dades sociodemogràfiques
extretes de les principals fonts disponibles. Aquest treball de buidatge i exploració de
dades ens permet complementar i acabar de perfilar una radiografia del col·lectiu jove
del municipi i d’obtenir els principals indicadors que els caracteritzen. Les fonts d’on
s’extreuen les dades són:
•

Cens de l’INE (Instituto Nacional de Estadística)

•

Padró de l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya)

•

Programa Hermes (Informació Estadística Local) de la Diputació de
Barcelona
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ii.

Entrevistes amb tècniques de referència de l’Ajuntament i agents clau
implicats

En aquest cas, s’ha realitzat un total de 9 entrevistes, que han permès una visió global
dels i les joves de La Roca del Vallès, des del punt de vista tècnic i també des del punt
de vista comunitari, amb la participació d’una entitat que treballa directament amb el
col·lectiu jove. Les entrevistes s’han realitzat amb les següents persones:

Entrevistes amb tècnics i agents clau

1. Entrevista grupal amb tècnica de cultura, tècnic de participació i transparència
i regidor de cultura, participació i transparència

2. Entrevista amb la directora de la Biblioteca de La Roca del Vallès

3. Entrevista grupal amb coordinador del Centre Esportiu La Roca, tècnic
d'espoerts municipal i regidor d'esports i igualtat.

4. Entrevista amb tècnica de promoció econòmica i ocupació

5. Entrevista amb educadora social de La Roca del Vallès

6. Entrevista amb directora de l'Institut La Roca

7. Entrevista grupal amb regidora d'educació, joventut i serveis socials, Cap de
Serveis de l'Àrea d'Atenció a les Persones i tècnica d'educació i joventut
8. Entrevista amb un representant de la Cooperativa d’educació en el lleure
“A Parts Iguals”
9. Entrevista amb la Directora del CAP Veronica Ferrer
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iii.

Sessions participatives

S’han realitzat un total de 2 sessions participatives amb joves: una entrevista grupal
amb joves menors de 18 anys, i una sessió participativa amb joves majors de 18 anys
i joves associats.

iv.

Qüestionaris

A més de les sessions participatives, aquesta fase també ha comptat amb un qüestionari
en línia que es va adaptar prèviament a la realitat de joves menors de 18 anys i de joves
majors de 18 anys de La Roca del Vallès. El qüestionari revisa diversos aspectes
rellevants que poden aportar informació sobre la realitat juvenil:
•

Dades personals

•

Estudis, formació

•

Treball

•

Habitatge

•

Equipaments juvenils

•

Participació

•

Oci

•

Salut: drogues i sexualitat

•

Cohesió social, interculturalitat i convivència.
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El qüestionari ha estat disponible fins a principis del mes de maig i ha arribat als joves
gràcies a la dinamització que se n’ha fet per part de l’equip tècnic de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, i de la difusió que se n’ha fet a partir de la web. Cal dir que el qüestionari
per a menors de 18 anys és el que ha tingut més resposta que el qüestionari per a
majors de 18 anys, fet que s’explica a la difusió que s’ha pogut fer d’aquest instrument
a través d’espais com l’Institut.
En aquest apartat aportem algunes xifres bàsiques sobre el nombre de participants
segons gènere i edat, fent èmfasi en el fet que les opinions que es recullen només
reflecteixen els pensaments i inquietuds de les persones participants del qüestionari i no
de tots els joves de La Roca del Vallès. Els resultats dels qüestionaris s’han utilitzat en
l’anàlisi de la realitat juvenil i s’han reproduït alguns dels gràfics més rellevants. Els
resultats complets es poden consultar als enllaços per a cada qüestionari.

Nombre total de
qüestionaris

Participants
noies

respostos

Participants nois

Majors de 18 anys
(clicar aquest

enllaç per

9

5

4

22

13

9

accedir a les respostes del
qüestionari)

Menors de 18 anys
(clicar aquest

enllaç per

accedir a les respostes del
qüestionari)

13

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès

b) Anàlisi de les polítiques juvenils
L’anàlisi de les polítiques juvenils és l’altra branca imprescindible en l’elaboració de la
diagnosi de la realitat juvenil, ja que estudia el conjunt d’actuacions, projectes,
programes, serveis o accions que pretenen donar resposta a les necessitats juvenils del
municipi.
L’anàlisi de les polítiques de joventut s’ha basat principalment en aquelles actuacions
que s’han realitzat en matèria de joventut en els últims anys. Aquesta anàlisi es
desenvolupa, amb la col·laboració del/la tècnic/a amb competències en l’àmbit de
joventut, omplint una matriu on es detallen totes les actuacions i programes
desenvolupats en matèria de joventut els últims anys. En aquest cas, però, aquesta
anàlisi i avaluació no s’ha pogut desenvolupar, donat que no s’han dut a terme
actuacions específicament dissenyades per el col·lectiu jove (o no des d’una òptica de
planificació estratègica) i no hi ha hagut una figura tècnica de referència que pogués
explicar-ne els detalls.
Per tal de fer aquesta anàlisi, doncs, s’ha avaluat totes aquelles actuacions i programes
que es desprenen de les entrevistes tècniques que s’han realitzat a les diferents àrees
de l’Ajuntament, i que afecten directa o indirectament al col·lectiu jove. Aquest mètode
d’avaluació, més transversal, permet captar les polítiques de joventut que s’estan
realitzant actualment per separat, i prioritzar-les de cara a les orientacions del Pla Local
de Joventut.
c) Conclusions i orientacions per al disseny del PLJ
Finalment, aquesta tercera fase ha permès posar en relació l’anàlisi de la realitat juvenil
amb les polítiques de joventut existents fins al moment, posant en correspondència les
necessitats i els recursos disponibles. Per a fer-ho s’ha utilitzat la tècnica de la matriu
DAFO. Aquesta tècnica permet visualitzar clarament les debilitats, les amenaces, les
fortaleses i les oportunitats de la realitat juvenil del municipi.
Un cop obtinguda aquesta correspondència s’han plantejat possibles orientacions pel
disseny del pla, de manera que s’han destacat aquelles necessitats i problemàtiques
que actualment no estan resoltes, detectades en les diferents entrevistes i sessions
participatives, així com a través del qüestionari.
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Anàlisi de la Realitat Juvenil

Anàlisi de les Polítiques de Joventut

CONCLUSIONS
ORIENTACIONS

Replantejament dels eixos estratègics:
objectius i actuacions

Debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats
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Diagnosi de la realitat juvenil de La Roca del
Vallès
1. Anàlisi de la Realitat Juvenil
Població
El municipi de La Roca del Vallès, amb una superfície de 36,9 km2, està situat a l’est de
la comarca del Vallès Oriental, i està format per tres pobles: La Roca, La Torreta i Santa
Agnès de Malanyanes. Limita amb els termes de Llinars del Vallès (NE), Cardedeu i les
Franqueses del Vallès (N), Granollers (W) i Vilanova del Vallès (S). A llevant, la Roca
confronta amb els municipis d’Òrrius, Argentona i Dosrius, pertanyents al Maresme. La
Roca es situa al vessant interior de la Serralada Litoral, i a la vall mitjana del Riu Mogent.
Tot i que La Roca del Vallès està formada per tres nuclis de població territorialment
separats entre sí, la present diagnosi del Pla Local de Joventut analitza la realitat juvenil
de La Roca del Vallès, sense entrar en les especificitats de cada nucli. Tot i això, es
faran constar, sempre que sigui necessari, aquells aspectes rellevants a tenir en compte
de cada un dels nuclis.
En dades extretes del cens de població i habitatge del 2016, La Roca del Vallès té
10.599 habitants: 5.307 homes i 5.292 dones. D’aquests, 2.121 són joves entre 15 i 34
anys i suposa un percentatge del 20% del total de la població. La xifra augmenta a 2.836
si hi sumem la franja d’edat de 10 a 14 anys, cosa que vol dir que les persones de 10 a
34 anys representen un 26,75% del total de la població.
Segons les dades del 2011, s’observa com la major part de la població es concentra a
La Roca del Vallès (nucli), amb 6.276 habitants. La Torreta és el segon nucli més poblat,
amb 2.711 habitants i en tercer lloc, Santa Agnès de Malanyanes és el nucli menys
poblat de La Roca del Vallès, amb 1.316 habitants.
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Evolució del total de la població i la comarca
El creixement de la població de La Roca del Vallès ha experimentat diferents fases al
llarg dels anys estudiats (1975 – 2016). Entre el 1975 i el 1981, s’experimenta un lleu
augment poblacional, semblant al que es registra a la comarca i a Catalunya. En canvi,
a partir del 1981 la població del Vallès Oriental segueix una tendència creixent, mentre
que a La Roca del Vallès entra en un lleu retrocés que s’allargarà fins el 1986 (passant
de 5.545 habitants a 5.144). A partir d’aquest moment, la població de Catalunya pateix
un estancament que s’allargarà fins a principis del 2001, mentre que al Vallès Oriental
la població augmenta de forma gradual i a La Roca del Vallès de manera més
accentuada: es passa de 5.144 habitants el 1986 a 7.748 el 2001. Aquest increment de
població viu una acceleració important entre els anys 2001 i 2011, als tres àmbits
territorials estudiats. i s’estanca de manera simultània també a Catalunya, La Roca del
Vallès i el Vallès Oriental des del 2011 fins a l’actualitat. L’important creixement comprès
entre els anys 2001 i 2011, en què la població de La Roca del Vallès creix en 2.606
persones, correspon als anys immediatament anteriors a l’esclat de la crisi.
L’estancament posterior, correspon al període de recessió econòmica iniciat a partir de
l’any 2007, i que encara perdura avui dia.

Gràfica 1. Evolució de la població de La Roca, Vallès Oriental i Catalunya (1975-2016)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró d’habitants i dels Cens de población IDESCAT
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Estructura de la població del municipi
A continuació analitzarem la piràmide de població, la qual ens permetrà determinar quina
és l’estructura de la població de La Roca del Vallès pel que fa a sexe i edat. Si observem
la gràfica 2 podrem obtenir diverses conclusions.

Gràfica 2. Piràmide de població de La Roca. Any 2016.

De 85 anys i més
-0,64%
De 80 a 84 anys
-0,92%
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-1,22%
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4,00%
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Font: Elaboració pròpia a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

En primer lloc, si observem la forma que presenta la piràmide de població de La Roca
del Vallès, podem veure una tendència més aviat regressiva, amb una base de
població jove i infantil més estreta respecte la població adulta. Aquesta tendència,
generalitzable a la dinàmica demogràfica de molts pobles i ciutats de Catalunya, respon
a la baixa natalitat que es registra els últims anys. En el cas que ens ocupa, però, si
observem la piràmide per franges d’edat i per gènere, podem veure com hi ha un cert
equilibri entre homes i dones per totes les franges d’edat, que es trenca amb l’entrada a
la vellesa, en què hi ha una proporció major de dones (a partir dels 65 anys). Uns millors
hàbits de vida expliquen, normalment, aquesta major longevitat de les dones respecte
els homes a edats avançades.
L’augment demogràfic de finals dels anys 70 es veu reflectit clarament a la part central
de la piràmide, amb la població d’edats compreses entre els 40 i els 50 anys. A partir
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Diagnosi per al Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès

d’aquesta edat, hi ha una regressió escalada lògica quan parlem d’edats cada cop més
avançades.
Podem parlar, doncs, d’una població amb una predominança clara de població
adulta (entre els 35 i els 54 anys) i un gruix important d’infants d’entre 5 i 15, que
esdevindran en el futur més immediat, la població jove del municipi.

Població jove del municipi
Aquestes primeres dades de la piràmide, queden reflectides també a la taula 1, en què
es pot observar un índex d’envelliment de La Roca del Vallès del 77,39%, quasi 14
punts per sota de l’índex comarcal (91,05%) i 40 punts percentuals per sota de
l’índex de Catalunya (117,35%). En canvi, l’índex de dependència juvenil és
relativament superior respecte els altres dos àmbits territorials, i es situa sobre el
28,15%.
Taula 1. Índex de població. La Roca, Vallès Oriental i Catalunya. Any 2016.
Índex de

Índex de

dependència

Índex

dependència

Població

juvenil

d'envelliment

global

La Roca

10.599

28,15%

77,39%

49,94%

Vallès Oriental

401.338

25,91%

91,05%

49,50%

Catalunya

7.516.254

23,69%

117,35%

51,49%

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

De la franja estrictament juvenil, convé destacar que les polítiques juvenils sovint
abracen franges de població més àmplies, motiu pel qual s’ha considerat mostrar
les dades també del grup d’edat entre 10 i 34 anys. Cal tenir en compte que una gran
part de les accions que s’emprenen en matèria de polítiques juvenils s’emmarquen en
l’institut, on els joves hi accedeixen amb 12 anys i, fins i tot, amb 11. A més, l’atur juvenil
i les dificultats actuals dels joves per accedir a l’habitatge han provocat que
determinades accions dirigides als joves trobin usuaris de més de 29 anys, arribant en
molts casos fins els 34.
Les dades del gràfic 3 indiquen l’evolució de la població jove ampliada a aquesta franja
de 10 a 34 anys. S’observa una evolució de la població per aquesta franja d’edat en
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consonància amb el Vallès Oriental i Catalunya. Mentre que, en dades del 2016, a La
Roca del Vallès la població d’entre 10 i 34 anys representa un 26,76%, amb una reducció
d’un 1,45% respecte el 2011, al Vallès Oriental representa un 27,32% (amb una reducció
respecte el 2011 d’un 2,46%) i a Catalunya un 27,03% (i una reducció respecte el 2011
del 2,36%). Per tant, estem parlant de dades molt semblants en els tres àmbits estudiats.
Gràfica 3. Evolució de la població de 10 a 34 anys, i la seva proporció respecte el total de la
població. La Roca, Vallès Oriental i Catalunya. 1981-2016
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró d’habitants fins el 1986 i fins al 2014 i dels Cens de
població fins al 2011

A la taula 2 podem veure la distribució de la població jove de la Roca del Vallès en
franges d’edat quinquennals. Aquesta distribució, ens permet observar quines franges
d’edat tenen més pes sobre el global de la població jove. Com que són dades del 2011,
veiem una correlació entre el percentatge de joves que en aquell moment tenien
entre 10 i 14 anys (un 6,75% respecte el total de la població), que actualment tenen
entre 16 i 20 anys, i que és lleugerament superior als joves a de més de 15 anys
del 2011, que comença a disminuir (representa un 5,23% de la població total).
Aquesta disminució encaixa també amb la reducció de població que s’observa a la
piràmide de 2016, a partir de la franja d’edat de 20 anys.
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Taula 2. Evolució de la població jove per edats quinquenal. Any 2011

10 a 14 anys

15 a 19 anys

20 a 24 anys

25 a 29 anys

30 a 34 anys

Població

%

Població

%

Població

%

Població

%

Població

715

6,75%

554

5,23%

455

4,29%

500

4,72%

612

5,77%

23.718

5,91%

20.508

5,11%

19.241

4,79%

20.178

5,03%

25.989

6,48%

354478

4,72%

338858

4,51%

378929

5,04%

490622

6,53%

647432

8,61%

La Roca

Vallès Oriental

Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Finalment, es pot observar aquesta evolució de la població jove, per grups d’edats
quinquennals a la gràfica 4, en què aquesta tendència es desplega per diferents anys,
des del 1981. En aquest últim cas, veiem un equilibri entre els diferents grups d’edat
amb una certa superioritat de població per edats compreses entre els 10 i els 14 anys.
Gràfica 4. Evolució de la proporció de joves de 10 a 34 anys per grups d’edats quinquennals. La
Roca. 1981-2016.
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Font: Elaboració pròpia a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
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L’arrelament de la població jove al municipi
El fet que La Roca del Vallès estigui format per tres nuclis de població diferents, fa que
no es pugui parlar d’una realitat comuna pel que fa a l’arrelament al municipi. Així,
existeixen realitats diferents en funció de si les persones joves són de La Roca centre,
de Santa Agnès de Malanyanes o de La Torreta.
Alguns dels elements que poden afavorir el sentitment de pertinença al municipi per part
dels i les joves és el fet de disposar o no de centre de secundària, la fortalesa del
teixit associatiu local, la oferta d’oci i cultura al municipi o la disponibilitat de
transport públic que permeti la connexió amb municipis veïns i ciutats importants.
En aquest sentit, les opinions recollides per part dels i les joves corresponen
majoritàriament a la realitat de La Roca (centre) i no tant dels altres dos nuclis de
població. En les converses mantingudes durant les entrevistes i les sessions
participatives, es constata un sentiment de pertinença que es reforça a l’Institut, i
amb la participació en algunes entitats juvenils com poden ser El Conglomerat, a
La Roca. Però en canvi, es detecten mancances importants pel que fa al transport
públic, que es percep com un problema sobretot pel que fa a la comunicació amb
Mataró, que no té connexió directa amb La Roca (centre).
A la pregunta que es recull al qüestionari T’agradaria seguir vivint a La Roca del Vallès,
els joves del municipi es posicionen de la següent manera:
T’agradaria seguir vivint a La Roca del Vallès?
(22 respostes obtingudes)

14%
Sí (64%)
23%

No (23%)
63%

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats obtinguts al
qüestionari
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D’aquestes respostes, se’n desprèn, doncs, un cert arrelament al municipi que es podria
potenciar dissenyant polítiques específiques adreçades al col·lectiu jove, que afavorissin
la seva participació activa al municipi. La manca d’oferta d’oci per part de l’Ajuntament
és un dels elements destacables que allunya les persones joves del municipi, i afavoreix
que marxin a gaudir del seu temps de lleure i oci a les poblacions veïnes.

