JORNADA D'EQUIPAMENTS JUVENILS i PROJECTES EDUCATIUS

NOM I COGNOMS DE QUI FARÀ LA PRESENTACIÓ: MARTA ARGEMI VILA
CÀRREC: RESPONSABLE TÈCNICA DEL SERVEI DE JOVENTUT
NOM DE L’EQUIPAMENT: GRA EQUIPAMENT JUVENIL
MUNICIPI: GRANOLLERS
NOMBRE DE JOVES DEL MUNICIPI: 14.000 joves de 12 a 30 anys
NOMBRE D’HABITANTS DEL MUNICIPI: 60.000 habitants
TEIXIT ASSOCIATIU JUVENIL (ENTITATS, GRUPS DE JOVES NO CONSTITUÏTS
LEGALMENT ORGANITZIN ACTIVITATS O NO...): Tenim un fort teixit associatiu:
Entitats Culturals i juvenils i de lleure amb una gran trajectòria algunes d'elles de
més de 40 anys d'història. Treballem amb les entitats legalment constituïdes donant
suport econòmic i tècnic i a la vegada centrem molts dels nostres esforços a donar
suport als grups de joves no constituïts donat que són qui més ho necessiten i els
fem tot l'acompanyament per tal de que puguin fer possible les seves iniciatives.
TRAJECTÒRIA DE L’EQUIPAMENT: les polítiques de joventut de la ciutat tenen
més de 27 anys d'història i l'any 1986 on hi ha ara el nou equipament juvenil ja hi
havia el punt d'informació el GRA on es portaven les accions pròpies d'un punt
d'informació juvenil treballant especialment els àmbits del lleure i l'associacionisme.
Tots aquests anys d'història i de treball han permès que a dia d'avui l'equipament
juvenil Gra puguem dir que és un equipament de referència no només a Granollers
sinó també a tota la comarca del Vallès Oriental i més enllà.
EXISTÈNCIA DE PROJECTE EDUCATIU: L'equipament en si ja és un projecte
Educatiu en tant que tots els projectes que hi portem a terme tenen una
intencionalitat educativa i donat que fem servir la Participació Jove com a
estratègia educativa. La intervenció que fem com a professionals de joventut busca
implicar la gent jove en el seu entorn, fer-los lliures, autònoms i persones amb
criteri que puguin ser protagonistes de transformació social.
LÍNIES EDUCATIVES DEL PROJECTE:
OBJECTIUS GENERALS:Ser un punt de referència per a totes les persones joves
de Granollers i el Vallès Oriental, per facilitar-los eines que els permetin elaborar el
seu propi projecte de vida, en la vessant individual i/o collectiva apoderant-los
coma ciutadans actius així com facilitar el seu procés d'emancipació a través de
l'Oficina jove.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
-Promoure la participació juvenil, per tal d’implicar de forma directa a les entitats i
grups de joves en la definició i execució de les polítiques de joventut de
Granollers

-Oferir espais, suport i recursos (informació i assessorament) als joves per a la seva
emancipació i pel desenvolupament dels seus projectes tan individuals com
collectius
–

Potenciar entre els joves un oci que respongui a l’ideari del centre vinculat
especialment en l'àmbit de la creació en totes les seves vessants (musical,
teatral, dansa, audiovisuals, art urbà ...)

