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• L’Àrea d’Infància i Joventut s’integra com a part
del Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut el gener de 2009.
• És crea l’Àrea d’Infància amb l’objectiu de donar
una més amplia i renovada projecció a aquests
dos àmbits.

1. General
• Declaració Universal dels drets de l’Infant de les Nacions Unides
• Constitució Espanyola
• L’Estatut d’Autonomia
• Llei de polítiques de Joventut
• Llei de drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
• Llei municipal i de règim local de Catalunya
• Pla Nacional de Catalunya
• Altres normatives especifiques (Lleure, ludoteques, espectacles, foc i festa,
etc.)

2. Municipal
• Estatuts patronat
• Projecte educatiu Marc
• Cens i registre d’entitats d’infància i joventut
• Convocatòria subvencions per a entitats d’infància i joventut

• Promocionar l’educació com a eix bàsic pel creixement i
desenvolupament de les persones i de la ciutadania.
• Atendre les qüestions relatives a la infància i la joventut.
• Promocionar la infància i la joventut potenciant l'educació i la
participació social dels infants i els joves; potenciant valors com la
responsabilitat i el respecte, vers les persones i vers l'entorn;
potenciant la consciència social i donant-los protagonisme en la
vida local; i sobretot fent-los partícips de la seva realitat i el seu
entorn. Tot això, donant caire de prioritat als grups socials més
desfavorits i potenciant mecanismes que facilitin la seva adaptació
social.

• Afavorir el desenvolupament i creixement cívic, social i cultural
d’infants i joves com a persones i com a ciutadans.
• Promoure el protagonisme dels infants i els joves en el seu entorn,
fomentant la comunicació, la relació, la participació activa, la
iniciativa social i l’associacionisme.
• Fomentar la sensibilitat, l’esperit crític, la capacitat de resposta i el
compromís davant de qüestions relatives a l’entorn social, a l’entorn
natural i al patrimoni cultural i també a l’actualitat i el futur.
• Facilitar vies alternatives davant de les opcions d’ocupació del
temps lliure de caràcter més privat i/o comercial, orientant aquestes
opcions alternatives al civisme, la cultura i la comunitat.
• Fomentar el creixement, el desenvolupament físic i els hàbits
saludables, la formació i l’educació.

(1) Infància i joventut
- Consolidar l’estructura, organització de l’Àrea.
- Optimitzar el treball en equip i la transversalitat.
- Promocionar el treball comunitari
- Potenciar la comunicació joves-administració i crear canals per facilitar-la
- Esdevenir referent entre els infants i joves del Municipi

(2) Educació
- Educar en valors vinculats a la cordial convivència i al civisme
- Promocionar la sensibilitat i cura envers l’entorn humà, urbà i natural
- Establir canals fluïts i propers de comunicació i coordinació amb els altres serveis educatius del
Municipi (escoles, etc.)
- Vetllar per la igualtat d’oportunitats envers la formació i l’educació

(3) Cultura
- Promocionar el treball conjunt amb l’àrea de Cultura, especialment en l’aspecte d’aprofitament de
recursos i la relació intergeneracional.
- Promocionar la creativitat i l’expressió en qualsevol basant de les arts
- Facilitar la pràctica, exhibició i el lluïment de les seves capacitats culturals i artístiques
- Promocionar el coneixement i la sensibilitat envers el patrimoni històric, cultural i natural
especialment del Municipi

(4) Esport
- Establir els canals per a la comunicació i coordinació amb l’àrea municipal d’Esports i un millor
aprofitament d’esforços i recursos.
- Promocionar una visió de l’esport associada a: la convivència, el lleure, el compartir, el respecte
envers les regles i les persones, l’organització i l’equip, conèixer altres grups i pobles, els hàbits
higiènics les habilitats físiques i motrius, l’alimentació saludable, etc.
- Promocionar l’exercici i l’excursionisme, al marge de la competició, vinculat al coneixement, el
gaudir i la cura de la natura.