Migracions de les persones joves
Un altre aspecte a tenir en compte és l’origen de la població jove que resideix a La
Roca del Vallès. Les últimes dades de què es disposa són del 2016, i ens mostren com
el percentatge de persones joves nascudes a Catalunya, de La Roca del Vallès
(86,85%), és superior respecte la població jove nascuda a Catalunya del Vallès Oriental
(76,88%) i de Catalunya (84,51%). Amb la relació de persones joves nascudes a l’estat,
es mantenen uns percentatges molt semblants als comarcals i als de Catalunya i es
torna a veure una diferència important amb la proporció de joves nascuts a l’estranger,
en què el percentatge de La Roca del Vallès (9,66%) és considerablement inferior en
relació a la realitat comarcal (20,09%) i catalana (27,30%)

Taula 3. Joves de 10 a 34 anys segons el lloc de naixement. La Roca, Vallès Oriental i Catalunya. Any 2016.

Nascuts

Nascuts resta de

Nascuts

a Catalunya

l'estat

a l'estranger

Total

%

Total

%

Total

%

Total

La Roca

2.463

86,85%

99

3,49%

274

9,66%

2.836

Vallès

91.800

76,88%

3.607

3,02%

23.992

20,09%

119.400

1.522.386

68,88%

84.517

3,82%

603.415

27,30%

2.210.319

Oriental

Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
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Repte PNJCat:
Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les
persones joves

Treball
L’activitat econòmica
L’activitat econòmica de La Roca del Vallès es centra principalment en el sector
serveis. Al següent gràfic de sectors segons la seva distribució, veiem com, amb dades
del 2016, hi ha un total de 338 empreses registrades, de les quals un 72% corresponen
al sector serveis, un 16% al sector industrial, un 11% al sector de la construcció i un 1%
al sector agrícola. Es tracta, doncs, d’una economia local fortament terciaritzada,
però diversificada, amb presència d’altres sectors.

Gràfica 5. Distribució per sectors de les empreses de La Roca. 2016

1%
16%
Agricultura (1%)
11%

Indústria (16%)
Construcció (11%)
Serveis (72%)

72%

Font: Programa Hermes - Informe activitat econòmica

Aquesta gran proporció de sector serveis de La Roca del Vallès es veu clarament
influenciada pel fet de tenir, dins l’àmbit municipal, el complex turístic de botigues Roca
Village, inaugurat fa 15 anys i que ja és la tercera destinació turística de Catalunya.
Aquest fet s’ha de tenir en compte a l’hora de valorar la distribució per sectors del
municipi.
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Per entendre la situació econòmica del municipi, també s’observa la Renda Familiar
Disponible Bruta (RFDB) que mesura els ingressos de què disposen les persones
residents al municipi i que van destinats al consum o l’estalvi. D’aquesta manera, podem
veure a la taula 4 com la Renda Familiar Disponible per habitant a La Roca del Vallès
és de 13.820€. Aquesta xifra és inferior a la de la província de Barcelona, que és de
17.272€ per habitant.
Taula 4. Renda familiar disponible bruta per habitant de La Roca del Vallès i la província de Barcelona.

Renda famíliar disponible
( milers d’euros )
La Roca
Província Barcelona

Renda famíliar
disponible per habitant

145.165

13.820€

90.406.746

17.272€

Font: Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Diputació de Barcelona

L’Atur
L’atur registrat a La Roca del Vallès durant el primer trimestre de 2017, és d’un
11,13%, amb una proporció d’un 13,72% de dones registrades i un 8,80% d’homes
registrats. Si ens fixem en aquests percentatges per franges d’edat, podem observar
com les edats compreses entre els 55 i els 64 registren els majors percentatges de
persones a l’atur (20,12%), i en segon lloc hi trobem les edats compreses entre els 16 i
els 24 anys, amb un 12,29%.
Si ens fixem en l’evolució d’aquestes dades al llarg del temps veiem com la
dinàmica de La Roca del Vallès té bastants punts en comú amb la comarcal i la
catalana. Tal i com s’observa a la gràfica 6, es poden diferenciar tres moments en
relació a la taxa d’atur local. Un primer moment de gran augment, quan es passa del
7,05% registrat el març del 2008, al 12, 74% el març del 2009. La mateixa situació
registrada a nivell comarcal i català ens mostra clarament la crisi conjuntural que va patir
el país durant aquest període. A part d’aquest moment, es registra un augment gradual
de la taxa d’atur que s’allarga fins al setembre de 2013, en què arriba al sostre de
17,21% d’atur registrat. Aquest dinàmica d’ascens va acompanyada de certes
recuperacions puntuals, que coincideixen amb la contractació estacional que es dóna
en períodes de vacances (nadals i estius). Finalment, en un tercer moment s’observa
una gradual davallada de la taxa d’atur que es mantindrà fins a dia d’avui, en què
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es registren valors similars als d’abans de la crisi (actualment, un 10,90% en el cas de
La Roca del Vallès, una mica per sota de la mitjana comarcal i nacional).
Aquesta tendència a la disminució de la taxa d’atur es deu als programes de reinserció
laboral impulsats des del servei local d’ocupació, tot i que segurament també inclou totes
aquelles persones que, durant el període estudiat, se’ls ha esgotat la prestació i no s’han
reinserit laboralment.
Gràfica 6. Evolució de la taxa d'atur pel global de la població. 2008-2016
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Font: Elaboració pròpia a partir de dels dades del Departament d'Empresa i Ocupació

Pel que fa a l’evolució de les persones aturades a La Roca del Vallès per aquest
mateix període, però tenint en compte el gènere, s’observa que la mateixa tendència
creixent fins el gener de 2013 i decreixent a partir d’aquest moment i fins a l’actualitat,
es manté tant per homes com per dones, però amb una incidència força superior en
el cas de l’atur femení. Aquesta realitat s’explica per una diferència estructural en
relació a l’accés al mercat de treball i d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones que
s’ha mantingut durant la crisi i en el moment de recuperació. Com s’observa al gràfic 7,
però, l’atur masculí experimenta una davallada més important que l’atur femení, que es
recupera molt més lentament.
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Gràfica 7. Evolució de la taxa d’atur per gèneres a La Roca. 2009-2016.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dels dades del Departament d'Empresa i Ocupació

En el gràfic 8 es poden observar les diferències en la taxa d’atur entre tres grups d’edat
dins la població jove: entre 20 i 24; els 25 i 29 i, finalment, 30 i 34. Ens els tres casos
la taxa d’atur ha experimentat una davallada que es fa més evident a partir de
l’abril del 2013. Durant aquest mes, al grup de 20 a 24% hi ha una taxa del 10,11%, al
grup de 25 a 30 anys hi ha una taxa del 12,40%, i al grup de 30 a 34 anys hi ha una taxa
del 18%. Aquest darrer grup és el que ha experimentat una tendència positiva en el
sentit que ha reduït la taxa d’atur de forma més notable, arribant al moment actual, en
què es situa al voltant del 6,21%. En canvi, el grup de joves d’entre 20 i 24 anys es
manté relativament constant al llarg del temps pel que fa a la taxa d’atur registrada.
Exceptuant algun períodes en què ha assolit percentatges del 12 i 13 % , en general es
situa al voltant del 8%.
En aquest sentit, cal dir que la proximitat respecte La Roca Village permet algunes
facilitats a les persones joves de La Roca del Vallès en l’adquisició de les primeres
feines, i significa un impuls per a l’emancipació laboral. Tot i això, aquest impuls inicial
no representa una consolidació de llocs de feina a llarg termini, ja que la majoria de
joves que hi treballen tenen entre 25 i 35. A part, tot i la proximitat del centre comercial
respecte el nucli de La Roca, no existeix cap compromís formal entre l’Ajuntament de
La Roca del Vallès i La Roca Village per prioritzar i potenciar la contractació dels joves
de La Roca, ja que cada marca té els seus requisits de contractació propis.
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Gràfica 8. Evolució de l’Índex d’atur juvenil registrat a La Roca. 2010-2017.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dels dades del Departament d'Empresa i Ocupació

Pel que fa a la formació acadèmica de les persones aturades, que es pot observar a la
gràfica 9, depenent de quin sigui el seu nivell d’instrucció s’observen les mancances del
mercat de treball local o les dificultats de coordinació entre aquest i l’oferta educativa.
Gràfica 9. Nivell formatiu de la població aturada a La Roca 2017.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dels dades del Departament d'Empresa i Ocupació
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El 57% de les persones aturades (concretament 311 persones) tenen un nivell de
formació corresponent als estudis generals. Aquest nivell correspon a les persones que
van cursar anteriorment l’EGB, i és per això que en aquest cas, no s’especifica el tipus
de formació. Un 16% (84 persones) han seguit algun programa de formació professional,
i per tant s’entén que tenen algun tipus d’especialització. El 8% té els estudis primaris
complerts i només un 1% no té els estudis primaris (5 persones, el gener de 2017). Si
ens fixem en els estudis superiors, podem veure com un 8% compta amb estudis
superiors i hi ha un 3% d’estudiants de primer cicle d’Universitat i un 7% d’estudiants de
segon i tercer cicle.
Si sumem el percentatge que correspon a les persones amb formació professional o
estudis superiors, veiem que hi ha un 34% de població a l’atur amb un nivell
d’estudis mitjà o superior, davant d’un 66% amb estudis generals, estudis primaris
o sense estudis.
Si s’observen les dades sobre la contractació laboral, el 2010 es van realitzar un total
de 112 contractacions a la població jove, mentre que el 2016 es van fer un total de 68
contractes a la població jove, amb una evolució negativa del 53,66%. Aquestes dades,
tenint en compte l’existència del complex Roca Village, s’haurien de tenir en compte per
tal de fer-ne una valoració acurada.

Taula 5. Contractacions laborals dels joves de La Roca de 16 a 30 anys. 2010-2016.

Evolució

Evolució

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010-2016

2015-2016

Menors de 20 anys

13

12

15

19

27

21

11

-9,52%

-90,91%

De 21 a 25 anys

34

33

41

38

35

22

20

-63,64%

-10,00%

De 26 a 29 anys

65

67

63

47

39

39

37

-71,79%

-5,41%

Total joves

112

112

119

104

101

82

68

-53,66%

-20,59%

Font: Elaboració pròpia a partir de dels dades del Departament d'Empresa i Ocupació
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Repte PNJCat:
Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les
persones joves

Educació
Un dels àmbits clau en les polítiques de joventut és l’educació, atès que és determinant
en la vida present i futura dels i les joves, molt relacionada amb els àmbits de treball i
habitatge i, a més, conèixer la realitat en l’àmbit educatiu permetrà dibuixar la seva
situació com a col·lectiu.
A la Roca del Vallès hi ha diferents centres educatius, repartits entre els 3 pobles que
conformen el municipi, que recollim a continuació:

Taula 6. Centres i equipaments educatius de La Roca del Vallès.

Cicle educatiu

Centre

Titularitat

Ubicació

Primer Cicle

EBM Les

Pública

La Roca Centre

d’Educació Infantil

Orenetes
EBM La Torreta

Pública

La Torreta

EBM La Rotllana

Privada

La Roca Centre

Segon Cicle

Escola Pilar

Pública

La Roca Centre

d’Educació Infantil

Mestres – Jaume

Escola Mogent

Pública

La Roca Centre

Escola La Torreta

Pública

La Torreta

Escola Santa

Pública

Santa Agnès de

Torrent

Agnès

Educació Primària

Malanyanes

Escola Mogent

Pública

La Roca Centre

Escola La Torreta

Pública

La Torreta

Escola Santa

Pública

Santa Agnès de

Agnès

Malanyanes
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Educació Secundària

Institut La Roca

Pública

La Roca Centre

Escola Municipal

Municipal

La Roca Centre

Municipal

La Roca Centre

Privada

Santa Agnès de

Obligatòria i Batxillera

Altra formació
artística

de Música de La
Roca del Vallès

Altres espais

Biblioteca de La

educatius

Roca del Vallès
CRAE Sant Agnès

Malanyanes.
CFA Salvador

Pública

Dalí

La Roca – Ctra del
Masnou a
Granollers

CFA Santiago

La Roca – Ctra del

Russiñol

Masnou a
Granollers

Font: Elaboració propia.

Al nucli de La Roca, pel fet de ser el poble que aglutina més població, és on s’hi ubiquen
el Centre Cultural La Roca, que inclou la Biblioteca i l’Escola Municipal de Música de La
Roca del Vallès .

Diagnòstic de la situació d’acompanyament a l’escolaritat a La Roca del Vallès i
Estudi d’Escolarització.
El Març de 2012, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
elabora un estudi d’escolarització que recull les principals dades en relació a la
situació dels alumnes residents a La Roca del Vallès i el centre on s’escolaritzen, així
com la projecció de les necessitats educatives al municipi el següents 15 anys.
El juliol de 2013, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb el suport de l’Àrea d’Atenció
a les Persones de la Diputació de Barcelona, encarrega un informe diagnòstic sobre la
situació educativa del municipi, que ha de servir per orientar el disseny d’un Pla
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d’Acompanyament a l’Escolaritat i Millora de l’Èxit Educatiu. Aquest Pla té com a
objectiu [,,,] fomentar la coresponsabilitat i el treball en xarxa entre tots els agents
socioeducatius del municipi, promoure l’equitat educativa distribuint les oportunitats
educatives per a tothom, augmentar l’adhesió i la inclusió educatives, el capital educatiu,
cultural i social dels habitants i fomentar l’acompanyament al llarg de tota la trajectòria
educativa, prioritzant el cicle de vida dels 0 als 16 anys.
Aquests dos documents, permeten una aproximació quantitativa i qualitativa a la
situació educativa del municipi. Pel que fa a la franja d’edat que ens ocupa (de 16 a
29 anys), se’n poden extreure algunes conclusions rellevants, a tenir en compte en la
definició d’estratègies del Pla Local de Joventut de La Roca del Vallès.
L’Estudi d’Escolarització apuntava, l’any 2012, les insuficiències detectades en
l’educació secundària i la necessitat d’adaptar les infraestructures a la necessitats
derivades d’un augment significatiu de l’alumnat en aquesta franja d’edat. En el cas de
l’ensenyament post obligatori (Batxillerat i Cicles Formatius) es plasmava la necessitat
de replantejar l’oferta introduint mòduls formatius relacionats amb l’activitat
econòmica i el teixit empresarial del municipi així com amb els valors del territori, la
projecció municipal, i les singularitat locals. Aquesta nova oferta formativa havia
d’afavorir que l’alumnat seguís els seus estudis post obligatoris al municipi, evitant així
l’emigració educativa a altres municipis de la comarca.

En aquest sentit, es recomanaven quatre grans àmbits al voltant dels quals es
podrien establir una programació de mòduls propis, que es detallen a continuació:
•

Estudis Agraris: Activitats Forestals. Manteniment, conservació, explotació,
vigilància i canalització dels usos del Parc Serralada Litoral.

•

Estudis Agraris: Jardineria ecològica: L’entorn del riu Mogent és idoni per a la
plantació, cultiu i distribució de l’arbrat comercial. Es podria oferir una titulació
especialitzada en la jardineria ecològica per posar en valor aquesta significació
territorial.

•

Estudis Esportius: Handbol: Tant a La Roca del Vallès com a municipis veïns hi
ha tradició en la pràctica d’aquest esport. Es podria aprofitar per potenciar cicles
formatius pensats per la pràctica i sobretot l’entrenament d’aquest esport.