EXISTÈNCIA D’ORGANS O ESTRUCTURES ESTABLES DE PARTICIPACIÓ
JUVENIL: Actualment no tenim un consell local de joventut, hi havia sigut però no
va acabar de funcionar així com un fòrum jove que intentava ser l'òrgan de
seguiment del Pla local de joventut. Vam optar per generar espais més propers i
específics on els grups de joves i entitats s'hi han sentit més identificats i d'on han
sorgit projectes conjunts creant sinergies entre ells. Parallelament comptem amb la
seva implicació en els Plans que es desenvolupen des de l'Ajuntament:pla
Estratègic, pla de paisatge, pla de joventut... on s'ha reunit a representants de les
diferents entitats i grups de joves per tal de demanar-los la seva opinió i poder
incidir en el mateix. Actualment s'està treballant per a poder tenir un espai estable
de participació juvenil aprofitant l'elaboració del Nou pla local de joventut.
EXISTÈNCIA DE COORDINACIÓ ESTABLE ENTRE TOTS ELS AGENTS
IMPLICATS EN EL PROJECTE DE L’EQUIPAMENT: Existeix una coordinació
estable entre els tècnics, dinamitzadors/es i informadors/es a través de les reunions
de servei on es planifica, es fa el seguiment i s'avaluen tots els projectes i accions
que es desenvolupen. També tenim tot un seguit de comissions de treball per
àmbits específics formada per entitats i grups de joves amb els que ens reunim per
tal de veure les seves necessitats i planificar, programar, crear els projectes de
manera coogestionada.
PERFIL DELS USUARIS DE L’EQUIPAMENT (EDATS, SEXES, GRUPS,
ORÍGENS...): Els joves de l'equipament juvenil poden oscillar entre els 12 i els 35
anys essent els més habituals és adolescents (13-16) a primera hora de la tarda els
quals venen a estudiar, fer treballs de grup, tallers...joves entre 18-23 que
acostumen a ser grups informals que demanen cessió d'espai per assajar, ballar... i
finalment un perfil de jove més adult (23-28) que són els membres de les entitats
juvenils més formals i amb les que porten a terme alguns dels projectes més
característics del servei.
APROPIACIÓ DE L’EQUIPAMENT PER UN GRUP O UN PERFIL CONCRET DE
JOVES: Així com a l'antic GRA si que va acabar ocupat per un perfil molt concret
actualment amb el nou equipament s'ha treballat per oferir tot un seguit de serveis
i dinamitzacions que han fet que passi per l'equipament una tipologia de joves molt
variada i de diferents classes socials i ètnies i per tant això pugui enriquir la vida
del propi equipament.
RELLEU GENERACIONAL: treballem contínuament pel relleu generacional donant
suport a les entitats que ens ho demanen a través d'assessorament tècnic i
formació i també ho treballem a través del projecte PIDCES fomentant l'aparició de
nous grups a través del treball de dinamització.

SITUACIÓ D’ANTICS USUARIS: Els antics usuaris del Gra (joves entre 25-30
anys encara tenen relació amb el servei donat que presenten projectes en la
convocatòria anual tot i que bona part de les activitats no passin dins l'equipament
Els usuaris que ja tenen entre 30 i 40 anys una bona part formen part d'entitats
Culturals de la ciutat i per tant encara ens relacionem amb ells donat que participen
en projectes potents com el Musik N Viu (Diables, blancs de Granollers...) i d'altres
projectes del servei de joventut.
EXISTÈNCIA DE REGLAMENT DE RÈGIM INTERN: Existeix una normativa
general de l'equipament de règim intern i tot un seguit de protocols: cessió
d'espais, d'inscripció d'activitats, d'accés a Internet, normativa del bar, protocol de
difusió....
HORARIS DE L’EQUIPAMENT JUVENIL: En termes Generals l'horari és de 10 a
14 i de 16 a 20'30h. L'equipament resta obert sempre que hi ha activitats de
dinamització (dijous, divendres i caps de setmana). L'equipament està sectoritzat
de tal manera que les entitats i grups de joves poden fer ús de les sales durant tot
el cap de setmana 24h fent la sollicitud corresponent i mitjançant targeta
magnètica d'accés-.
PROFESSIONALS QUE HI TREBALLEN, I HORARIS:
Personal propi de l'Ajuntament: 1 Responsable Tècnic de Joventut (8'30 a 15 i les
tardes que siguin necessàries i caps de setmana). 1 Administrativa (8 a 15h i
alguna tarda).
Personal externalitzat: 2 informadores-coordinadores i 2 dinamitzadors juvenils
Personal del consell comarcal: 2 orientadores laborals ubicades a l'Oficina jove
portant l'Assessoria Laboral
Personal Bar: 2 persones a jornada completa i un suport
EXISTÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (PLA ANUAL, MEMÒRIA ANUAL,
COHERÈNCIA ENTRE ELLS...): Pla local de Joventut, Projecte de Centre, Memòria
anual, fitxes dels programes i accions, memòries dels projectes concrets, fitxes
avaluació
ÀMBITS DELS JOVES QUE S’HI TREBALLEN (LLEURE, OCI, SALUT, TREBALL,
HABITATGE, PARTICIPACIÓ, INFORMACIÓ JUVENIL...): Es treballen tots els àmbits
que afecten als joves menys el de salut que el porten directament des del Servei
corresponent però ens coordinem per tal de portar a terme accions als instituts de
secundària.
LA PLANIFICACIÓ ANUAL: Portem a terme una planificació anual d'activitat
tenint en compte cada àmbit d'actuació i cada projecte concret. Es treballa la
planificació en les diferents reunions de Servei que es porten a terme
quinzenalment i es va fent el seguiment corresponent. Aquesta planificació va
lligada a l es línies estratègiques del Pla local de joventut i al Pla d'actuació del PAM.