(5) Oci
- Facilitar que infants i especialment els joves trobin ofertes alternatives a les comercials i a la
participació passiva o de consum
- Facilitar que els joves es puguin organitzar i ser promotors i protagonistes de les seves pròpies
ofertes d’oci.

(6) Informació, acompanyament, assessorament i orientació
- Vetllar i facilitar la igualtat d’accés a la informació a tots els joves.
- Acompanyar, assessorar i orientar als joves en aquelles qüestions més habituals i transcendentals
(la formació, l’ocupació, l’emancipació, les relacions socials i l’oci, etc.)
- Detectar noves demandes o necessitats emergents

(7) Participació i associacionisme
- Facilitar punts de trobada, d’intercanvi, d’organització i de treball envers la gestió dels seus
interessos com a col·lectiu
- Promocionar la participació, implicació en la vida social i cultural del municipi.
- Promocionar la representació, protagonisme i comunicació dels infants i molt especialment dels
joves en la vida pública i local i, amb especial atenció, en l’Ajuntament.
- Fomentar les associacions orientades a la infància i promocionar, molt especialment,
l’associacionisme juvenil.
- Informar, assessorar i orientar als grups que es vulguin iniciar com a entitat.
- Facilitar assessorament i el suport tècnic a les entitats existents.
- Facilitar espais, recursos i ajuts orientats a facilitar la viabilitat i el finançament de les iniciatives
socials.
- Facilitar el cens i/o registre i la publicitació de les iniciatives d’aquest àmbit

(8) Habitatge
- Establir els canals de comunicació i coordinació amb l’àrea municipal corresponent (actualment,
Urbanisme)
- Vetllar per a què urbanisme i altres institucions es tingui una especial consideració envers les
necessitats i peculiaritats del col·lectiu jove.
- Informar i assessorar envers les possibilitats, ajuts, etc.

(9) Treball
- Establir els canals de comunicació i coordinació amb l’àrea municipal corresponent
(actualment, Dinamització Econòmica)
- Vetllar per a què Dinamització Econòmica i altres institucions es tingui una especial
consideració envers les necessitats i peculiaritats del col·lectiu jove
- Cooperar envers la informació i l’orientació formativa i professionalitzadora dels joves.
- Cooperar en la implantació de mesures orientades a evitar l’atur juvenil.
- Cooperar en accions orientades a donar suport als joves emprenedors.
- Cooperar en la promoció i difusió d’ofertes i recursos formatius i de reciclatge envers la
professionalització i la incorporació a la vida activa dels joves.

(10) Salut
- Establir els canals de comunicació i coordinació amb l’àrea municipal corresponent (actualment,
Àrea Sanitat i Gent Gran)
- Promoció de la salut, especialment, en la basant vinculada als hàbits quotidians (alimentació,
higiene, consums, conductes, etc.)
- Vetllar per a què Salut i altres àrees i institucions atenguin i resolguin aquelles qüestions
vinculades a una millor qualitat de vida de les persones amb problemes o limitacions vinculades
a la salut física o mental.

(11) Atenció social primària
- Establir els canals de comunicació i coordinació amb l’àrea municipal corresponent
(actualment, Àrea Polítiques Socials)
- Cooperar i vetllar per la no exclusió, la no marginació.
- Evitar i comunicar situacions d’Infància en risc i vetllar per evitar les situacions que les
emparen.
- Cooperar en la promoció dels infants o joves que necessiten una atenció d’Acollida
- Cooperar en la promoció dels infants o joves que necessiten una atenció més
particularitzada com forma per garantir la seva millor atenció.