•

Estudis d’Hosteleria i Tursime: Aprofitar el gran nombre de visitants que suposa
La Roca Village, per potenciar els valors turístics i patrimonials del territori, com
poden ser la ruta prehistòrica, la D.O Alella o activitats lúdiques al Parc de la
Serralada.
32

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès

La manca d’oferta es tradueix en l’augment del percentatge d’alumnes que es
matriculen a altres centres educatius un cop inicien l’educació secundària. En el
gràfic següent, es pot observar aquesta evolució:

Font: Estudi d’Escolarització de La Roca del Vallès (2012)

Com es veu al gràfic, es manté aproximadament el mateix nivell de migració de
l’escolarització en els estudis primaris i comença a augmentar a partir de 1r d’ESO,
arribant als nivells màxims a Batxillerat, on veiem que el 86% dels alumnes de 1r de
Batxillerat i el 89% dels alumnes de 2n de Batxillerat busquen una alternativa formativa
fora del municipi.
Pel que fa a les transicions entre etapes educatives, segurament, els dos moments
que generen més incertesa entre l’alumnat de secundària i les seves famílies és l’inici i
el final de l’Educació Secundària Obligatòria. Ja en la diagnosi de la situació educativa
de La Roca del Vallès, es constatava la necessitat de reforçar aquest trànsit entre
etapes per tal d’acompanyar els i les alumnes de manera efectiva. Sense un espai
d’assessorament juvenil que permeti l’orientació acadèmica de l’alumnat, cal donar els
recursos i la informació a les persones joves i les seves famílies per tal que encarin el
futur amb seguretat, sobretot si han d’iniciar un nou curs escolar en un altre centre
educatiu, fora del municipi.
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Recursos educatius impulsats des de l’Ajuntament
En primer lloc, cal destacar l’oferta de reforç escolar municipal que s’ofereix als tres
nuclis. A La Roca aquest servei es coordina amb l’escola Pilar Mestres i l’Escola Mogent,
i permet donar atenció a l’alumnat que ho necessiti des d’un punt de vista acadèmic i
també emocional. A Santa Agnès de Malanyanes i La Torreta es fa reforç acadèmic. A
l’Institut es fa reforç acadèmic durant tot el curs i s’ofereix a l’alumnat d’ESO. Aquest
curs s’organitza i rep el finançament de l’Ajuntament, i les coordinacions es fan amb la
direcció de l’Institut.
Des del 2012 es realitza l’Aula d’Estiu a l’Institut durant el mes de juliol per acompanyar
l’alumnat de l’ESO que ha de preparar treballs i presentar-se a alguns examens el mes
de setembre .
Pel que fa a la transició escola – treball, des de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
s’impulsa el Projecte Futur: un instrument d’acompanyament per a joves de 4t d’ESO en
el trànsit entre l’escola i el món laboral. A partir d’estades de dues hores diàries durant
un trimestre, aquest projecte fomenta l’aprenentatge de competències bàsiques del món
laboral.
Durant tres cursos acadèmics es va oferir des de l’Ajuntament, amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona, el Curs de Preparació per a les Proves d’Accés a Grau Mitjà,
el qual tenia poca demanda i baixes xifres d’inscripció per part de la població jove, cosa
que va suposar que al final no es seguís realitzant.
El Consell Escolar Municipal de La Roca del Vallès és un organisme de participació i
consulta en la gestió educativa dins l’àmbit municipal, on hi ha representants de tota la
comunitat educativa local. En aquest sentit, des de l’Institut de La Roca com a part
implicada en el Consell Escola Municipal, s’està treballant per tal que els alumnes siguin
part implicada en el funcionament i la gestió del centre. Coresponsabilitzant l’alumnat,
es pretén enfortir les relacions centre-alumnes i evitar conflictes relacionats amb els
usos dels espais. Alhora, però, es detecta també des del mateix centre una manca
d’espais de participació efectius que permetin aquesta implicació.
La Biblioteca de La Roca del Vallès dinamitza, de forma coordinada amb l’Institut i
l’Ajuntament, clubs de lectura juvenil adreçats a alumnes de secundària. A partir de
sessions dirigides, es promou un acostament a la lectura a partir d’una vivència lúdica
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de la literatura. Aquesta activitat s’ha anat consolidant i ampliant esdevenint un espai
pioner a la comarca de dinamització i promoció de l’hàbit lector entre adolescents.
Finalment, l’Escola de Música Municipal de La Roca del Vallès és un espai formatiu
molt reconegut tant en l’àmbit local com supramunicipal. Amb una oferta variada
adaptada a nivells diversos, permet l’aprenentatge i la pràctica de música clàssica i
moderna. Aquest espai formatiu ha esdevingut també un referent local per a la promoció
de grups de música juvenils de La Roca del Vallès, a través de l’organització de concerts
i esdeveniments musicals
El Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) de Santa Agnès de Malanyanes va
ser fundat l’any 2007, i és gestionat per l’entitat REIR (Recursos Educatius per la
Infància en Risc). L’objectiu d’aquest centre residencial és el de possibilitar el retorn a la
llar per apart dels menors que ho necessitin, oferint una resposta a les necessitats
materials, afectives, físiques, psíquiques i socials. Els usuaris i usuàries del CRAE són
infants i adolescents en règim de guarda o tutela de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i Adolescència.

Tipologia d’estudis completats
En general observem, amb dades del 2011, com el nivell d’instrucció de La Roca del
Vallès varia en funció de la tipologia d’estudis (gràfica 10). Així, si ens fixem en la
població amb estudi primaris, educació secundària obligatòria o Batxillerat superior,
veiem com el percentatge és inferior a La Roca del Vallès en relació a l’àmbit del Vallès
Oriental o de Catalunya. En canvi, el percentatge de persones amb estudis superiors
(FP de Grau Superior, Diplomatures o Llicenciatures i Doctorats) està per sobre
dels valors tant a nivell comarcal com català. El cas de les tipologies d’estudis de
llicenciatures o doctorats és especialment superior a la resta: el percentatge de La Roca
del Vallès és del 13,63%, per sobre del 8,32% comarcal i l’11,23% de Catalunya.
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Gràfica 10. Nivell d’instrucció de la població major de 16 anys. Any 2011

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

La Roca

10,00%

Vallès Oriental

5,00%

Catalunya

0,00%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de l’INE , 2011

Opinions recollides a les sessions participatives i a través dels qüestionaris al
voltant de l’educació.
Pel que fa a l’oferta formativa, i segons el que es desprèn de la sessió participativa amb
joves d’entre 12 i 17 anys duta a terme a l’Institut, falta una oferta formativa per a
joves a La Roca del Vallès, fora de l’horari lectiu. Els i les joves troben a faltar alguna
programació contínua impulsada des de l’Ajuntament que els permeti fer activitats en el
temps de lleure (semblant a la programació per joves que es podria fer des d’un Centre
Cívic o un Espai Jove, per exemple)
Alhora, també, han fet notar que l’Institut de La Roca està en males condicions, pel
que fa al manteniment de la infraestructura. Es considera que el centre és molt vell i
no s’hi han fet les inversions necessàries per fer una posada al dia que permeti tenir
espais adequats als usos actuals. Hi ha una part de l’alumnat que considera que aquest
és un element que desmotiva als alumnes i que fa que no vingui gaire de gust participar
i implicar-se en les activitats a l’Institut. En canvi hi ha altres opinions de joves que
argumenten que l’estat de les instal·lacions no hauria d’afectar ni al rendiment ni a la
motivació.
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Com a aspecte rellevant les persones joves destaquen la manca d’oferta de formació
post obligatòria, ja sigui de Cicles Formatius o opcions de Batxillerat. Aquesta
opinió, coincident amb l’Informe Diagnòstic sobre l’Escolarització (2013) anteriorment
esmentat, constata la necessitat formativa que hi ha al municipi a partir de l’Educació
Secundària Obligatòria.
L’alumnat valora positivament l’oferta de centres educatius de titularitat pública en
educació primària i secundària, així com els horaris lectius intensius a l’Institut.
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Repte PNJCat:
Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les
persones joves

Habitatge
En aquest apartat l’objectiu és observar les característiques principals de l’habitatge a
La Roca del Vallès i com aquest àmbit pot condicionar la vida dels i les joves, establint
algunes conclusions sobre la seva llar actual o de les possibilitats d’emancipació que
poden tenir al poble o els condicionants que les marquen.

Diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l’habitatge (2016) i dades
sociodemogràfiques relacionades.
L’any 2016, l’Ajuntament de La Roca del Vallès encarrega a la Diputació de Barcelona
la Diagnosi de vulnerabilitat vinculada a l’Habitatge del municipi. Aquest document,
elaborat a partir del treball transversal de diferents àrees de l’Ajuntament i de la
Diputació de Barcelona, permet aprofundir sobre la realitat de la vulnerabilitat social del
municipi, fent especial èmfasi a les necessitats en matèria d’habitatge.
A grans trets, aquest treball conclou que la situació actual del municipi de La Roca del
Vallès en relació a l’habitatge i a la vulnerabilitat social ve determinada per la confluència
de tres dinàmiques relacionades entre sí:
•

Les conseqüències de la dispersió i extensió del territori condicionen les
dinàmiques urbanes i la vida al municipi.

•

Les principals problemàtiques socials venen donades pels impactes propis de la
crisi econòmica

•

Les conseqüències del cicle econòmic expansiu condicionen les principals
problemàtiques relacionades amb l’àmbit de l’habitatge.

Si ens fixem en l’accés a l’habitatge de persones joves, es fan evidents les dificultats
que té aquest col·lectiu per accedir a un habitatge en el moment d’emancipar-se: un
45,68% de joves entre els 25 i els 35 conviu amb persones majors de 45 anys. A part,
la baixa renda disponible i la precarietat del mercat laboral són dos factors que
marquen especialment aquesta franja de població. En els grups de discussió realitzats
per la diagnosi, es posa de relleu que els agents consultats troben a faltar ajudes socials
per a joves relacionades amb l’habitatge.

38

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès

Pel que fa a l’anàlisi de les dades relacionades amb l’habitatge a La Roca del Vallès
(gràfic 13) i en concret al règim de tinença dels habitatges principals, observem que
pràcticament la meitat dels habitatges són de propietat amb pagaments pendents
(un 49% dels habitatges). El 38%, en canvi el conformen habitatges de propietat pagada
i el 7% d’habitatges de propietat en herència o donació. Aquestes dades mostren una
alta proporció de l’habitatge de propietat: un 83% correspon a aquest règim de
tinença. En canvi, tan sols el 7% de l’habitatge és de lloguer.
Gràfic 13. Habitatges principals segons el règim de tinença. La Roca. Any 2011.

6%
11%

Propietat Pagada (27%)
27%

7%

Propietat Pagaments
Pendents(49%)
Propietat Herència o
Donació (7%)
Lloguer (11%)
Altre (6%)

49%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de l’INE , 2011

Si tenim present que la principal forma d’emancipació juvenil pel que es refereix a
l’habitatge és a través del lloguer, es pot deduir ràpidament la dificultat que pot suposar
per les persones joves de La Roca del Vallès poder marxar de casa, amb un parc
d’habitatges amb un règim de tinença tant vinculat a la propietat.
Pel que fa a l’antiguitat dels habitatges de La Roca del Vallès, observem com hi ha un
gran nombre d’habitatges que tenen una antiguitat recent, construïts a partir dels
anys 90, amb un increment dels habitatges construïts a partir de l’any 2000. Es pot
establir una relació directa entre les construccions fetes a partir de l’any 2000 i un
augment de població important a partir d’aquest mateix any, comentada al primer apartat
d’aquesta diagnosi (gràfica 1). Hi ha un 14% d’habitatges construïts abans del 1970, i
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un 20% d’habitatges construïts entre el 1970 i el 1990. Podem parlar, doncs, d’un parc
molt nou. Pel que fa l’antiguitat per nuclis, en dades recollides a la diagnosi de
vulnerabilitat social vinculada a l’habitatge, s’observa com a La Torreta el 98% dels
habitatges són posteriors al 1960, amb un creixement sostingut entre els períodes 19611990 i 1991-2000. A La Roca centre la proporció és semblant, però en canvi té un major
nombre d’habitatges construït abans del 1900. Finalment, a Santa Agnès és on s’hi hi
ha construït més recentment, amb un 77% dels edificis construïts a partir de l’any 2000.

Gràfica 14. Antiguitat de les construccions. La Roca. Any 2016
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Cadastre.

Recursos que ofereix l’Ajuntament en matèria d’habitatge
Pel que fa a l’habitatge de protecció oficial, es constata que si bé en el període
comprès entre el 2004 i el 2014 es van construir un total de 819 habitatges a La Roca
del Vallès, cap es va destinar a la tipologia de protecció oficial. La darrera promoció
dedicada a sostre protegit va ser de 24 habitatges, l’any 2000.
Arran de la redacció del Pla Local d’Habitatge de La Roca 2011-2015, es va anunciar, a
través dels canals de comunicació de l’Ajuntament, l’inici d’un període de 15 dies per
inscriure’s al Registre Únic d’Habitatge Públic, amb la voluntat de saber quina necessitat
hi havia d’habitatge social al municipi i així poder incloure aquesta demanda al PLH de
La Roca del Vallès. Malgrat que al Pla Parcial Urbanístic del Pla de Les Hortes (2007)
es preveia la construcció d’habitatges de protecció oficial, finalment la promoció no es
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va desenvolupar a causa de l’esclat de la crisi econòmica i per la dificultat en la tramitació
del planejament a causa dels recursos judicials presentats en aquell moment.

Opinions recollides a les sessions participatives i al qüestionari en matèria
d’habitatge
Les opinions recollides al qüestionari en relació a l’habitatge coincideixen
majoritàriament amb una relació entre la poca capacitat d’emancipació del jovent i
la precarietat laboral. Tal i com s’observa a la gràfica 15, l’obstacle més important que
es ressalta a l’hora d’accedir a una habitatge és la manca de treball estable i, en segon
lloc, males condicions salarials de les persones joves.

Gràfica 15. Respostes al qüestionari a la pregunta: quina importancia creus que tenen els següents
obstacles pel que fa a l’accés a l’habitatge? (menors de 18 anys, 22 respostes)
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Font: Elaboració propia a partir de les respostes al qüestionari

En el cas de les respostes recollides als qüestionaris adreçats a persones majors de 18
anys (gràfica 16), que suposadament tenen l’emancipació en un horitzó temporal més
proper, les respostes s’encaminen en la mateixa direcció, i tendeixen a considerar tots
els obstacles com a molt importants a l’hora d’accedir a un habitatge. Destaquen,
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igualment, els baixos salaris de les persones joves així com una manca d’oferta
de lloguer al municipi i un preu de l’habitatge inaccessible.

Gràfica 16. Respostes al qüestionari a la pregunta: quina importancia creus que tenen els següents
obstacles pel que fa a l’accés a l’habitatge? (majors de 18 anys, 9 respostes)
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Font: elaboració propia a partir de les respostes al qüestionari

A les sessions participatives realitzades també es recullen algunes opinions que giren
al voltant de tres temes, ja comentats anteriorment, i que segueixen essent el que
principalment preocupa les persones joves pel que fa a l’habitatge:
•

Manca d’habitatge de protecció oficial al municipi

•

Preus dels lloguers massa elevats en relació als salaris de la població jove

•

Dificultats a l’hora d’accedir a un habitatge per primer cop.

Per altra banda, es fan algunes valoracions positives d’aquest àmbit, que cal també tenir
en compte:
•

Es valora positivament el parc d’habitatges, que es considera relativament nou i
en bon estat

•

Es valora positivament la qualitat de les urbanitzacions, pel que fa a la neteja,
seguretat, il·luminació, etc.

•

Es considera La Roca un municipi atractiu per viure-hi, per la tranquil·litat que hi
ha (poc soroll) així com per la qualitat de les zones urbanitzades.
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Repte PNJCat:
Universalitzar la cultura entre la població juvenil:
treballar perquè l’oferta cultural respongui a objectius
educatius i socialment cohesionadors

Cultura, esport, oci i lleure
La participació dels i les joves en la vida social es fa visible principalment en les activitats
culturals, així com en el temps dedicat a l’oci i el lleure. Fer un anàlisi de les oportunitats
que ofereix el municipi en aquest àmbit i de quins són els hàbits i principals ocupacions
del temps d’oci i lleure, així com els interessos culturals permetrà gaudir d’una fotografia
més exacta de la realitat juvenil. Així, en aquest apartat, veurem dades i percepcions
fruit de l’anàlisi qualitatiu en l’àmbit cultural, esportiu, associatiu i d’oci i lleure a La Roca
del Vallès

Cultura
L’accés a la cultura és un aspecte clau per a fomentar l’enriquiment personal del
col·lectiu jove. És per això que les administracions, siguin la local, com d’altres de
superiors, vetllen per oferir equipaments i recursos a la ciutadania, també als i les joves,
per tal de desenvolupar polítiques i serveis culturals de qualitat. En general, es percep
un accés molt limitat a la cultura per part dels joves roquerols.
A la taula següent podem observar els equipaments / serveis de què disposa La Roca
del Vallès en l’àmbit cultural per a tota la població, incloent també els joves.
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Taula 7. Equipaments culturals de La Roca del Vallès

Equipament

Ús principal

Arxiu Municipal

Recerca i administratiu

Biblioteca de La Roca

Cultural

Centre Cultural La Roca

Cultural i social

Centre Cultural La Torreta

Cultural i social

Escola de Música

Educatiu i cultural

Centre Cívic de Santa Agnès

Cultural i social
Font: elaboració pròpia

L’Ajuntament de La Roca del Vallès fa un enfocament de l’àmbit de la cultura centrat
en l’acompanyament de les iniciatives que sorgeixen de les entitats i la ciutadania,
donant-hi resposta, recolzant-les i acompanyant-les. En aquest sentit, es treballa
conjuntament amb les comissions de festes dels tres nuclis la preparació d’actes de
cultura popular com poden ser les tres Festes Majors. Alhora, potencia les activitats
que es desenvolupen al Centre Cultural, promovent una programació contínua
d’activitats que inclouen teatre, concerts, i espectacles diversos (nits en viu, programa
Anem al Teatre, cessions del Centre Cultural a entitats municipals i de fora de La Roca,
etc.). No es programen activitats culturals específiques per a joves, més enllà de
les programacions que es fan durant les Festes Majors dels tres nuclis.
Al Centre Cultural de La Torreta i al Centre Cívic de Santa Agnès de Malanyanes
s’hi porten a terme activitats dirigides de desenvolupament social i dinamització
comunitària, com poden ser ioga, balls de saló, sevillanes, tallers de pintura, etc. Alhora,
tenen la funció de local municipal i punt de trobada dels veïns de cada nucli.
Centre Civic de Santa Agnès
El que es desprèn de les sessions participatives dutes a terme amb els joves de La Roca
del Vallès, és que es considera que no hi ha una oferta interessant per a joves a La
Roca del Vallès en relació a la cultura, i que s’aprofita poc el Centre Cultural que hi
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ha a la Roca centre; es creu que se’n podria treure més partit i fer una programació de
música i teatre, més variada i contínua. Alhora, es constata una certa dificultat a l’hora
d’utilitzar espais culturals per part de la ciutadania i entitats.
Destaquen, també, la manca d’oferta cultural per a joves durant la Festa Major, i es
parla d’un model de Festa Major que, tot i ser inclusiu, no focalitza la programació en les
necessitats de la gent jove. Es valora molt positivament l’existència al municipi
d’equipaments com el Centre Cultural a la Roca, la Biblioteca i l’Escola de Música.

Esport
L’Ajuntament de La Roca del Vallès va encarregar, l’any 2010, una Mapa
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius (en endavant MIEM) de La Roca del
Vallès. Aquest document està format per un primer volum que recull una fase d’anàlisi i
diagnosi i un segon volum que es centra en algunes propostes d’intervenció en aquest
àmbit. El MIEM va ser encarregat a l’empresa Llop Gestió de l’Esport, i va comptar amb
la participació del Consell Català de l’Esport en el finançament de la redacció del
document. L’objectiu d’aquest estudi és [...] esdevenir una eina de suport a les decisions
polítiques i tècniques que es prenguin en matèria esportiva i especialment en matèria
de construcció i millora dels equipaments esportius de la població en els propers anys.
A continuació, fem constar els equipaments esportius municipals , els espais esportius
d’ús lliure, els centres educatius (com a possibles espais per a la pràctica esportiva), i
les instal·lacions esportives privades. i que ens permeten entendre la realitat municipal
en aquest àmbit. (veure mapa de situació dels equipaments esportius a l’Annex).

