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INTRODUCCIÓ 
 
Per dissenyar polítiques públiques coherents, útils i eficients és important 
tenir un coneixement previ de l’entorn social en les que es portaran a la 
pràctica, i també de les condicions i condicionants que existeixen en un 
determinat entorn per a dur-les a terme. Sense aquest coneixement 
previ de la realitat, es corre el risc de dissenyar i desenvolupar 
polítiques, que no donaran respostes a les problemàtiques o 
necessitats de la població,  i que per tant,  suposaran una inversió 
econòmica i d’esforços, que no tindrà com a resultat, la consecució dels 
objectius marcats, i, per tant, la millora de les condicions de vida de la 
població a la que van dirigides aquestes polítiques.  
 
El cas de les polítiques de joventut, no és una excepció. Cal conèixer la 
realitat juvenil de cada municipi per poder dissenyar polítiques municipals 
de joventut que donin resposta a les diferents problemàtiques i necessitats 
de la seva població jove.  
 
Però, a més a més, per a poder triar les polítiques juvenils més encertades 
(realistes i alhora eficients) moltes vegades existeix una mancança de 
coneixement de quines possibilitats existeixen i quines són més adients 
alhora de triar una opció. Això passa sovint a l’hora d’implementar un 
equipament juvenil, amb l’agreujant que aquests acostumen a 
implicar un esforç econòmic important, fet que encara fa més 
imprescindible una bona tria.  
 
 
Metodologia i estructura de l’estudi 
 
En aquest sentit, des de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de 
Barcelona, s’ha volgut generar un document de referència, que pugui 
ser d’utilitat als diferents municipis de la província, a l’hora d’implementar 
un equipament juvenil municipal.    
 
El present document és el resultat de gairebé un any de treball, a través 
de l’anàlisi de 25 equipaments municipals de joventut i de 4 
sessions de treball amb representants tècnics de diferents ajuntaments. 
S’han visitat equipaments municipals de joventut per conèixer com s’està 
treballant les diferents realitats de la població jove, i per extreure aquella 
informació més important i detallada possible del funcionament del propi 
equipament. Els equipaments visitats eren de diferent tipologia, i també per 
a municipis de diferent mida poblacional. A continuació es presenta la 
relació de municipis i equipaments visitats: 
 
- Municipis de menys de 10.000 habitants 
 

- Alella- Can Gaza 
- Artés – El Kanal 
- Canyelles- Ecijove 
- Castellbell i el Vilar – Espai Jove Zitzània 
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- Gurb- El Femer 
- Lliçà de Vall- El Kaliu 
- Montgat – Espai Jove 
- Roda de Ter – L’Espai 
- Santa Coloma de Cervelló- Can Carletes 
- Santa Margarida i els Monjos - Tàngram 

 
- Municipis entre 10.000 i 50.000 habitants 
 

- Canovelles – El Local  
- Esparreguera – Cal Trempat 
- Esplugues de Llobregat – Espai Remolí 
- Gavà – La Casa Gran 
- Igualada – La Kaserna 
- El Masnou- Ca n’Humet 
- Palau-Solità i Plegamans – L’Escorxador 
- Sant Joan Despí – El Boulevard 
- Sant Sadurní d’Anoia – Índex 
- Vilassar de Mar – Can Jorba 

 
- Municipis de més de 50.000 habitants 
 

- Granollers – El Gra 
- Manresa – La Kampana 
- Sant Cugat del Vallès – Torre Blanca 
- Terrassa – Casa Baumann 
- Viladecans – Can Xic 

 
Fruït de la visita d’aquests equipaments, es va elaborar un primer document 
de treball en el qual hi apareixien les principals característiques i elements a 
tenir en compte de cada equipament, i que posteriorment, van ser treballats 
en 4 sessions de participació, que a mode de seminaris, van proporcionar 
elements d’anàlisi i reflexió a través del posicionament teòric i pràctic dels 
diferents tècnics i tècniques de Joventut que van assistir-hi. La relació de 
sessions va ser la següent: 
 

- Sessió 1- L’equipament com a espai de referència i personal 
necessari. 

Realitzada el 28 de setembre de 2010 a Granollers, equipament juvenil El 
Gra. 
 

- Sessió 2- Model de gestió i participació juvenil. 
Realitzada el 14 d’octubre de 2010 a Palau-Solità i Plegamans, equipament 
juvenil L’Escorxador. 
 