(12) Mobilitat
- Establir els canals de comunicació i coordinació amb l’àrea municipal corresponent
(actualment, àrea d’urbanisme i àrea de serveis)
- Vetllar per a impulsar mesures i accions que facilitin una millor comunicació entre els
diferents nuclis urbans de les Franqueses (transport públics, passos per a vianants i camins
segurs)

• Millorar i consolidar l’organització, l’estructura i el model de gestió
de l’Àrea
• Consolidar l’educació com a marc de referència i eix rector bàsic de
les actuacions, programacions i serveis de l’Àrea
• La relació, participació activa i protagonisme dels infants i,
especialment, dels joves en la vida social i cultural del Municipi
• Facilitar i promocionar l’expressió i els prestigi dels infants i els
joves.
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Educació, valors i civismes ( lleure i oci)

2.

Participació, implicació i autoorganització

3.

Comunicació, expressió i producció

4.

Necessitats bàsiques i necessitats
emergents
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Promocionar hàbits, habilitats, relacions, aprenentatges
orientats a formar persones amb caràcter cívic, amb capacitat i
autonomia, la convivència i el grup seran el punt de partida en
el desenvolupament de les activitats; el respecte envers els
demès, la solidaritat, el medi ambient, la tolerància, seran algun
dels valors que regiran el dia a dia.
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Promoure el protagonisme dels infants i joves en el seu entorn,
d’implicació en la xarxa social i cultural del poble. La participació
activa esdevenint organitzadors i promotors de les seves pròpies
activitats, no com a consumidors o participants passius sinó com
a participants actius, coorganitzadors o organitzadors, tenint en
compte per això el compromís, el respecte envers els demès i la
corresponsabilitat, entre d’altres.
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Potenciar la creativitat i la producció artística, transmetre als
joves de la importància de la cultura, de que aquesta és per
tothom i que tots en formem art, presentant-la com a eina
d’integració social i solidaritat entre els joves. Així com
fomentar noves formes d’expressió.
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Tenint en compte el context actual tant a nivell econòmic, com
social i cultural vetllar per la igualtat d’oportunitats entre els
joves, per les seves necessitats tant bàsiques com totes
aquelles que van sorgint de la ràpida evolució i canvis
constants que s’estan produint en la nostra societat.
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El Patronat és un organisme creat i tutelat per l'Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès. Per tant es regeix d’acord als estatuts vigents
(actualment, els aprovats en el Ple de l’Ajuntament el 26 de març de 2009 i
definitivament després d’exposició pública el 6 d’agost de 2009)
Es tracta d’un organisme autònom i de gestió compta amb una distribució per
àrees (àmbits de treball)
Àrea de Infància i joventut
Àrea de Cultura
Àrea de Educació
En aquest marc cada àrea, i per tant Infància i Joventut compta amb el cos
tècnic i el suport administratiu suficient per a la pròpia gestió, alhora que es
disposa d’un suport d’administració general del Patronat (que entre d’altres
tasques, s’encarrega, també, de la gestió administrativa del Patronat com a
organisme autònom).

Qualsevol institució i/o projecte que vulgui assolir uns determinats objectius
necessita un equip amb ganes i disposició per respectar el projecte i les pautes
que ajudin al seu desenvolupament i l’assoliment de les finalitats plantejades i
compromeses.
Hi ha d’haver espai pel debat, per les aportacions, però per sobre d’això ha
d’imperar el respecte pel projecte, l’estructura i les pautes bàsiques de gestió. Un
projecte que no s’està aplicant d’acord a les pautes plantejades serà impossible
de corregir i avaluar adequadament ja què allò que s’haurà fet serà una altra cosa
(que no el projecte).
Des d’aquesta premissa aquest Pla planteja que la gestió i l’equip professional
responsable de la mateixa tindrà en compta els següents aspectes metodològics:
Estructura jeràrquica i piramidal alhora que oberta i disposada a:
•La Transversalitat
•El Treball en equip
•La Gestió integral
•La Gestió per programes
– La planificació entès com a instrument útil i bàsic per concretar on estem
on volem arribar i com.
•Amb disposició a l’aprenentatge, la comunicació i la coordinació.
•Sensible a l’entorn humà i material
•Sensible a l’actualitat
•Sensible a la imatge i el prestigi institucional que li correspon com adm. local