Taula 7. Equipaments esportius de La Roca del Vallès

Equipaments esportiu

Nom

Ubicació

Piscines municipals d’estiu

Santa Agnès de
Malanyanes

Camp de Futbol

Santa Agnès de
Malanyanes

Camp de futbol

La Torreta

Pista Poliesportiva

La Torreta

Centre Esportiu Municipal
(CEM)

La Roca

Pistes de Petanca

La Roca
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Casal de Joves

Santa Agnès de
Malanyanes

Plaça de Les Planes

Santa Agnès de
Malanyanes

Pistes de Petanca municipals

La Torreta

Pistes de Petanca municipals

La Roca

Espais esportius d’ús lliure

Circuit de running
Pavelló parroquial

La Roca

Golf Vilalba

Direcció Cardedeu

Instal·lacions esportives

Universidad de Telefónica

Direcció Cardedeu

privades

Hípica Patau

Direcció Granollers

CE Dynamic

La Torreta

Fundació Vallès Oriental

Direcció Granollers

Font: Ajuntament de la Roca del Vallès. 2017

Pel que fa a la pràctica de l’esport, i segons el que es desprèn del MIEM, podem saber
quins percentatges de població practiquen esport en funció de les categories oficials, i
que per tant corresponen només a la població federada. Així, veiem com a la categoria
d’alevins (11 i 12 anys), la pràctica esportiva es situa al voltant del 8%, la categoria
d’infantils (13 i 14 anys), el valor és del 5%, en el cas dels cadets (15 i 16 anys)
disminueix una mica fins al 3% i finalment a la categoria dels juvenils (17 i 18 anys)
arriba al 4%. Els majors de 18 anys, tot i que formarien part del col·lectiu jove (fins als
29 anys), se’ls inclou a la categoria d’”adults”, i per tant no disposem de dades
disgregades per edats. El gran gruix de població que practica esport és el de la
població adulta, amb un percentatge del 40% sobre el total de la població federada.

46

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès

Gràfica 17 . Pràctica esportiva a La Roca del Vallès (2010)

3%

Escola (2-5 anys) 14%

14%

Pre-benjamins (6-8 anys) (14%
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40%

Alevins (11-12 anys) 8%
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Cadets (15-16 anys) 3%

9%

Adults (19-64 anys) 40%

8%

4% 3% 5%

Juvenils (17-18 anys) 4%

tercera edat (+ de 65 anys) 3%

Font: Mapa d’instal·lacions i Equipaments Esportius de La Roca del Vallès. 2010

Si ens fixem en les mateix dades, però segons el gènere, s’observa com els nois
mantenen la pràctica esportiva entre els 12 i els 18 anys, i a partir d’aquesta edat
augmenta la proporció de no practicants de cap esport respecte dels practicants. En
canvi, en el cas de les noies la proporció de no practicants supera la de practicants
ja partir dels 12 anys. Per tant, la realitat esportiva juvenil de La Roca del Vallès ens
indica que hi ha un abandó de l’esport molt superior i en edats prematures de les noies
respecte els nois.
A La Roca del Vallès hi ha un ric teixit associatiu vinculat a l’esport, amb el BM La
Roca com una de les entitats esportives més reconegudes a nivell local com
supramunicipal. A continuació, detallem les entitats i el nombre de socis, per tan
d’entendre la dimensió que tenen.
Nom

Nombre associats

Esport que practica

Associació
Roquerola
d’Handbol sorra

42

Handbol (sorra)

BM La Roca

530

Handbol

CF La Torreta

110

Futbol

CF Santa Agnès

65

Futbol
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Futbol Club de Veterans La
Roca

28

Futbol

Penya Blanc blava
Roca - CF La Roca

La

158

Futbol

Petanca

65

Petanca

Club Petanca La Roca

145

Petanca

Club Petanca La Torreta

39

Petanca

Club Twirling La Roca

0

Twirling

Club Bàsquet LA Roca

0

Bàsquet

La Roca en Bike

31

Ciclisme (BTT)

Club
de
Espronceda

La Torreta Bike

Ciclisme (BTT)

Club Agility La Roca

21

Agility

Elskekorrenmolt

0

Atlestisme

100

-

Penya Blaugrana La Roca

Font: Mapa d’instal·lacions i Equipaments Esportius de La Roca del Vallès. 2010

A l’entrevista mantinguda amb la regidoria d’esports així com amb els tècnics referents
de l’àrea d’esports, es van fen constar algunes necessitats a tenir en compte a l’hora
d’elaborar estratègies futures en aquest àmbit.
Per una banda, es constata la dificultat de comunicació actual que hi ha entre les
entitats esportives, i com pot dificultar, en un futur, l’impuls i promoció de campanyes
esportives conjuntes adreçades al públic jove.
Per altra banda, i pel que fa al públic jove, s’apunta que caldria impulsar i promocionar
l’esport entre les persones joves des de l’Ajuntament per tal de reforçar el foment
d’hàbit saludables així com per proposar una alternativa esportiva per aquells joves
que no estiguin federats. Es podria potenciar a través de l’esport escolar (organitzant
jornades esportives que impliquessin totes les escoles municipals) i a través d’un casal
esportiu d’estiu, per exemple.
Per altra banda, es detecta la necessitat entre els joves de disposar d’un espai a
l’aire lliure obert per practicar esport, especialment per aquells joves que no tenen
accés a una entitat o instal·lació esportiva. En aquest sentit, hi ha desconeixement per

48

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès

part del consistori sobre els hàbits en l’esport per part d’aquell joves que no estan
federats.
Les activitats que es promouen des de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès són:
•

Les activitats programades al CEM (Centre Esportiu Municipal)

•

El Cross Infantil (lliga catalana de Cross)

•

Baixa de Carretons

•

La Marxa de la Creu. Actualment aquesta activitat no es fa per la manca de
suport de l’entitat que la promovia (TorretaNBike)

•

Activitats extraescolars esportives de l’AMPA.

•

Gestió i coordinació del PAFES (Programa d’Activitats Físiques i Esportives
Municipal)

•

Programa A centre cap als 100, coordinat conjuntament amb l’Àrea de Serveis
Socials i dirigit a la promoció esportiva per a persones majors de 60 anys.

A part de la iniciativa pública, l’associació per a la difusió del lleure i l'esport en valors
de La Roca, A Parts Iguals, desenvolupa activitats de foment de l’esport a través
d’activitats extraescolars a les escoles i la organització d’un Casal d’Estiu.
L’objectiu és la promoció d’activitats lúdico esportives com l’escalada, el circ o els
esports d’aventura.

Opinions recollides a les sessions participatives i al qüestionari en matèria
d’esports
A les sessió participativa realitzada amb joves majors de 18 anys, es constata el tracte
diferent que reben els esports que no són l’Handbol a La Roca del Vallès, tant per
part de l’Ajuntament com a nivell social. En aquest sentit, es considera l’entitat BM
La Roca com a excloent i amb poca capacitat d’obertura a nous públics. Alhora, es
sol·licita un espai a La Roca on poder anar a jugar a bàsquet a l’aire lliure, que sí que
existeix a Santa Agnès. Per fer front a aquesta demanda, es proposa obrir els patis (en
aquest cas, de l’escola Pilar Mestres), que sí que disposen de pistes. Aquesta demanda
es repeteix en tots els espais de participació amb joves.
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Oci i lleure
En l’àmbit del lleure, a La Roca del Vallès hi ha 2 esplais ,1 Agrupament Escolta, i una
entitat de lleure:
Nom de l’entitat/cooperativa

Àmbit d’actuació

AeiG El Cau de la Flama

La Roca

Esplai La Xiruca

La Roca

Esplai Santa Maria del Jaire

La Torreta

A Parts Iguals

La Roca

Aquestes entitats donen cobertura en l’àmbit del lleure a les poblacions de La Torreta i
La Roca. En canvi, a Santa Agnès de Malanyanes no hi ha cap iniciativa i per tant
els infants que ho desitgin s’han de desplaçar a un dels altres dos nuclis.
Pel que fa a les activitats de lleure durant els períodes vocacionals, hi ha una iniciativa
de titularitat pública per cobrir el Casal d’Estiu i una proposta d’iniciativa privada,
impulsada per la Cooperativa a Parts Iguals.

Opinions recollides a les sessions participatives i al qüestionari en matèria d’oci
i lleure
A continuació recollim les opinions que s’han donat als quatre espais que s’han
dinamitzat durant el procés de la diagnosi. Algunes de les opinions recollides a les
sessions participatives en relació a l’oci i al lleure, són les següents
•

En primer lloc, cal destacar la necessitat que es detecta tant des del punt de
vista tècnic, com per part del col·lectiu de persones joves, d’un espai jove:
un lloc de referència on es dinamitzin xerrades i tallers, on es puguin assessorar
de temes concrets i on puguin gaudir del temps de lleure, sense haver d’estar al
carrer.
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•

Per altra banda, pel que fa a l’oferta d’Oci nocturn, els i les joves generalment
troben a faltar una oferta diversificada que inclogui els seus interessos,
sobretot durant la Festa Major.

•

Una demanda que es repeteix en els diferents àmbits d’estudi és la necessitat
de patis oberts dels centre educatius per poder practicar esports a les tardes,
aprofitant les seves instal·lacions descobertes.

•

Finalment, es troba a faltar una oferta de lleure més enllà de l’horari lectiu.
Alhora, es constata una certa dificultat de comunicació amb l’Ajuntament en cas
que es vulgui proposar alguna activitat d’aquest tipus per part d’alguna entitat del
poble.

•

En clau positiva, els i les joves valoren la programació dels Nits d’Estiu, així
com el fet que hi hagi un teixit associatiu ric que proposi activitats durant l’any.

•

En el camp del lleure educatiu, es valora molt positivament la presència dels
tres esplais de La Roca del Vallès, que es veuen com un valor a preservar.

•

Finalment, i dins del marc de la Festa Major, un dels actes que es valora més és
el DJ Tronaos, com a oferta d’oci per a joves.

Un àmbit estretament relacionat amb l’oci i el lleure i com els joves viuen el seu temps
lliure és el transport. En aquest sentit, davant la falta de programació d’oci i lleure local,
els joves surten a buscar altres opcions d’oci als municipis i ciutats veïnes. Així com hi
bona comunicació de transport públic amb Granollers o Cardedeu i entre els nuclis de
La Roca del Vallès, es considera molta negativament la nul·la connexió amb
Mataró, l’altra ciutat de referència entre els joves roquerols pel que fa a l’oci, sobretot
nocturn.
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Repte PNJCat:
Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament
personal i la participació de les persones joves en
allò col·lectiu

Participació ciutadana
Un dels àmbits en què se centra el Pla Nacional de Joventut de Catalunya i, de fet, un
dels objectius estratègics que es marcava l’Ajuntament de La Roca del Vallès amb
l’elaboració d’aquest document i el futur Pla Local de Joventut és el foment de la
participació del col·lectiu jove de forma plural.
En aquest sentit, es valora molt positivament, per part del col·lectiu jove, la
presència de nombroses entitats que abracen àmbits molt diversos i que permeten
la promoció d’activitats d’iniciativa ciutadana al municipi. Des de l’Ajuntament, uns dels
principals objectius que s’aborda és el suport i acompanyament d’aquestes entitats,
ja sigui des de l’àmbit de la cultura com de la participació. S’entén aquesta relació entre
associacions i Ajuntament com un dels elements indispensable pera la bona qualitat de
la participació a nivell local. És per això que es treballa per impulsar un portal d’entitats
on es recullen totes les associacions locals agrupades per àmbits, i una fira d’entitats
local que en permet la seva promoció i coneixença.
Com a espais de participació ciutadana La Roca del Vallès compta amb el Consell
de Poble de La Torreta i el Consell de Pagesia. El primer, permet la descentralització
de l’Ajuntament de La Roca a un dels nuclis que en forma part, acostant així l’Ajuntament
a la ciutadania i afavorint un espai de participació directa. El segon, vol ser un espai de
consulta, debat i participació que permeti copsar aquells temes especialment sensibles
per el col·lectiu de la pagesia. Aquests espais estan regulats pel marc normatiu del
Reglament de Participació Ciutadana de La Roca del Vallès, que es pretén re formular
properament.
Des de l’àrea de participació no es desenvolupen actuacions específicament per a
joves, tot i que sí que s’han impulsat algunes propostes, com pot ser el procés per a
l’elaboració d’aquesta diagnosi. A part, l’any passat es va fer un qüestionari obert a
tothom per valorar alguns aspectes de la festa major, amb molt poca participació juvenil.
Des de l’àrea es considera també que un instrument bàsic per fomentar la
participació entre els joves seria la creació d’un Espai Jove que funcionés com a
punt de trobada i dinamització.
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No hi ha dades contrastables pel que fa a la participació juvenil a les entitats locals, però
sí que hi ha quatre entitats que són específicament juvenils: Conglomerat, Toc i
Foc, Diables i Tronaos i Joves de Santa Agnès, totes elles de caire cultural.

Opinions recollides a les sessions participatives i al qüestionari en matèria de
participació
A la sessió participativa desenvolupada a l’Institut de La Roca, alguns alumnes van
posar de manifest la manca d’espais de participació que hi dins del centre educatiu.
A nivell local, hi ha un Consell Escolar amb presència de l’alumnat, però dins del centre
no hi ha espais de participació vinculant. Es considera que hi ha un funcionament poc
transversal i quan els alumnes ja tenen capacitat per organitzar-se, a segon de
batxillerat, és quan normalment tenen menys temps per promoure iniciatives (per una
qüestió de càrrega lectiva). Consideren que s’haurien de fomentar aquests espais de
presa de decisions que permetessin integrar la opinió dels i les alumnes al funcionament
del centre, i així fer-los partícips i responsables de les decisions preses.
A les diverses sessions dinamitzades per a l’elaboració de la present diagnosi, es
recullen algunes opinions al voltant de la participació:
•

Hi ha una manca d’espais de participació promoguts des de l’Ajuntament.
En aquest sentit, no hi ha gaire confiança en la traducció de les necessitats
plasmades en aquest document, en un futur Pla Local de Joventut. Els joves
troben a faltar més espais on se’ls escolti i es valori la seva opinió, on puguin
intervenir directament en els assumptes locals.

•

Des del punt de vista de les associacions, es considera que les subvencions
que s’atorguen no cobreixen les necessitats reals existents. Alhora, es
troba a faltar un equipament municipal que serveixi de punt de trobada i
magatzem de les entitats, i es pugui afavorir la relació i l’intercanvi entre
aquestes.

•

Pel que fa a la relació entre entitats juvenils de La Roca i l’Ajuntament, caldria
afavorir una comunicació més fluïda, donant resposta a algunes necessitats
que es plantegen. En canvi, els joves de La Torreta consideren que hi ha una
bona relació amb els referents de l’Ajuntament.

•

Els Joves de La Torreta, manifesten que de vegades costa definir quin paper
tenen l’AAVV, el PIC, l’Ajuntament o les Entitats de Lleure a l’hora d’assumir
certes responsabilitats i iniciatives.
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Finalment, un dels aspectes clau per assegurar una bona participació és el reforç dels
canals de comunicació existents entre l’Ajuntament i el col·lectiu jove (associat i no
associat). En aquest sentit, els joves expressen àmpliament que en general arriba molt
poca informació del que es fa, i es troba a faltar una agenda d’activitats oberta, on les
entitats puguin proposar els actes programats. Es considera que caldria replantejar com
es comuniquen les accions de participació i les iniciatives de nou format. Tanmateix, des
de l’Ajuntament, es treballa per posar en funcionament un Portal d’Entitats on totes les
associacions, i també les juvenils, tindan un canal directe on adreçar-se.
Si ens fixem en el que diuen els joves a través del qüestionari, pel que fa a la participació,
majoritàriament no saben què respondre quan se’ls pregunta si creuen que tenen
facilitats a l’hora de fer arribar necessitats i demandes a l’Ajuntament. S’interpreta
aquesta resposta valorant que la majoria de joves no han fet arribar cap petició a
l’Ajuntament, i per tant no saben si el procediment és senzill o complicat.

Gràfiques 18 i 19. Resposta a la pregunta Creus que les persones joves tenen facilitats per fer arribar
les seves necessitats i demandes a l’Ajuntament de La Roca?