- Sessió 3- Característiques arquitectòniques i pla d’usos. 
Realitzada el 19 d’octubre de 2010 a Lliçà de Vall, equipament juvenil El 
Kaliu. 
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- Sessió 4- La necessitat dels equipaments juvenils en el marc de les 
polítiques de Joventut. 

Realitzada el 28 d’octubre de 2010 a Terrassa, equipament juvenil Casa 
Baumann. 
 
 
Al llarg d’aquest document, s’ha intentat definir per a cada un dels elements 
que condicionen un equipament juvenil, quins són els més importants o els 
que han de tenir un treball més determinant i acurat per a la seva 
realització. Segueix una estructura que vol arribar a ser un model guia o 
aproximat de les diferents fases d’un equipament juvenil, ja sigui per 
a la seva posada en funcionament o per ajudar a redefinir-lo de nou. 
D’aquesta manera, cada lector trobarà un sentit o un altre per a la seva 
posterior aplicació o anàlisi, cercant sempre els elements més pràctics, per 
fer-lo així més interessant i atractiu per a la seva lectura. 
 
L’estudi es troba estructurat en diferents apartats d’anàlisi. El primer 
punt, fa referència a la necessitat de dotar els i les joves d’equipaments 
específics de joventut, per tal que puguin gaudir d’espais d’intercanvi i de 
referència dins del municipi; a continuació, s’inicia amb el document de 
reflexió en si, amb el punt de partida per plantejar-se un equipament per a 
joves, i segueix, amb elements i característiques pròpies d’aquests espais, 
com per exemple les característiques arquitectòniques de l’espai, els 
elements de funcionament intern, el personal necessari, els diferents 
mecanismes de gestió, la programació d’activitats o els agents que poden 
intervenir-hi.  
 
Com a últim apartat, es troba una proposta de definició del que s’ha 
d’entendre com a equipament juvenil, una proposta de mínims i de 
màxims, per tal de dotar de pautes d’ordenació al personal interessat. 
També, i de forma annexa a l’estudi, s’incorporen els documents de buidat 
de les 4 sessions de participació realitzades, per tal que puguin aportar 
elements enriquidors per al conjunt del document.  
 
Ja per acabar amb aquesta introducció, el document que es troba a 
continuació és el reflex del treball intens dels diferents agents que han 
participat en les dues fases del projecte, i dels que agraïm el seu esforç i 
dedicació, per afavorir que aquest document serveixi de punt de partida per 
a nous equipaments, i serveixi de guia per als tècnics, professionals i 
persones joves que vulguin endegar un nou equipament en el seu municipi. 
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1 L’EQUIPAMENT JUVENIL COM A ESPAI DE REFERÈNCIA 
 

La joventut és una etapa en què l’individu adquireix, realitza i consolida 
unes posicions personals bàsiques en tots els camps. L’assoliment 
d’aquestes posicions determina el final de l’etapa juvenil i configura el lloc 
social que ocuparà aquest individu la major part de la seva vida. En general, 
doncs, es pot afirmar que l’experiència de la joventut marca el 
desenvolupament de la vida adulta en un doble sentit: la inèrcia 
biogràfica dels orígens deixa la seva petjada, i l’assoliment de les posicions 
personals bàsiques es produeix sempre en circumstàncies canviants (si més 
no a les societats contemporànies) de manera que es dóna lloc a certa 
mobilitat social. Al llarg d’aquesta etapa, doncs, es defineix un procés 
d’autoconstrucció dinàmic. 

Les diferències socials, però, existeixen i fan que no hi hagi una, sinó  
“vàries joventuts”. Tot i així, es parla de joventut perquè les persones joves 
incorporen la circumstància comuna de trobar-se subjectes a desigualtats 
per raó d’edat, i és per aquest motiu, que cal transcendir la idea que la 
joventut és una etapa de transició cap a la vida adulta o simplement 
una etapa plena de la vida.  
  
Però no només parlem de desigualtats socials per a referir-nos a 
desigualtats intergeneracionals malgrat que, per especificitats del col·lectiu 
juvenil, són potser les més importants a l’hora d’abordar-les des d’unes 
polítiques específiques. També les desigualtats internes, les 
intrageneracionals, necessiten, en el cas juvenil, d’un tractament específic.  
 És evident que el col·lectiu juvenil, com la majoria de col·lectius 
generacionals, és heterogeni. Un dels factors més importants que defineix 
aquesta heterogeneïtat és les desigualtats per raó de classe, de gènere o 
d’ètnia. 
 