A l’hora també tindrà en compta, entre d’altres, els següents elements bàsics
per a la gestió del Patronat i de l’Àrea:
–Estatuts Patronat
–Programa bàsic del Patronat
–Pla Local
–Projecte Educatiu Marc
–Plantilla
–Pressupost municipal
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Aquest Pla, malgrat ha de ser permeable a l’actualitat i sensible al dinamisme
de l’entorn es planteja fins 2019; inclou dues legislatures senceres i preveu el
necessari seguiment i la previsió d’adequació a les necessitats emergents.
En relació a la seva vigència durant dues legislatures; es planteja una
primera etapa corresponent al període legislatiu actual però sense perdre
vista que un municipi ha de tenir una projecció més enllà del període
legislatiu; una mirada més a llarg termini i una continuïtat i coherència
suficient per a poder donar temps al desenvolupament d’accions i a
l’assoliment d’objectius que sense un espai de temps suficient, una
persistència i una continuïtat no es poden plantejar a unes certes garanties
d’assoliment (en educació i civisme, aquesta és una qüestió clau que
evidentment requereix la sensibilitat i el respecte per part de qualsevol agent
polític).
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Serveis educatius, formatius i de promoció social d’infants d’entre 3
i 11 anys. Un espai per a la convivència en grup on els infants
poden gaudir d’activitats variades centrades en l’àmbit del lleure.
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Serveis educatius, formatius i de promoció social de joves a partir de 12
anys amb l’objectiu que puguin aprendre dinàmiques en grup, a
conèixer el seu entorn més proper, valors, etc. Des de tallers manuals,
música, danses i activitats d'animació com campionats de ping pong,
jocs de taula, esports, cinefòrums, xerrades d'aventures i viatges,
exposicions, etc.
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Projecte per potenciar la participació i la implicació dels joves no tan sols
en les activitats que realitzen (altres) al municipi, sinó, sobretot, en les
seves pròpies. Va adreçat a tots aquells joves a partir de 12 anys que
estiguin interessats en participar voluntàriament en activitats adreçades a
infants i joves que es realitzen a les Franqueses del Vallès, i en major part
en festes populars, que tinguin inquietuds i ganes d’ajudar.
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Projecte que ofereix un espai on els joves poden mostrar les seves
habilitats, capacitats, creacions i obres, vinculades a tot tipus d’arts:
escèniques (música, teatre, dansa, màgia, clown, etc.), plàstiques,
literàries, etc. Alhora que cerca que ells mateixos siguin els seus propis
organitzadors.
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Servei adreçat a tots els joves, on poden trobar informació i assessorament
dels temes del seu interès (ensenyament, viatges, treball, concursos,
concerts, habitatge...). És un servei obert, personalitzat i gratuït. Que
ofereix accions de dinamització de la informació mitjançant tallers,
concursos, exposicions, etc. i gestiona els PIDCES als Instituts, amb
dinàmiques als patis, xerrades, formació de delegats, xarxa de
corresponsals, etc..
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Es tracta d’un projecte a mig-llarg termini, per tant es planteja, encara amb més
insistència i com a primordial, el necessari i permanent seguiment. Aquest
seguiment ha d’estar obert a possibilitats de revisió i actualització de la planificació
general i dels elements que la configuren especialment els humans i professionals.
El Pla vol garantir la presencia activa dels joves com a element imprescindible no
només en projectes com el mobilitzat i l’escenifica sinó en el propi Pla.
La valoració general proposarà les actualitzacions i/o modificacions necessàries pel
correcte desenvolupament en l’exercici posterior. És prestarà especial atenció a
l’adequació i actualització de les estratègies.
L’avaluació es farà atenent als resultats i a dos períodes bàsics:
1ª legislatura 2011-2015
2ª legislatura 2015-2019