Gràfica 18. Menors de 18 anys.
22 respostes

Gràfica 18. Majors de 18 anys.
9 respostes

9%
22%
Sí (9%)
27%
64%

Sí (22%)

45%

No (6%)

No (33%)

NS/NC (64%)

NS/NC (45%)
33%

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats dels qüestionaris
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Repte PNJCat:
Promoure una vida saludable de les persones joves

Salut
El Centre d’Atenció Primària
La salut dels i les joves i la seva relació amb l’entorn i la resta de col·lectius que formen
l’estructura social del municipi és clau a l’hora de definir la realitat juvenil de La Roca del
Vallès.
El 2015 va sorgir una iniciativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
anomenada COM Salut per desenvolupar un nou enfocament dels Centres d’Atenció
Primària des d’una perspectiva comunitària. L’Ajuntament de La Roca del Vallès va
decidir sumar-s’hi, en acord de Ple Municipal. Aquest nou enfocament de la medicina
primària pretén fer promoció d’hàbits saludables, però també establir mecanismes per
incidir en l’assistència, la recerca i la docència. Aquesta iniciativa ha permès dur a
terme l’actualització del Diagnòstic de Salut de la Roca del Vallès, elaborat de manera
participada amb grups de treball, i que ara mateix està en fase de priorització dels eixos
d’intervenció.
La coordinació d’aquest projecte amb l’Ajuntament es fa de manera transversal amb una
taula de treball mensual que inclou una infermera del CAP, la treballadora social, la
tècnica de prevenció de drogodependències, la tècnica del servei local d’ocupació i la
psicòloga.
Una de les principals millores que s’incorporen és la prescripció social com a
complement de la prescripció farmacològica. Es prescriu l’aprofitament de recursos
culturals i associatius al municipi en cas que es detecti alguna necessitat concreta, i
després se’n fa el seguiment. Aquesta millora suposa establir una coordinació contínua
entre el CAP i l’Ajuntament de les activitats que es desenvolupen a Centre Cívics, Centre
Cultural, o entitats municipals, per tal que hi hagi una xarxa de recursos socials
actualitzada.
Alhora, es du a terme el programa Salut i Escola, que es planteja a partir de diferents
eixos de treball:
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•

Correu electrònic. Fins a mitjans del 2015, hi havia una infermera que anava a
l’Institut de La Roca per resoldre els dubtes relacionats amb la salut dels i les
joves. Aquesta era un servei que no s’aprofitava prou, segurament perquè als
joves els feia vergonya plantejar segons què. Des de mitjans de 2015, es va
facilitar un correu on es poden fer arribar les consultes de manera anònima, i
s’ha aconseguit que el programa tornés a funcionar.

•

Visita al l’Institut: La tècnica de prevenció de drogodependències i la inferema
del CAP fan algunes sessions informatives a l’IES

•

Presència als patis: De tant en tant, es fa una visita als joves a l’hora del pati,
per tal d’apropar el CAP i el servei del correu electrònic als i les joves.

•

Xerrades i tallers sobre pantalles (a 3r ESO), de gestió emocional (a 3r ESO)
i de drogues (a 4t ESO)

Finalment, un cop al mes hi ha servei de psicologia infantil i juvenil al CAP, a través del
Centre de Salut Mental Infanto – Juvenil.
Pel que fa

a l’atenció al consum de drogues al municipi, hi ha el programa

Contraadicció, un servei municipal dirigit a assessorar i atendre persones amb
problemes relacionats amb el consum de substàncies i la dependència a pantalles, de
manera gratuïta i confidencial. Durant el 2015, aquest servei va atendre 20 casos, dels
quals 8 eren menors. Es fa un seguiment dels casos amb una periodicitat que varia en
funció del cas. La tècnica fa coordinacions amb altres recursos de l’Ajuntament i amb el
CAS de Granollers. També fa tallers preventius a l’Institut de La Roca i tallers sobre ús
de pantalles dirigits a famílies.

Procés d’Intervenció Comunitària (PIC)
Com a projecte de dinamització comunitària es va crear, el 2004, el Procés d’Intervenció
Comunitària (PIC) de La Torreta. L’objectiu principal d’aquest projecte, impulsat des de
l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de La Roca del Vallès, era crear eines per a la millora de
la qualitat de vida dels veïns i veïnes, promovent actuacions de coneixença mútua, i
coordinant els recursos a l’abast per tal d’aprofitar tots els serveis disponibles. Així, el
Grup Comunitari de la Torreta (GC), format per un equip multidisciplinari que inclou
personal tècnic de l’Ajuntament, veïns/veïnes, entitats, personal sanitari del CAP La
Torreta i una dinamitzadora comunitària, són qui estableixen les pautes de treball per el
bon desenvolupament del PIC. A partir d’un document inicial de diagnosi del nucli de La
Torreta, es van definir les primeres estratègies d’actuació.
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Els darrers anys, aquest procés s’ha valorat molt positivament i actualment ja s’ha
ampliat a La Roca, esperant obtenir-ne resultats similars.

Atenció Social Bàsica
L’educadora Social de La Roca del Vallès té el despatx dins el mateix edifici del CAP,
fet que facilita molt la gestió del dia a dia i d’alguns casos en concret. Fa seguiment a
famílies, infància i joventut, i moltes vegades es fa a través de l’escola. A partir de la
Comissió Social de les escoles (formada per l’EAP, Serveis Socials i equips
psicopedagògics) es fan la majoria de les derivacions a Serveis Socials.
A part de la Comissió Social, l’educadora social es coordina amb altres serveis
municipals, a través dels quals pot detectar els joves que els fa falta algun tipus de
seguiment. Té presència a les reunions de coordinació mensual del CAP i fa
coordinacions més esporàdiques amb altres serveis com l’Oficina Jove del Vallès
Oriental o el Servei Local d’Ocupació. Malgrat tot, al no haver-hi cap espai jove, des
de Serveis Socials es considera complicat fer deteccions de casos amb joves que
no estiguin dins el circuit escolar, ja que no hi ha cap persona de referència ni espai
de trobada juvenil a nivell municipal. En aquest sentit, la vinculació de l’educadora social
a l’Institut és clau per poder mantenir el contacte amb els i les joves.

Pla Municipal d’Acció sobre Drogues 2017-2020
El Pla Municipal d’Acció sobre les Drogues de La Roca del Vallès es defineix com
un document que recull una part de diagnosi de la situació del consum de drogues i l’ús
de pantalles al municipi, així com l’articulació d’un seguit d’estratègiques per tal d’ampliar
l’activitat preventiva i d’atenció. L’objectiu del pla és [...] integrar i definir un marc
d’abordatge global i de continuat en matèria de drogues amb la participació activa dels
diferents agents socials que incideixen al territori.
A continuació enumerem algunes de les conclusions del Pla Municipal d’Acció
sobre Drogues (en endavant PMAD) pel que fa a les principals necessitats detectades.
Tot i ser un Pla que contempla tota la població, gran part de l’estudi es centra en els i
les joves.
•

Desconeixement sobre les drogues i el consum. Els agents principals que
treballen amb infància i joventut, no tenen eines ni informació per gestionar
determinades realitats relacionades amb el consum de drogues.

•

Cal augmentar la incidència i la continuïtat del treball preventiu. S’ha de
plantejar aquest treball a llarg termini per tal que sigui efectiu, i abordar-lo des de
57

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès

l’àmbit comunitari.

•

Establir un protocol d’actuació en cas de detecció de consum de drogues
a l’IES, per tal que les actuacions vagin encaminades en una mateixa línia. Cal
donar a conèixer també el programa Contraadiccions i fomentar espais que
preservin l’anonimat per aquelles eprsones que no volen ser identificades, però
que necessiten tractament. Cal formació també per les famílies.

•

Augmentar l’accés a activitats culturals i d’oci. Si no hi ha activitats
alternatives a l’oci de consum per a joves. Cal recolzar el teixit associatiu que
promogui alternatives, i afavorir el transport públic durant la nit.

•

Fomentar el treball en xarxa i la coordinació entre Ajuntament i ciutadania,
més enllà de les àrees implicades de l’Ajuntament (inclou un consell polític i un
consell de poble).

Si ens fixem en el que diuen les persones joves en relació als consums de drogues,
podem extreure algunes conclusions.
Gràfiques 19 i 20. Resposta a la pregunta Penses que estàs suficientment informat respecte el tema
de les drogues?

Gràfica 20. Majors de 18 anys.
9 respostes

Gràfica 19. Menors de 18 anys.
22 respostes

Sí, perfectament (56%)
11%

Sí, perfectament (41%)

18%

Sí, suficientment (22%)

11%

41%
Sí, suficientment (41%)

56%
22%
41%

Només a mitges (11%)

Només a mitges (18%)
No, estic mal informat (11%)

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats dels qüestionaris
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Com s’observa a les gràfiques 20, 21, 22 i 23, Els joves de La Roca manifesten estar
informats sobre les drogues, però alhora no coneixen cap servei el municipi, per tant no
coneixen el programa Contraadiccions.

Gràfiques 20 i 21. Resposta a la pregunta Coneixes algún servei d’informació, orientació i
assessorament sobre temes de prevenció de drogues a La Roca?
Gràfica 20. Menors de 18 anys.
22 respostes

Gràfica 21. Majors de 18 anys.
9 respostes

0%
23%

18%

11%

Sí (18%)

Sí (0%)

No (59%)

No (89%)

NS/NC (23%)

NS/NC (11%)

59%
89%

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats dels qüestionaris
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Repte PNJCat:
Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada,
vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les
formes d’organització col·lectiva

Mobilitat, entorn i convivencia
Pel que fa a la mobilitat interurbana, La Roca té disponibilitat de transport interurbà,
corresponent a les línies següents:
•

Línia: Mataró-Granollers,

•

Línia: Barcelona-Granollers-Llinars,

•

Línia: Granollers-Centre Penitenciari Quatre Camins,

•

Línia: Barcelona-La Garriga (N72) i

•

Línia: El Masnou (Av.Kennedy)-Granollers.

Pel que fa a la mobilitat amb transport privat, el municipi està travessat per dues grans
vies de comunicació:
•

l'AP-7 (sortida Granollers si es ve pel sud -Barcelona- o sortida Granollers E.-Matarósi es
ve pel nord -Girona/França-)

•

la C-60, que comunica el municipi amb la costa -Mataró- (comarca del Maresme).

Pel que fa a la mobilitat amb transport públic, tant a nivell interurbà com amb els
municipis veïns, els i les joves destaquen la manca de carrils bici, que permetria el
foment i la utilització de la bicicleta com a transport habitual. Alhora, fan constar que
les direccions dels carrers es canvien constantment i no segueixen una lògica clara.
També creuen que s’hauria de millorar la combinació entre els horaris de l’autobús
amb els horaris del tren, a Granollers. Amb la freqüència i els horaris actuals, sovint
es dóna que quan arriba l’autobús a Granollers, el tren marxa, i viceversa. Finalment,
una de les grans reivindicacions és la manca de transport públic nocturn, que es
recull també al PMAD.
Del Pla Municipal d’Acció sobre Drogues, es desprèn que la major part de les
persones enquestades sortia de festa a Granollers i Mataró, tot i que no ho fan amb
massa freqüència. En la majoria d’ocasions, opten per quedar-se al municipi, en algun
espai públic, i no agafen el cotxe per por de trobar-se amb controls de drogues. Aquesta
manca d’oferta d’oci nocturn lligada a una limitació en la mobilitat, fa que molts joves,
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quan surten, ho facin amb transport públic i no tornin fins l’endemà al matí, cosa que pot
fer augmentar el consum de drogues i alcohol durant la nit. (que s’allarga pel fet de no
poder tornar a casa quan volen). A part, el fet de quedar-se a casa, pot incentivar el
consum de drogues lluny de l’exposició en llocs públics.
Pel que es refereix a la convivència, els i les joves de La Roca valoren molt positivament
el municipi i el seu entorn. Del poble de La Roca en destaquen la tranquil·litat, bon
veïnatge i situació privilegiada pel fet d’estar en un espai agrícola i forestal. Destaquen
la pràctica d’esports a l’entorn proper i l’existència de rutes senyalitzades pels voltants
del poble. Consideren l’entorn un espai privilegiat a conservar.
Es considera que els i les joves tenen sentiment de pertinença vers el poble, i no es
detecta un excessiu desarrelament entre la població jove. Malgrat aquests bons
indicadors, però, cal planificar estratègies d’actuació en els àmbits esmentats
anteriorment per tal que els i les joves trobin atractiu seguir fent vida al poble.
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Sociograma

Col·lectius,
associacions i actors
institucionals
Administració

(nacional,

provincial, local)
Administració
comarcal
Equipaments
culturals
Joves de La Roca del
Vallès
Entitats
d’Educació en
Entitats
juvenils
Centres
educatius
Equipaments
municipals
Centres d’Atenció
Primària
Entitats
esportives

Relacions
Relació forta
Relació feble

En el sociograma s’identifiquen els principals actors rellevants en les polítiques de
joventut actuals, així com les relacions que s’estableixen entre ells. Tal com exposa
la llegenda, es recullen els actors institucionals d’àmbits diversos, el moviment
associatiu i els col·lectius existents, els espais comuns de relació a la via pública i espais
privats i les relacions, siguin fortes, febles, contínues o puntuals que mantenen entre
ells.
Al centre del sociograma hi ha els joves de La Roca del Vallès. A la part superior hi ha
els actors institucionals, ja siguin els d’àmbit supramunicipal, com la Generalitat de
Catalunya, i els programes desenvolupats pels seus departaments, i la Diputació de
Barcelona, amb els projectes de cadascuna de les àrees o els comarcals, com el Consell
Comarcal del Vallès Oriental. En una posició per sota hi trobem l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, i les àrees que tenen influència directament en l’àmbit de la
joventut com són esports, cultura, educació i joventut, participació ciutadana, promoció
econòmica i serveis socials. Centrat al sociograma, però a la banda esquerra, hi trobem
els recursos principals per joves que hi ha al municipi, com són els equipaments
culturals: Centre Cultural de La Roca, Centre Cultural de La Torreta i Centre Cultural de
Santa Agnès de Malanyanes, la Biblioteca de La Roca i l’EMM de La Roca del Vallès.
Com s’observa, aquests equipaments estan connectats entre ells i amb les àrees
corresponents. A la dreta del sociograma, a la part de dalt, hi trobem els Centres
d’Atenció Primària dels tres nuclis. Observem també la Oficina Jove del Vallès Oriental,
i just a sota, hi trobem principals entitats esportives del municipi que tenen relació
directa amb els i les joves com són el BM La Roca, el CF La Torreta, El CB La Roca, el
Club Twirling La Roca, el CF Santa Agnès i La Roca’n’bike. En vermell hi trobem les
entitats de lleure i la cooperativa de lleure del municipi. A la part inferior s’hi
concentren, per una banda, les entitats juvenils de caire cultural del municipi, i els
equipaments, sobretot esportius, que adquireixen més rellevància en la vida dels i les
joves, com poden ser el CEM, el Poliesportiu de La Torreta, el Camp de Futbol de La
Torreta, les Piscines d’estiu de Santa Agnès o el Camp de Futbol de Santa Agnès.
Finalment, amb color lila es destaquen el centre de secundària del municipi i els patis
dels centres educatius de primària i secundària de La Roca, àmpliament demanats
per els i les joves, per la pràctica d’esport lliure.
A més de representar gràficament els diversos actors, el sociograma esbossa les
relacions entre aquests, destacant les relacions fortes entre l’Ajuntament i les
administracions superiors, o entre el col·lectiu de joves i algunes entitats del municipi,
que, a la vegada, mantenen vincles puntuals amb l’Ajuntament. Tot i que la majoria de
serveis i recursos estan connectat entre sí, cal destacar algunes relacions que caldria
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millorar de cara al futur, com pot ser la relació entre l’institut i els i les joves. Tot i
que és evident que hi ha relació diària entre el centre educatiu i el col·lectiu jove, caldria
reforçar els vincles i la relació entre ambdós actors. Actualment, els joves creuen que
caldria millorar molts aspectes de l’Institut.
També es destaca la poca relació que hi ha entre la Oficina Jove del Vallès Oriental
i els i les joves de La Roca. A part de les coordinacions que s’estableixen des d’un
punt de vista tècnic, els joves no senten la Oficina Jove com a espai de referència
supramunicipal.
Finalment, remarquen la poca relació entre el jovent i les àrees de l’Ajuntament que
hi tenen competències. En aquest sentit, cal no perdre de vista que La Roca del Vallès
és un municipi amb una proporció important de persones joves i que, en canvi, no
disposa d’Espai Jove. Aquesta manca d’equipament juvenil de referència fa difícil la
relació i comunicació entre institució i col·lectiu jove. Es tracta d’un problema transversal
que afecta tots els àmbits, ja que sense un espai que serveixi per aglutinar, dinamitzar i
assessorar els i les joves, qualsevol iniciativa empresa des de l’Ajuntament en l’àmbit
de la joventut, serà difícil que es consolidi.
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2. Anàlisi de les polítiques de joventut de la Roca
del Vallès
L’Anàlisi de la Polítiques de Joventut (APJ) ens permet veure què s'està duent a terme
en l’actualitat, tant a nivell local com a nivell comarcal, per donar resposta a les
necessitats i problemàtiques de les persones joves de La Roca del Vallès.
Per detectar aquestes polítiques adreçades a les persones joves del municipi, s'ha
abordat la realitat a partir de l’anàlisi i l’avaluació de les actuacions realitzades en
matèria de joventut que hi ha actualment al municipi i a la comarca i quin és el seu
impacte en relació als joves. Tanmateix, com s’ha determinat prèviament, la realització
del futur Pla Local de Joventut de La Roca del Vallès 2017-2020 també es farà en base
a uns principis i valors que provenen del marc específic que regula la llei 33/2010, de l’1
d’octubre, de polítiques de joventut que regula el Pla Nacional de Joventut de Catalunya
2010-2020.