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS: portem a terme una programació d'activitats
trimestral (adolescent) i semestral pels joves formada per cursos no formals, tallers
així com activitats obertes
ESTRATÈGIA DE L’EQUIPAMENT: La principal eina d'intervenció serà la
participació ciutadana i el treball comunitari, donat que la participació és la millor
estratègia educativa per aconseguir un creixement personal i collectiu.
ACTIVITATS “ESTRELLA”: Oficina Jove (Assessorament laboral i acadèmic),
Projecte Joves Creadors (Treansa, Dia Inter. Dansa), Participació (Entitroba't i Musik
N Viu)
COM ES FA EL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ CONTINUADA PER ANAR
MILLORANT: Reunions quinzenals programació i avaluació d'activitats, tres
reunions de treball anuals d'un dia (Inici curs, mitjans i final ) on es fa tota
l'avaluació del projecte i es planifica tenint en compte el PAM i el Pla local de
joventut.
RELACIÓ AMB EL TEIXIT ASSOCIATIU JUVENIL DEL MUNICIPI: Hi ha una
relació constant amb el teixit associatiu del municipi donat que bona part dels
projectes que portem a terme estan cogestionats o autogestionats i el que fem és
donar-los recursos, eines , acompanyament per tal de que siguin una realitat.
ACCIONS FORA DE L’EQUIPAMENT JUVENIL: Moltes de les activitats que
organitzem conjuntament amb les entitats tot i que tenen com a referencia
l'equipament es porten a terme a l'espai públic per tal de donar una major visibilitat
de tot el que portem a terme i arribar al màxim nombre de joves. Fins fa poc també
teníem espais joves als diferents centres cívics de la ciutat però amb les retallades
no va ser possible mantenir un tercer dinamitzador que anava als barris i
actualment es porta a terme un projecte conjuntament amb serveis socials: A les
places per tal de lligar accions als barris i/o en d'altres places fora del centre.
COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS, PROFESSIONALS, AGENTS: La
coordinació amb la resta de serveis i professionals és constant per tal de portar a
terme projectes conjunts : Dia internacional dansa (cultura/joventut), Musik N Viu
ens coordinem amb protecció civil, parcs i jardins, via pública, Cultura, salut
pública...) o també per donar continuïtat a un projecte o objectiu com pot ser la
Participació donat que des de Joventut Eduquem en la participació ja sigui a través
dels PIDCES (delegats, consellers), suport a entitats juvenils i grups de joves,
suport a projectes artístics i molts d'ells acabem derivant-los a la Fàbrica de les Arts
a Roca Umbert quan ja es tracta de joves amb una certa trajectòria...o molts dels
joves que han passat per l'equipament han acabat formant part de les entitats més
potents de la ciutat.
ACCEPTACIÓ DE LA COMUNITAT : L'Equipament és ben acceptat per la
comunitat i en aquests moments tenim una tipologia de joves molt variada els
quals comparteixen l'espai sense problemàtiques greus. En cas de sorgir
discrepàncies es treballa des de dinamització conjuntament amb els educadors de
carrer.

COM ÉS EL TERRITORI (BARRIS, POBLE, URBANITZACIONS, UBICACIÓ DE
L’EQUIPAMENT JUVENIL...): L'equipament juvenil està situat en ple centre de
Granollers davant la plaça de l'església, la qual cosa ens dona molta més visibilitat i
a la vegada ens obliga a portar totes les programacions, projectes i accions amb la
màxima qualitat possible. Podem dir doncs que el GRA i l'entorn s'ha convertit en
l'espai de referència per bona part dels joves de Granollers.

Marta Argemí Vila
Responsable del Servei de Joventut
Ajuntament de Granollers