2.1. Les polítiques de joventut en el marc del PNJCat i la legislació
vigent
La construcció d’aquest pla local a partir dels principis i valors assenyalats al PNJCat
ens permet connectar la realitat local de les polítiques de joventut amb la realitat que viu
el conjunt de Catalunya i, per tant, treballant des del municipi amb unes accions que
s’emmarquen en un relat generalitzat de quin impacte han de tenir les polítiques de
joventut, de què entenem per joventut al nostre país i de quines són les seves
necessitats.
Així doncs, tal i com especifica la llei esmentada, per polítiques de joventut entenem
les intervencions dels agents que atenen les necessitats en els diversos àmbits
de la vida de les persones joves, especialment les que es troben en una situació de
més vulnerabilitat social. En aquesta línia i seguint amb l’especificació de termes, per
persones joves s’entén amb caràcter general, el conjunt de persones d'entre setze i vinti-nou anys amb residència a Catalunya. Amb caràcter específic, en algunes polítiques,
es poden ampliar aquests límits d'edat per a adaptar-los a la realitat social i als objectius
a assolir.
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L’anàlisi que es realitza a continuació de les polítiques de joventut de La Roca del Vallès
i que, conseqüentment, conduirà a plantejar, conjuntament amb l’anàlisi de la realitat
juvenil, uns objectius, unes línies estratègiques i unes accions determinades per al
període 2017-2020, s’emmarca dins la visió que planteja el Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2010-2020.
Aquesta visió dibuixa un context futur per al conjunt de Catalunya que es concreta en
una visió de la societat futura en 3 punts:
1. Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de
vida i les seves expectatives (educatives, culturals, laborals, familiars...) entenent que
aquesta és la major garantia d’un futur millor per al conjunt de la societat.
2. Una societat socialment més justa, on l’origen social no determini les expectatives
i les possibilitats a l’hora de desenvolupar un projecte de vida.
3. Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista
en el desenvolupament del seu entorn (poble, país, món); que aposti per un
creixement qualitatiu i quantitatiu de l’associacionisme i els moviments juvenils,
organitzats com a aposta estratègica perquè el conjunt de la ciutadania, i també les
persones joves, tingui capacitat per incidir sobre el funcionament de la societat i
traslladar la seva visió del món.
Per tant, la llei 33/2010, de l’1 d’octubre de polítiques de joventut, que són també
polítiques de ciutadania, estableix que aquestes tenen la missió de fer possible, d’una
banda, l’emancipació juvenil, és a dir, que els joves puguin construir un projecte de
vida propi sobre la base de l’autonomia personal i l’exercici de la plena ciutadania. D’altra
banda, aquestes polítiques s’han de construir i desenvolupar per a i amb la
participació dels joves; és a dir, han de vetllar per apoderar la persona jove com a
agent de canvi social, amb tot un conjunt d'accions i de processos que generin capacitat
en els joves per a decidir llur entorn, llurs relacions i llurs possibilitats de
desenvolupament personal i col•lectiu, per a intervenir-hi i per a transformar-los. El Pla
Local de Joventut de La Roca del Vallès integra aquesta plantejament a l’hora de
diagnosticar i definir polítiques adreçades als joves.
En aquesta línia, és tant important on volem arribar amb la realització del Pla Local de
Joventut de La Roca del Vallès com els principis que volem seguir per arribar-hi. Els
principis marquen els valors que reflectiran les actuacions a desenvolupar i l’estil que es
vol seguir en realitzar-les. Podem dir que són uns principis universals que s’han de tenir
present a nivell local:
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1. La universalitat: L'actuació administrativa en matèria de joventut s'ha d'adreçar a
totes les persones joves sense distinció de sexe, ètnia, origen, edat, estat civil, ideologia,
creences, opció sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
2. La igualtat d'oportunitats: L'actuació administrativa en matèria de joventut ha de
reduir les desigualtats entre els diferents punts de partida de les persones joves en el
procés d'elaboració de llur propi projecte de vida. Les actuacions administratives són
compatibles amb una discriminació positiva si aquesta es justifica per una situació de
desigualtat material, cerca la igualtat real i facilita la integració social.
3. L'atenció a la diversitat: L'actuació administrativa en matèria de joventut ha de
considerar i atendre la diversitat i la diferència de gènere, ètnica, territorial, física,
psíquica, social i cultural, per a garantir la igualtat d'oportunitats a totes les persones
joves i promoure el valor de la solidaritat en la diversitat.
4. L'emancipació juvenil: L'actuació administrativa en matèria de joventut ha de tendir
a facilitar les condicions bàsiques necessàries per a l'emancipació de les persones
joves.
5. La participació: L'actuació administrativa en matèria de joventut ha de construir una
cultura participativa i facilitar que les persones joves, en els diferents àmbits socials, es
puguin vincular als processos de presa de decisions i a les entitats juvenils i formar-ne
part.
6. La coresponsabilitat: L'actuació administrativa en matèria de joventut ha de cedir
capacitat de decisió i gestió sobre els afers públics i potenciar la coresponsabilitat en el
seu exercici. Els joves han de poder participar en les polítiques públiques, per si
mateixos o per mitjà d'entitats, per a prendre part en el disseny de les polítiques socials
destinades a les persones joves.
7. La innovació i l'aprenentatge social: L'actuació administrativa en matèria de
joventut ha d'incorporar com a base per a la construcció de les polítiques de joventut la
innovació permanent, l'aprenentatge social, l'experimentació i la negociació.
8. La proximitat: L'actuació administrativa en matèria de joventut, per a millorar
l'aplicació de polítiques de joventut adequades a cada territori i a cada col•lectiu, ha de
promoure el disseny i l'aplicació de solucions des dels centres de decisió situats prop de
les persones joves.
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9. L'interès juvenil: Totes les polítiques públiques han de tenir en compte la dimensió
juvenil, especialment les que afecten les persones joves d'una manera directa o
indirecta.
10. La coordinació, la cooperació i la planificació: Les polítiques de joventut han de
respondre a les necessitats detectades. És un deure de les administracions públiques
catalanes amb competència en aquesta matèria la coordinació, la cooperació i la
planificació de les polítiques de joventut, tant pel que fa al disseny com a l'execució.
11. L'eficàcia, l'eficiència i la gestió responsable: Els programes i les actuacions
adreçats als joves han d'estar dotats dels recursos suficients per a assolir els objectius
previstos, donant-los un ús adequat a la seva finalitat i gestionant-los amb
responsabilitat.
12. La descentralització i la desconcentració: Les polítiques de joventut s'han de
planificar des de la proximitat, tot garantint-ne la plena eficàcia i l'execució.
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2.2. Les polítiques de joventut de la Roca del Vallès en relació als reptes
del PNJCat 2010-2020
Evolució de les polítiques de joventut a La Roca del Vallès
En relació als recursos de què es disposa en matèria de joventut, cal remarcar en primer
lloc que el municipi no té una figura tècnica exclusivament dedicada a joventut
actualment, ja que actualment la tècnica de Joventut també és tècnica d’Educació i
Solidaritat. En segon lloc, aquesta diagnosi s’impulsa des de la Regidoria d’Educació,
Serveis Socials i Joventut, cosa que vol dir que les polítiques de joventut que es
desenvolupen no ho fan en el marc d’una regidoria específica. Aquests fets condicionen
les polítiques i els recursos que s’adrecen a la població jove i la capacitat de liderar-les
en el present i en el futur.
La Roca del Vallès no disposa d’un Pla Local de Joventut que emmarqui totes les
polítiques adreçades a aquesta etapa vital. L’últim document marc que existeix és de
l’any 2007, en què es va realitzar el Pla de Joventut de La Roca del Vallès 2007-2011,
que inclou una anàlisi acurada de la realitat juvenil i un programa d’actuacions que mai
es va arribar a desenvolupar. Aquest programa s’estucturava en 5 eixos, que eren:
ensenyament, informació i cultura jove; transició escola-treball, intermediació laboral i
orientació laboral; promoció d’habitatges, informació vivenda social i mobilitat; foment
de l’esport, prevenció de conductes de risc i lleure i oci juvenil; associacionisme, foment
de la participació i espais de participació.
Pel que fa a recursos i serveis adreçats a la població jove, a més dels que s’adrecen a
la ciutadania en general, fins a l’any 2012 hi havia dos punts d'informació i
dinamització juvenil: El Roc, a La Roca, i el K1, a la Torreta. També es comptava
amb una figura de dinamitzador juvenil, que tenia presència a aquests dos espais, i
intervenia també a l’INS La Roca. Aquest servei estava externalitzat. A Santa Agnès de
Malanyanes, hi havia també un casal de joves, gestionat per l'Associació de Joves de
Santa Agnès. En l’actualitat, de tots aquests espais juvenils, només es manté el casal
de joves de Sant Agnès, que està gestionat pels mateixos joves de Sant Agnès.
De tot el que s’ha descrit, es desprèn que des de l’any 2012 fins a l’actualitat no hi ha
hagut una planificació de polítiques de joventut a través d’un Pla Local de Joventut, però
s’han destinat recursos per desenvolupar programes i projectes concrets com són el
Parc de Reis durant les vacances de Nadal, els Patis Oberts, projecte d’obertura de patis
escolars i institut que hi ha hagut durant alguns anys i que s’espera que pugui continuar
aviat i el Projecte d’Acompanyament als Joves, executat el 2n trimestre del 2015 per la
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cooperativa La Fera Ferotge amb l’objectiu d’acompanyar un grup de joves que no han
acabat o abandonat els estudis secundaris en el procés de trobar el seu propi camí.
Davant la manca de polítiques de joventut definides com a tal i emmarcades en una
estratègia global es creu necessari fer una anàlisi exhaustiva de tots aquells programes,
projectes, actuacions, recursos, serveis i iniciatives que, d’una manera o d’una altra,
atenen els diversos agents del municipi i es dirigeixen a les persones joves, com són les
tres actuacions que s’acaben d’enumerar i moltes altres que es recullen a continuació.
Per tant, en la següent anàlisi, s’han seguit dos criteris fonamentals:
1. Es té en compte aquelles polítiques que s’adrecen a la ciutadania en general
però que, alhora, atenen a un repte contemplat al PNJCat o són rellevants per a
les persones joves, i també aquelles polítiques pensades i adreçades a les
persones joves del municipi.
2. Les polítiques s’han agrupat en relació als 7 grans reptes plantejats en el
PNJCat, cosa que permet, ja d’entrada, detectar quins són aquells reptes que
s’estan cobrint amb més èxit i quins són aquells reptes que presenten més
mancances.

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves
Projectes i programes

1

Nom

Agent

Destinataris

Diagnosi de l’acompanyament a

Diputació de Barcelona

0-16 anys

Impacte

l’escolaritat de la Roca del Vallès
Diagnòstic de la situació educativa del municipi que servirà per a orientar el disseny d’un Pla
d’Acompanyament a l’Escolaritat i de Millora de l’Èxit Educatiu. S’ha realitzat reforç escolar a primària i a
secundària.
2

Casal d’Estiu Municipal “Activa

Ajuntament

l’estiu”

Vallès

La

Roca

del

12-16 anys

Baix

El Casal d’estiu es realitza a l’Escola Pilar Mestres, l’Escola La Torreta i l’Escola Santa Agnès i es realitza
de manera descentralitzada a La Roca, La Torreta i a Santa Agnès, en centres educatius de cada un
dels pobles del municipi.
3

Casal

d’Estiu

lúdic

i

esportiu

Associació A parts Iguals

d’aventura A parts Iguals
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El Casal d’estiu es realitza a l’Escola Mogent i s’adreça de manera diferenciada a infants i joves. En el
cas del casal per a joves, es planteja des del punt de vista de l’educació en el lleure esportiu i d’aventura.
4

Ajuntament

Patis Oberts

La

Roca

del

3-16 anys

Vallès

5

Visites formatives per a la recerca

Biblioteca Municipal (lidera) i

autònoma

Institut La Roca

Ja no es
realitza

12-16 anys

Alt

Es realitzen visites per al coneixement de la Biblioteca i la vinculació dels joves a l’equipament. D’aquesta
manera, veuen quins són els recursos que s’ofereixen i de quina manera hi poden cercar informació.
6

Dinamització lectora

Biblioteca Municipal (lidera) i

1r cicle ESO,

Institut La Roca

2n cicle ESO

Alt

i Batxillerat
Es realitzen activitats de dinamització de la lectura des d’un punt de vista lúdic. En el primer cicle de
l’ESO es realitza durant el segon curs per a tothom. A partir del segon cicle i de batxillerat, l’activitat
s’ofereix a l’alumnat que hi estigui interessat.
7

Biblioteca Municipal (lidera) i

Club de lectura fàcil

1r cicle ESO

Alt

Institut La Roca
Activitat adreçada a joves de primer cicle de l’ESO que presenten dificultats lectors. És un club per iniciarse en la lectura i millorar-ne la pràctica. L’alumnat es deriva des de l’Institut.
8

Bibloca

Biblioteca Municipal

Tota la

Baix

ciutadania
Bloc literari de la Biblioteca Municipal de La Roca amb un espai especial per al públic juvenil. Entre
d’altres, es fan apunts i aportacions de les activitats de dinamització lectora i es presenten algunes
novetats interessants.

Recursos i serveis

1

Nom

Agent

Destinataris

Tarificació educativa

Ajuntament La Roca del Vallès

0-16 anys

Impacte

L'Ajuntament de la Roca del Vallès posa en funcionament la Tarificació Educativa per tal que les famílies
puguin accedir als serveis educatius municipals amb un preu més ajustat a la seva situació
socioeconòmica.
2

Beques escolars

Ajuntament La Roca del Vallès
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Convocatòria anual de beques de transport escolar, llibres i material escolar, activitats d’estiu i activitats
extraescolar adreçades a l’alumnat dels centres infantil, primària i secundària.
3

Comissions socials

EAP, Serveis Socials i equip

3-16 anys

psicopedagògic Ins La Roca
Grup de treball per a l’atenció a l’alumnat amb NEE en el marc de l’escolarització secundària (i també
primària), conjuntament entre Institut i escoles, EAP i Serveis Socials.
4

Aula d’estudi i servei “No ho deixis

Biblioteca Municipal

12-29 anys

Alt

pel final”
L’aula d’estudi és un espai de treball on les persones joves poden venir a fer treballs en grup, a part de
la resta d’usuaris. És un espai on es pot parlar i compartir en grup.
“No ho deixis pel final”: Entre les 15h i les 16:30h, poden venir i fer recerca d’informació. Es fa servir molt
poc, però es segueix oferint.
5

Activitats extraescolars d’esport i

Associació A parts Iguals

aventura

(lidera) i Institut La Roca

12-16 anys

Alt

Es realitza des d’aquest curs acadèmic amb alumnes de 1r d’ESO de l’Insitut La Roca.

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves
Projectes i programes

1

Nom

Agent

Destinataris

Projecte 200. Troba la teva feina

Ajuntament de La Roca

Tota

Impacte

la

ciutadania
L'objectiu és facilitar la recerca d'una ocuapció segons motivació, interessos i oferta del mercat del treball
2

Joves per l’Ocupació

SOC i Consell Comarcal del

16-25 anys

Baix

Vallès Oriental
Programa d’àmbit comarcal adreçat a joves entre 16 i 25 anys que estan a l’atur o que no tenen l’ESO.
3

Projecte Futur

Ajuntament de La Roca del

Baix

Vallès
Instrument d’acompanyament per a joves de 4t d’ESO en el trànsit entre l’escola i el món laboral
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Recursos i serveis

1

Noms

Agent

Servei Local d’Ocupació de La Roca

Ajuntament

Destinataris
La

Roca

del

Vallès

Tota

Impacte

la

ciutadania

Servei adreçat tant a les empreses que necessitin personal per a cobrir llocs de treball vacants, com a
aquelles persones residents al municipi majors de 16 anys que busquen informació sobre el mercat de
treball: assessorament en la recerca de feina, formació, espai de recerca de feina "Club de feina" i espai
virtual de feina.

Repte 3. Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves
Projectes i programes
Nom

Agent

Destinataris

Impacte

Diagnosi de la vulnerabilitat social

Ajuntament de la Roca del

Tota

vinculada a l’habitatge

Vallès

ciutadania

Nom

Agent

Destinataris

Impacte

Ajuts al lloguer i ajuts MIFO

Generalitat de Catalunya i

Tota la

Baix

Agència

ciutadania

la

Recursos i serveis

1

Catalana

de

l’Habitatge
Són ajuts per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos
o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves
Projectes i programes

1

Nom

Agent

Destinataris

Pla Municipal d’Acció sobre

Diputació de Barcelona i

15-34 anys

Drogues 2017-2020

Ajuntament de La Roca
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Pla realitzat per integrar i definir un marc d’abordatge global i de continuïtat en matèria de drogues amb
la participació activa dels diferents agents socials que incideixen en el territori, que marca unes directrius
a seguir en matèria de prevenció de drogodependències.
2

Tallers de prevenció a l’institut

Servei d’Assessorament

12-18 anys

Drogodependència
Amb l’objectiu de tractar el consum, des del municipi es venen oferint diferents tallers a cada curs. A 2n
i 4rt es tracten de manera específica les drogues, mentre que a 3r s’ofereix un taller d’educació emocional
per a la prevenció, que si bé no és només dirigit a l’ús de substàncies, si que pretén donar eines que
facilitin a l’alumnat el mantenir-ne una relació no problemàtica.
3

Programa Salut i Escola

Generalitat de Catalunya,

12-18 anys

CAP, Ins La Roca
Espai d’atenció, consulta i assessorament per part d’una persona infermera que garanteix la
confidencialitat i privacitat dins el marc de l’institut de La Roca. El programa té diverses vessants
d’intervenció: a través del correu electrònic, intervencions conjuntes amb la tècnica de drogues i la
infermera, taller d’informació sobre drogues a l’institut i presència als patis.
4

Tallers sobre drogues

Esplai La Xiruca

Baix

L’Esplai ha realitzat tallers sobre drogues amb els joves de l’Esplai.
5

Com Salut

ABS La Roca del Vallès

Tota la

(lidera), Ajuntament La Roca

ciutadania

Alt

del Vallès, etc.
Aquest projecte, posat en marxa amb la col·laboració del Departament de Salut, el Consorci de Salut i
Social, l’ABS de la Roca i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, vol coordinar els recursos i els agents de
salut del municipi per millorar la salut de la comunitat. Amb aquest projecte es vol fomentar la coordinació
de tothom per assolir l’objectiu comú, que és contribuir a fer més saludable el nostre entorn i així la nostra
pròpia vida.
6

Ajuntament de La Roca, PIC i

Tota

ABS

ciutadania

Nom

Agent

Destinataris

Impacte

Contraadicció. Servei

Ajuntament de La Roca

Tota la

Baix

Setmana de la Salut

la

Recursos i serveis

1

d’Assessorament

ciutadania

Drogodependència
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Servei municipal dirigit a assessorar i atendre a persones amb problemes relacionats amb el consum de
substàncies i la dependència a pantalles. Des dels diferents àmbits -salut, serveis socials i educacióContraaddicció és un referent de derivació.
2

Unitat de Salut Comunitària ABS La

Ajuntament de La Roca i

Tota la

Roca del Vallès

Servei Català de la Salut

ciutadania

Alt

l Servei Català de la Salut, ens responsable de l’atenció sanitària de cobertura pública a Catalunya, té
contractada la gestió dels serveis sanitaris d’atenció primària del municipi de La Roca del Vallès al
Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).
3

Equip social

Ajuntament de La Roca

Tota la

Alt

ciutadania
Format per dues treballadores socials i dues educadores socials
4

CSMIJ

ABS, CSMIJ, Equip social

Infants i

Mitjà

joves
Espai de coordinació i seguiment de casos amb una psicòloga del CSMIJ, conjuntament amb l’ABS i
l’equip social.

Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la
participació de les persones joves en allò col·lectiu
Projectes i programes

1

Nom

Agent

Destinataris

Impacte

Consell de Poble de la Torreta

Ajuntament la

Tota la

Baix

Roca del Vallès i

ciutadania

entitats
El Consell de Poble de la Torreta és l’òrgan de participació més proper a les veïnes i veïns de la Torreta,
per tal de poder informar-se i opinar envers les qüestions més importants que afecten al dia a dia de la
Torreta.
2

Consell Escolar Municipal de La Roca del

Institut La Roca del

Tota la

Vallès

Vallès

ciutadania,

Baix

especialment
joves
Organisme de participació i consulta en la gestió educativa dins l’àmbit municipal on hi ha representants
de tota la comunitat educativa local (pares i mares, professorat, alumnat, personal no docent,
administració, responsables polítics i tècnics municipals).
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3

Comissió de festes (de la Torreta, de la

Ajuntament La

Tota la

Roca i de Santa Agnès)

Roca del Vallès i

ciutadania

Alt

entitats
Espai de participació per a l’organització i la presa de decisions a l’entorn de les festes populars de cada
un dels tres pobles.
4

Enquesta de satisfacció de la Festa Major

Ajuntament La

Tota la

Roca del Vallès

ciutadania

Alt

Eina de participació impulsada per l’Ajuntament per conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania envers
la Festa Major de la Roca del Vallès i per realitzar propostes de millora.

Recursos i serveis

1

Nom

Agent

Destinataris

PIC, Procés d’Intervenció

ABS, PIC

Tota

Comuntària la Torreta / la Roca del

Impacte

la

ciutadania

Vallès
Procés iniciat l’any 2004 per iniciativa de l’ABS, en què s’hi impliquen ciutadania de la Torreta i, més
endavant, de la Roca del Vallès: intervenció comunitària i participació.

Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè
l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors
Projectes i programes
Nom

Agent

Impacte

Agent

Impacte

No s’han detectat projectes i programes
adreçats a persones joves

Recursos i serveis
Nom
No s’han detectat recursos i serveis adreçats
a persones joves
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Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada,
vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les formes
d’organització col·lectiva
Projectes i programes
Nom
1

Protocol

d’abordatge

violències masclistes

de

les

Agent

Destinataris

Impacte

Ajuntament La Roca del

Tota la

Baix

Vallès i Diputació de

ciutadania

Barcelona
El Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes de la Roca del Vallès neix de la necessitat de revisió
i avaluació constant de l’actuació en aquest àmbit i, per tant, de disposar d’un protocol actualitzat que
ordeni i guiï l’actuació dels diferents serveis implicats en l’abordatge d’aquesta problemàtica i que
consolidi les bases per avançar cap a un model de treball coordinat i en xarxa.

Recursos i serveis
Nom

Agent

No s’han detectat recursos i serveis adreçats
a persones joves
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Quadre- resum de les polítiques de joventut en relació als reptes del PNJCat
Repte

Tipus d'actuació

Nom de l'actuació
1 Diagnosi de l’acompanyament a l’escolaritat de la Roca del
Vallès
2 Casal d’Estiu Municipal “Activa l’estiu”
3 Casal d’Estiu lúdic i esportiu d’aventura A parts Iguals

Projectes i programes

4 Patis Oberts
5 Visites formatives per a la recerca autònoma
6 Dinamització lectora

Repte 1

7 Club de lectura fàcil
8 Bibloca
9 Tarificació educativa
10 Beques escolars
Recursos i serveis

11 Comissions socials
12 Aula d'estudi i servei "No ho deixis pel final"
13 Activitats extraescolars d'esports i aventura

Projectes i programes

14 Projecte 200. Troba la teva feina
15 Joves per l'ocupació

Repte 2

Repte 3

16 Projecte Futur
Recursos i serveis

17 Servei Local d'Ocupació

Projectes i programes

18 Diagnosi de la vulnerabilitat social vinculada a l’habitatge

Recursos i serveis

19 Ajuts al lloguer i ajuts MIFO
20 Pla Municipal d'Acció sobre Drogues 2017-2020
21 Tallers de prevenció a l'institut

Projectes i programes

22 Programa Salut i Escola
23 Tallers sobre drogues
24 COM Salut

Repte 4

25 Setmana de la Salut
26 Contraadicció
Recursos i serveis

27 ABS la Roca del Vallès
28 Equip social
29 CSMIJ
30 Consell de Poble de la Torreta
31 Consell Escolar Municipal de La Roca del Vallès

Repte 5

Projectes i programes

32 Comissions de festes
33 Enquesta de satisfacció de la festa major

Recursos i serveis
Repte 6

34 PIC

Projectes i programes
Recursos i serveis
Projectes i programes

Repte 7
Recursos i serveis

35 Protocol d'abordatge de les violències masclistes
36 No s'han detectat projectes i programes adreçats a persones
joves
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En relació a les polítiques de joventut, s’han detectat i analitzat un total de 36 actuacions
i s’han organtizat al voltant dels 7 grans reptes que marca el PNJCat.

Gràfica: Actuacions segons reptes
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Repte 7

Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les polítiques de joventut

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i promoure una vida saludable entre
les persones joves són els reptes que queden més coberts per les polítiques de
ciutadania i de joventut, molt per davant de la resta de reptes. Cal remarcar que el repte
3 i el repte 6 (que tenen a veure amb l’habitatge i la cultura) estan molt per darrere.
Cal tenir en compte, també, que en molts dels reptes s’identifiquen com a polítiques per
a l’anàlisi aquells documents de diagnosi i orientació estratègics (com és el cas de
l’estudi en l’ambit de l’escolarització, l’habitatge o les drogodependències) que suposen
un instrument essencial per al futur desenvolupament de polítiques de joventut.
És per aquest motiu que s’han volgut assenyalar en aquesta anàlisi.
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3. Conclusions i orientacions per al disseny

Una vegada realitzada l’anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut, convé
posar en sintonia aquelles qüestions més rellevants a mode de conclusió, que formulin
les orientacions per al futur disseny del PLJ.
En primer lloc, es presenten els principals aspectes i percepcions a tenir en compte
a l’hora d'aproximar-se a la realitat juvenil, extretes de l’anàlisi de la realitat juvenil i
de l’anàlisi de les polítiques de joventut, des del context de les persones joves i des del
context de les institucions públiques, de manera molt esquemàtica. De nou, aquestes
qüestions es representaran seguint com a guia els 7 reptes que planteja el PNJCat.
En segon lloc, es complementen i les aportacions amb una matriu d'anàlisi DAFO que
recull quines són les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats en
relació a les persones joves; és a dir, quins són aquells àmbits o actuacions que cal
reforçar i donar resposta, i quines són aquelles que cal potenciar i donar a conèixer entre
la joventut de La Roca del Vallès.
En tercer lloc, es realitzen orientacions per al disseny de les actuacions del futur
Pla Local de Joventut 2017-2020 per àmbits, derivats de les entrevistes realitzades,
tant a joves com a professionals, la sessió tècnica i l’anàlisi de la realitat i de les
polítiques de joventut.
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3.1. Aspectes i percepcions a tenir en compte a l’hora d'aproximar-se a
la realitat juvenil
En aquest apartat es presenten aquells aspectes rellevants, a mode de conclusió,
extrets de l’anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques juvenils. Se n’ha volgut extreure
les potencialitats de la Roca del Vallès per a cada un dels reptes, al mateix temps que
se n’ha identificat aquelles mancances que es consideren importants. Per identificar-ho,
es fa un titular, posteriorment es narren les conclusions principals i, finalment, es fan
propostes de millora. El recull d’aquests aspectes rellevants, amb el complement de la
matriu DAFO, és indispensable per a la formulació de les orientacions estratègiques que
tanquen aquest document.

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones
joves de la Roca del Vallès

1. Existència de recursos, però manca de coneixement, coordinació i distribució
de les capacitats i els esforços de tots els agents educatius del municipi.
A la Roca del Vallès es constata l’existència de recursos educatius i de polítiques amb
voluntat d’inicidir en aquest àmbit. De fet, de les actuacions analitzades en matèria de
joventut se s’dentifiquen un total de 13 que incideixen directament en l’etapa vital de la
joventut impulsades des de l’Ajuntament. A més d’aquestes actuacions, s’observa una
implicació important del teixit associatiu de La Roca en l’àmbit de l’educació en el lleure
i també la importància d’altres serveis o equipaments com és el cas de la biblioteca,
l’ABS o els Serveis Socials en l’assoliment d’aquest repte. Malgrat aquesta existència
de recursos, no hi ha suficient coneixement entre agents i coordinació a l’hora d’encarar
polítiques de joventut.
Proposta de millora:
Creació d’un espai de coordinació estable en el qual hi intervinguin tots els agents
educatius, incloses les entitats d’educació en el lleure, ja que tenen una importància
rellevant al municipi.

2. La Roca del Vallès té un institut de secundària i Escola Municipal de Música,
que realitza una tasca essencial per a la trajectòria educativa de les persones
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joves, però manca d’oferta formativa per a joves fora de l’horari lectiu, tant de
formació reglada i post obligatòria, com no reglada.
Es troba a faltar, per part de les persones joves participants en l’estudi, una oferta
formativa per a joves a La Roca del Vallès, fora de l’horari lectiu, que es pugui dur a
terme en espais com el Centre Cultural. Pel què fa a la formació post obligatòria,
s’observa la inexistència de formació més enllà de Batxillerat, ja sigui de cicles formatius
o més opcions de batxillerat. Aquesta opinió, coincident amb l’informe diagnòstic sobre
l’escolarització anteriorment esmentat, constata la necessitat formativa que hi ha al
municipi a partir de l’Educació Secundària Obligatòria.
Proposta de millora:
Treballar per ampliar l’oferta formativa post obligatòria i l’oferta formativa fora de l’horari
lectiu amb l’oferta de cursos de formació ocupacional o cursos de temàtiques
interessants per a les persones joves.

Repte

Conclusions

Propostes de millora
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Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves
de la Roca del Vallès

1. L’atur disminueix, tot i que la contractació laboral de persones joves es manté
estable o disminueix, al mateix temps que s’observen diferències entre la
disminució de l’atur masculí i el femení.
S’observa una davallada gradual de la taxa d’atur que es mantindrà fins a dia d’avui, en
què es registren valors similars als d’abans de la crisi (actualment, un 10,90% en el cas
de La Roca del Vallès, una mica per sota de la mitjana comarcal i nacional).
Hi ha un 34% de població a l’atur amb un nivell d’estudis mitjà o superior, davant d’un
66% amb estudis generals, estudis primaris o sense estudis.
Proposta de millora:
Potenciar programes com Joves per l’Ocupació o Fem Ocupació per Joves, així com el
Projecte Futur i assessories en matèria d’ocupació dirigides especialment a les persones
joves.

2. Es realitzen poques actuacions pel què fa a la trajectòria laboral o la immersió
de les persones joves en el mercat laboral, que alhora són poc atractives per a les
persones joves.
El Servei Local d’Ocupació de La Roca del Vallès ofereix alguns recursos i impulsa
alguns programes, com és el cas de la Garantia Juvenil, que sovint tenen poc èxit i
participació entre les persones joves. Sovint, realitzen aquesta formació i accedeixen al
recurs una mica forçats per referents adults i no acaben la formació o les pràctiques.
Proposta de millora:
Potenciar un espai de referència de tipus general, al qual la persona jove pugui adreçarse i vincular-se als diversos serveis municipals, com és el cas del Servei Local
d’Ocupació per poder accedir a polítiques en matèria laboral.
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Repte

Conclusions

Propostes de millora
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Repte 3. Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones
joves de la Roca del Vallès

1. La Roca del Vallès compta amb un parc d’habitatges molt nou, però hi ha poca
proporció d’habitatge destinat al lloguer.
A la Roca del Vallès, un 45,68% de joves entre els 25 i els 35 conviu amb persones
majors de 45 anys. A part, la baixa renda disponible i la precarietat del mercat laboral
són dos factors que marquen especialment aquesta franja de població.
Hi ha una alta proporció de l’habitatge de propietat i poc habitatge destinat al lloguer. Si
tenim present que la principal forma d’emancipació juvenil pel que es refereix a
l’habitatge és a través del lloguer, es pot deduir ràpidament la dificultat que pot suposar
per les persones joves de La Roca del Vallès poder marxar de casa.
Propostes de millora:
Fomentar el lloguer mitjançant bonificacions, de tipus tècnic o econòmic, a les persones
propietàries d’habitatge per tal que lloguin els seus pisos o cases en lloguer assequible
i adequat a l’actual índex de preus del lloguer.
Impulsar actuacions a partir de la diagnosi de la vulnerabilitat associada a l’habitatge.
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2. Els joves participants a l’estudi, valoren positivament la qualitat de les
urbanitzacions, pel que fa a la neteja, seguretat, il·luminació, etc. Creuen que la
Roca del Vallès és un bon municipi per viure.

Repte

Conclusions
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Repte 4. Promoure la vida saludable de les persones joves de la Roca
del Vallès

1. La Roca del Vallès disposa d’equipaments espotius municipals diversos i en
bon estat, però s’observa que la pràctica de l’esport entre les persones joves
disminueix a mesura que augmenta l’edat.
El gran gruix de població que practica esport és el de la població adulta, amb un
percentatge del 40% sobre el total de la població federada. Des d’una perspectiva de
gènere, els nois mantenen la pràctica esportiva entre els 12 i els 18 anys, i a partir
d’aquesta edat augmenta la proporció de no practicants de cap esport respecte dels
practicants. En canvi, en el cas de les noies la proporció de no practicants supera la de
practicants ja partir dels 12 anys. Tanmateix, és difícil conèixer les preferències
esportives de les persones joves no federades.
Proposta de millora:

85

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès

Caldria impulsar i promocionar l’esport a través d’alternatives a la pràctica federada
entre les persones joves per tal de reforçar el foment d’hàbits saludables.

2. La Roca del Vallès té un ric teixit associatiu vinculat a l’esport que no sempre
manté una relació fluïda. Algunes persones joves consideren que hi ha poca
varietat d’oferta esportiva i poca flexibilitat.
El BM la Roca és una de les entitats esportives més reconegudes a nivell local i també
fora del municipi. Aquest fet pot ser positiu, però en alguns casos provoca una certa
segregació entre aquelles persones que juguen a handbol o que juguen a futbol, per
exemple. Per una banda, es constata la dificultat de comunicació actual que hi ha
entre les entitats esportives, i com pot dificultar, en un futur, l’impuls i promoció de
campanyes esportives conjuntes adreçades al públic jove. Per altra banda, les persones
joves remarquen la necessitat de disposar d’un espai a l’aire lliure obert per practicar
esport, especialment per aquells joves que no tenen accés a una entitat o instal·lació
esportiva.
Propostes de millora:
Donar facilitat d’accés al coneixement de diverses pràctiques esportives a les persones
joves, en contextos informals o de caire festiu, per tal d’ampliar el coneixement i acostar
la pràctica esportiva a totes les persones joves.
Facilitar espais de relació i intercanvi entre les diverses entitats esportives.

3. La Roca del Vallès disposa de recursos i agents en l’àmbit social i de la salut
dedicats al foment dels hàbits saludables i a la prevenció de conductes de risc,
que sovint es desconeixen per part de les persones joves.
El municipi té un Pla Municipal de Drogodependències i un servei anomenat
Contraadicció, que tracta la prevenció de conductes de risc associades a les drogues i
a les addicions a les pantalles, tant en persones joves com en adultes. A més, des de
l’ABS, es realitza el programa Salut i Escola i, també amb Serveis Socials, es realitzen
tallers de prevenció a l’institut. Hi ha el PIC, el procés d’intervenció comunitària, que
s’ha extès de la Torreta a la Roca del Vallès. A més, l’ABS de la Roca del Vallès forma
part del projecte pilot COM Salut per desenvolupar un nou enfocament dels Centres
d’Atenció Primària des d’una perspectiva comunitària, amb especial èmfasi en la
86

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès

prescripció social. Com que no hi ha cap espai de referència juvenils, sovint els agents
principals que treballen amb infància i joventut, no tenen eines ni informació per
gestionar determinades realitats relacionades amb el consum de drogues.
Propostes de millora:
Augmentar la incidència i la continuïtat del treball preventiu, a llarg termini i des de l’àmbit
comunitari.
Establir un protocol d’actuació en cas de detecció de consm de drogues a l’IES, donar
a conèixer el programa Contraadiccions i fomentar espais que preservin l’anonimat en
el tractament de casos.
Fomentar el treball en xarxa i la coordinació entre Ajuntament i ciutadania, més enllà de
les àrees implicades de l’Ajuntament (inclou un consell polític i un consell de poble).
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l’Ajuntament (inclou un consell polític i un
consell de poble).

Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal
i la participació de les persones joves de la Roca del Vallès en allò
col·lectiu

1. Sentiment de pertinença de les persones al poble on viuen, que es reforça a
l’Institut i amb la participació en algunes entitats juvenils. Tot i així, se segueixen
mantenint les distàncies entre pobles i la percepció que a la Roca no hi ha oferta
d’oci i lleure.
Cal remarcar, com ja s’ha fet al llarg de tot l’estudi, que no es desenvolupen actuacions
específicament per a joves, tot i que sí que s’han impulsat algunes propostes, com pot
ser el procés per a l’elaboració d’aquesta diagnosi.
Proposta de millora:
En un pla més general, dissenyar polítiques específiques adreçades al col·lectiu jove,
com el futur Pla Local de Joventut, que afavoreixin la seva participació activa al municipi
i que s’orientin a assolir els 7 reptes plantejats al PNJCat.
Dotar la Roca del Vallès d’un equipament juvenil de referència, que actuï com a espai
de trobada i d’assessorament i d’accés a la informació per a les persones joves del
municipi.

2. Existeix un teixit associatiu que incideix directament en la vida juvenil, tant en
l’àmbit del lleure, com en l’àmbit de l’oci i la cultura.
No hi ha dades contrastables pel que fa a la participació juvenil a les entitats locals, però
sí que hi ha quatre entitats que són específicament juvenils: Conglomerat, Toc i Foc,
Diables i Tronaos, totes elles de caire cultural. Pel què fa a les entitats d’educació en el
lleure, hi ha 2 esplais ,1 Agrupament Escolta, i una entitat de lleure. Aquestes entitats
donen cobertura en l’àmbit del lleure a les poblacions de La Torreta i La Roca. En canvi,
a Santa Agnès de Malanyanes no hi ha cap iniciativa i per tant els infants que ho desitgin
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s’han de desplaçar a un dels altres dos nuclis. Es valora molt positivament, per part del
col·lectiu jove, la presència de nombroses entitats que abracen àmbits molt diversos i
que permeten la promoció d’activitats d’iniciativa ciutadana al municipi.
Cal dir que la percepció de relació amb l’Ajuntament és diferent en funció de l’entitat i de
la procedència. Per exemple, en el cas de la Torreta es valora molt positivament la
relació amb els referents de l’Ajuntament, pero en el cas de la Roca es troba a faltar una
comunicació més fluïda i es demana un espai per a les entitats.
Proposta de millora:
Habilitar un espai per a les entitats juvenils: de trobada, d’emmagatzematge i de relació.
Un espai que sigui referent per a les entitats.
Afavorir un diàleg més fluït i reforçar els canals de comunicació ja existents amb les
entitats juvenils de la Roca del Vallès, donant resposta a algunes necessitats que es
plantegen.
Creació del Consell Municipal de la Joventut.

Repte

Conclusions

Propostes de millora
En un pla més general, dissenyar
polítiques específiques adreçades al
col·lectiu jove, com el futur Pla Local de

Repte 5: Avançar
cap a
l’autonomia, el
desenvolupament
personal i la
participació de

1. Sentiment de pertinença de les

Joventut, que afavoreixin la seva

persones al poble on viuen, que es

participació activa al municipi i que

reforça a l’Institut i amb la participació en s’orientin a assolir els 7 reptes plantejats
algunes entitats juvenils. Tot i així, se

al PNJCat.

segueixen mantenint les distàncies entre Dotar la Roca del Vallès d’un
pobles i la percepció que a la Roca no hi equipament juvenil de referència, que
ha oferta d’oci i lleure.

actuï com a espai de trobada i

les persones

d’assessorament i d’accés a la

joves de la Roca

informació per a les persones joves del

del Vallès en allò

municipi.

col·lectiu
2. Existeix un teixit associatiu que

Habilitar un espai per a les entitats

incideix directament en la vida juvenil,

juvenils: de trobada, d’emmagatzematge

tant en l’àmbit del lleure, com en l’àmbit

i de relació. Un espai que sigui referent

de l’oci i la cultura

per a les entitats.
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Afavorir un diàleg més fluït i reforçar els
canals de comunicació ja existents amb
les entitats juvenils de la Roca del
Vallès, donant resposta a algunes
necessitats que es plantegen. Es
proposen dues actuacions concretes:
Creació del Consell Municipal de la
Joventut

Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil de la
Roca del Vallès: treballar perquè l’oferta cultural respongui als
objectius educatius i socialment cohesionadors

1. A la Roca del Vallès no es realitzen polítiques culturals pensades
específicament per a les persones joves, que, alhora, consideren que no hi ha una
oferta cultural interessant i atractiva.
Des de l’Ajuntament se segueix una política centrada en l’acompanyament de les
iniciatives que sorgeixen de les entitats i la ciutadania, donant-hi resposta, recolzant-les
i acompanyant-les, però no es programen activitats culturals específiques per a joves,
més enllà de les programacions que es fan durant les Festes Majors dels tres nuclis. Tot
i així, es considera que no hi ha una oferta interessant per a joves a la Roca del
Vallès en relació a la cultura, i que s’aprofita poc el Centre Cultural, com a equipament
i com a espai on s’hi poden realitzar activitats.
Pel què fa a la Festa Major, també s’observa una manca d’oferta cultural per a joves
i es parla d’un model de Festa Major que, tot i ser inclusiu, no té gaire en compte les
necessitats i preferències de les persones joves
Propostes de millora:
Creació d’una agenda cultural d’activitats, que aglutini totes les activitats culturals que
es realitzen al municipi, tant des de l’Ajuntament com des de les entitats.

2. La Roca del Vallès compta amb dos equipaments culturals molt potents: la
Biblioteca Municipal i l’Escola Municipal de Música
90

Diagnosi per al Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès

L’impacte sobre les persones joves d’aquests dos equipaments, amb els seus serveis,
recursos i programació d’activitats, és elevat. Ambdós serveis emprenen un volum
important d’actuacions adreçades a la població jove.

Repte
Repte 6:
Universalitzar

Conclusions

Propostes de millora

1. A la Roca del Vallès no es realitzen
polítiques culturals pensades

la cultura

específicament per a les persones joves,

entre la

que, alhora, consideren que no hi ha una

població

oferta cultural interessant i atractiva.

Creació d’una agenda cultural d’activitats,
que aglutini totes les activitats culturals
que es realitzen al municipi, tant des de
l’Ajuntament com des de les entitats.

juvenil de la
Roca del
Vallès:
treballar
perquè

2. La Roca del Vallès compta amb dos

l’oferta

equipaments culturals molt potents: la

cultural

Biblioteca Municipal i l’Escola Municipal

respongui als de Música
objectius
educatius i
socialment
cohesionadors

Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat
cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i
innovadora en les formes d’organització col·lectiva

1. En general, es percep bona convivència i veïnatge, tant entre persones joves
com amb la ciutadania en general.
Pel que es refereix a la convivència, els i les joves de La Roca valoren molt positivament
el municipi i el seu entorn. Del poble de la Roca en destaquen la tranquil·litat, bon
veïnatge i situació privilegiada pel fet d’estar en un espai agrícola i forestal. Com s’ha
apuntat anteriorment, tenen sentiment de pertinença vers el poble, i no es detecta un
excessiu desarrelament entre la població jove.
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2. La mobilitat i les opcions de mobilitat amb transport públic o vehicles sense
motoritzar és una assignatura pendent.
Pel que fa a la mobilitat amb transport públic, tant a nivell interurbà com amb els
municipis veïns, els i les joves destaquen la manca de carrils bici, que permetria el
foment i la utilització de la bicicleta com a transport habitual. Alhora, fan constar que les
direccions dels carrers es canvien constantment i no segueixen una lògica clara. També
creuen que s’hauria de millorar la combinació entre els horaris de l’autobús amb els
horaris del tren, a Granollers. Amb la freqüència i els horaris actuals, sovint es dóna que
quan arriba l’autobús a Granollers, el tren marxa, i viceversa. Finalment, una de les
grans reivindicacions és la manca de transport públic nocturn,
Propostes de millora:
Valorar la possibilitat de senyalitzar i habilitar camins i carrils bici per tal de fomentar el
transport amb aquest mitjà entre els diversos pobles, cosa que facilitaria la comunicació.

Repte
Repte 7:

Conclusions

Propostes de millora

1. En general, es percep bona

Avançar cap a convivència i veïnatge, tant entre
un nou model
de país i de

persones joves com amb la ciutadania en
general.

societat
cohesionada,
vertebrada
Valorar la possibilitat de senyalitzar i

territorialment,
sostenible,
inclusiva i
innovadora en

2. La mobilitat i les opcions de mobilitat

habilitar camins i carrils bici per tal de

amb transport públic o vehicles sense

fomentar el transport amb aquest mitjà

motoritzar és una assignatura pendent.

entre els diversos pobles, cosa que
facilitaria la comunicació.

les formes
d’organització
col·lectiva
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3.2. Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (DAFO)

La conjunció de l’anàlisi de la realitat juvenil i l’anàlisi de les polítiques de joventut
presents actualment en el municipi i la comarca posa de manifest les percepcions
presentades amb anterioritat. Al mateix temps també permet destacar les oportunitats i
fortaleses que la mateixa realitat ofereix. A continuació es presenta una matriu DAFO
(Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) on es recullen ambdós punts de vista.
Debilitats

Fortaleses

Manca de coordinació i coneixement dels diferents
recursos educatius a disposició dels joves.
El Servei Local d’Ocupació no arriba directament a
les persones joves, cosa que fa que no hi estiguin
vinculades: abandonament dels recursos oferts en
matèria laboral.
No hi ha polítiques de joventut en matèria
d’habitatge.

Existència de recursos educatius suficients per
articular polítiques potents de joventut en matèria
d’educació.
El parc d’habitatges de la Roca del Vallès és molt
nou i es valora positivament la qualitat de l’habitatge
del municipi.
Varietat d’equipaments esportius.

Manca d’espais de pràctica esportiva habilitats a COM Salut, Programa Salut i Escola, Contraadicció
l’aire lliure.
són programes i recursos que s’han de potenciar.
La Roca del Vallès està formada per tres pobles,
molt diferents entre ells, amb necessitats i iniciatives Sentiment de pertinença de les persones joves al
diverses pel què fa a la població juvenil.
municipi i teixit associatiu cultural i juvenil potent.
La Biblioteca Municipal i l’Escola Municipal de
Des de l’Ajuntament no es realitzen polítiques Música són dos serveis/equipaments de referència
culturals específiques pensant en les necessitats de amb capacitat d’incidir en la vida cultural de les
les persones joves.
persones joves.
Manca d’habilitació de carrils bici o camins
senyalitzats i preparats per a la comunicació entre
pobles.
Convivència i bon veïnatge presents al municipi.
Amenaces

Oportunitats

Estat de l’IES La Roca disminueix la percepció
positiva de l’alumnat respecte al seu centre
d’ensenyament.
Inexistència de formació post obligatòria (reglada i
no reglada) provoca que els joves marxin a estudiar
fora.

Institut La Roca, un centre educatiu que pot incidir
en positiu en la vida dels joves roquerols.
Escola Municipal de Música, que aglutina molts
joves i que arriba a l’institut a través de projectes
compartits.

La percepció de precarietat laboral es manté entre
les persones joves.
L’encariment progressiu dels preus del lloguer i la
manca d’oferta d’habitatges en lloguer afecta a la
voluntat de residència de les persones joves al
municipi.
L’esport predominant és l’handbol, de manera que
les persones joves que no se senten atretes per
aquesta pràctica creuen que els manquen
alternatives.

L’atur ha disminuït en els últims anys.
Percepció que la Roca del Vallès és un municipi
atractiu per viure, amb tanquil·litat i bon entorn
natural, bones comunicacions, etc.

Ric teixit associatiu esportiu i tradició esportiva
arrelada al municipi.

Les comissions de festa major poden ser espais
Manca de transport públic adeqüat als horaris i participatius en els quals es decideixi de manera
necessitats de la gent jove.
vinculant activitats concretes per a persones joves.
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3.3. Orientacions estratègiques generals i propostes de futur
Per concloure aquest estudi, es remarca la importància de dissenyar el pla local de
joventut per als propers quatre anys, una vegada s’ha iniciat i finalitzat aquest procés de
diagnosi. Durant tot el procés, les persones joves participants van fer saber la
importància de rebre resposta a tot el que es plantejava en les sessions participatives.
L’objectiu d’aquest pla ha de ser, per tant, poder planificar les accions dels futurs 4 anys
en relació a la realitat juvenil i, principalment, a les necessitats detectades i que s’han
resumit en aquest últim apartat.
De tot aquest procés de diagnosi, es desprenen alguns reptes que s’hauran de tenir en
compte a l’hora d’elaborar les polítiques de joventut dels propers anys, al mateix temps
que es recomana fer una lectura acurada i analítica de les principals conclusions
extretes de l’estudi.
Alguns dels principals reptes detectats són:

1. Dissenyar polítiques de joventut específiques encaminades a l’assoliment
d’alguns reptes del PNJCat que actualment no troben resposta a la Roca del
Vallès: repte 2, repte 3, repte 5, repte 6 i repte 7. Valorar conjuntament amb les
persones joves i els agents clau, quins d’aquestes reptes són prioritaris per al
municipi.
2. Seguir treballant per ampliar els espais de participació real de la ciutadania
i les persones joves al municipi de La Roca del Vallès. Tenir present la
possibilitat de treball amb les entitats juvenils i d’educació en el lleure que
presenta la conjuntura social del municipi i crear més espais de trobada i
coordinació.
3. Necessitat de treballar per un equipament juvenil, equipament per entitats
i espais de trobada. Vincular les persones joves als recursos ja existents i
treballar per millorar la comunicació, tant amb joves a títol individual com amb
les entitats.
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A continuació, s’apunten de nou les propostes de millora, a través d’objectius específics
o actuacions més concretes per a cada un dels reptes del PNJCat, identificades a les
conclusions:

Repte 1: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves de la Roca
del Vallès
Creació d’un espai de coordinació estable en el qual hi intervinguin tots els agents educatius,
incloses les entitats d’educació en el lleure, ja que tenen una importància rellevant al municipi.
Treballar per ampliar l’oferta formativa post obligatòria i l’oferta formativa fora de l’horari lectiu
amb l’oferta de cursos de formació ocupacional o cursos de temàtiques interessants per a les
persones joves.
Repte 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves de la Roca del
Vallès
Potenciar programes com Joves per l’Ocupació o Fem Ocupació per Joves, així com el
Projecte Futur i assessories en matèria d’ocupació dirigides especialment a les persones
joves.
Potenciar un espai de referència de tipus general, al qual la persona jove pugui adreçar-se i
vincular-se als diversos serveis municipals, com és el cas del Servei Local d’Ocupació per
poder accedir a polítiques en matèria laboral.
Repte 3: Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves de la Roca
del Vallès
Fomentar el lloguer mitjançant bonificacions, de tipus tècnic o econòmic, a les persones
propietàries d’habitatge per tal que lloguin els seus pisos o cases en lloguer assequible i
adequat a l’actual índex de preus del lloguer.
Impulsar actuacions a partir de la diagnosi de la vulnerabilitat associada a l’habitatge.
Repte 4: Promoure la vida saludable de les persones joves de la Roca del Vallès
Caldria impulsar i promocionar l’esport a través d’alternatives a la pràctica federada entre les
persones joves per tal de reforçar el foment d’hàbits saludables.
Donar facilitat d’accés al coneixement de diverses pràctiques esportives a les persones joves,
en contextos informals o de caire festiu, per tal d’ampliar el coneixement i acostar la pràctica
esportiva a totes les persones joves.
Facilitar espais de relació i intercanvi entre les diverses entitats esportives.
Augmentar la incidència i la continuïtat del treball preventiu, a llarg termini i des de l’àmbit
comunitari.
Establir un protocol d’actuació en cas de detecció de consm de drogues a l’IES, donar a
conèixer el programa Contraadiccions i fomentar espais que preservin l’anonimat en el
tractament de casos.
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Fomentar el treball en xarxa i la coordinació entre Ajuntament i ciutadania, més enllà de les
àrees implicades de l’Ajuntament (inclou un consell polític i un consell de poble).
Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació
de les persones joves de la Roca del Vallès en allò col·lectiu
En un pla més general, dissenyar polítiques específiques adreçades al col·lectiu jove, com el
futur Pla Local de Joventut, que afavoreixin la seva participació activa al municipi i que
s’orientin a assolir els 7 reptes plantejats al PNJCat.

Dotar la Roca del Vallès d’un equipament juvenil de referència, que actuï com a espai de
trobada i d’assessorament i d’accés a la informació per a les persones joves del municipi.
Habilitar un espai per a les entitats juvenils: de trobada, d’emmagatzematge i de relació. Un
espai que sigui referent per a les entitats.
Afavorir un diàleg més fluït i reforçar els canals de comunicació ja existents amb les
entitats juvenils de la Roca del Vallès, donant resposta a algunes necessitats que es
plantegen. Es proposen dues actuacions concretes:
·

Creació d’una agenda d’actes culturals

·

Creació del Consell Municipal de la Joventut

Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil de la Roca del Vallès:
treballar perquè l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment
cohesionadors
Creació d’una agenda cultural d’activitats, que aglutini totes les activitats culturals que es
realitzen al municipi, tant des de l’Ajuntament com des de les entitats.
Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada
territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les formes d’organització
col·lectiva
Valorar la possibilitat de senyalitzar i habilitar camins i carrils bici per tal de fomentar el
transport amb aquest mitjà entre els diversos pobles, cosa que facilitaria la comunicació.
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