Si la construcció de les biografies ha canviat al llarg dels últims 20 anys 
passant-se d’unes biografies lineals, quasi deterministes, a unes biografies 
obertes (incertesa que la precarietat vital actual ha convertit en risc), no és 
menys cert que, malgrat que parlem d’una nova realitat juvenil, hi ha 
característiques estructurals, com són les desigualtats 
intergeneracionals per raó de classe, de gènere o d’ètnia, que 
mantenen intactes les necessitats d’intervenció de les polítiques 
públiques en el sentit de generar oportunitats d’igualtat entre els joves. 
  
Les polítiques de joventut han de garantir que les persones joves no 
pateixin discriminació per raó d’edat o de qualsevol altra mena, a l’hora 
d’exercir la ciutadania, que és el que els ha de permetre definir i construir 
un projecte de vida propi. 
 
Ara bé, de la mateixa manera, cal tenir en compte que per a que les 
persones joves puguin construir amb garanties el seu propi projecte de 
vida, cal atendre a les implicacions derivades de determinades trajectòries 
vitals. En aquest sentit, cal posar de manifest que la trajectòria de vida 
d’una persona no s’inicia en un moment (edat) concret. Determinats 
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patrons de comportament o implicacions vinculades a la cohesió social i als 
grups i etapes de socialització, determinen, des de l’adolescència, les 
trajectòries futures de joventut.  És a dir, la joventut no és un període 
que comenci de zero quan s’arriba a una determinada edat de 
partida, i sovint, intervenir de manera integral en matèria de 
joventut voldrà dir treballar amb franges d’edat més pròpies de 
l’adolescència. 
 
L’existència de polítiques explícites de joventut són necessàries en la 
mesura que la pròpia condició de jove esdevé un motiu de discriminació en 
la construcció del propi projecte de vida. Dit d’una altra manera, les 
dificultats per a l’exercici de la ciutadania també són causa de la 
pròpia condició jove de la persona o la limitació que suposa una 
situació estructural de desigualtats de caràcter generacional. 
Aquestes polítiques han de permetre el desenvolupament dels drets i deures 
socials de les persones joves, donada, per exemple, la seva possible i 
simultània condició de dona jove o de jove d’origen immigrat.  
 
En definitiva, les polítiques de joventut han de facilitar l’accés als 
recursos socials, polítics, econòmics i culturals que garanteixen 
l’exercici de la plena ciutadania, que situarà al jove en l’autonomia 
indispensable per construir el seu projecte de vida. Des d’aquest punt de 
vista, es reconeix a les persones joves com a ciutadans i ciutadanes, amb el 
dret, la responsabilitat i la capacitat de decidir sobre la pròpia vida i incidir 
sobre la vida col·lectiva. 
 
Tanmateix, el canvi social és inherent a la nostra societat en tots els nivells 
que la conformen. En aquest sentit l’actor jove i la seva condició s’ha 
modificat progressivament i en consonància a l’esmentat canvi. D’aquesta 
manera la joventut ha passat de seguir un model d’identificació amb 
l’entorn i els seus referents a través de clars mecanismes de transmissió, a 
seguir un model d’experimentació personal cada cop més 
individualitzada.  
 
A més, el canvi ha estat profund i des d’una influència estructural, ja que el 
context socioeconòmic i polític han afavorit a la precarietat entre la condició 
jove, fins a allargar aquesta etapa vivencial a uns extrems que anys enrere 
haguessin semblat irreals. És raonable pensar aleshores que existeixen 
noves necessitats i demandes de la població jove que han de ser tingudes 
en compte i cobertes. 
  
La inestabilitat i la incertesa vital fa que la única opció sigui la 
construcció i gestió de la pròpia vida i aquest fet també afecta als 
joves que deixen de ser objectes passius reproductors de valors 
familiars, professionals i socials, a ser actors creatius. 
 
En aquest sentit, l’espai i el temps són aspectes essencials en l’adaptabilitat 
de les polítiques de joventut a la realitat juvenil. Així, els equipaments o 
espais juvenils suposen un important valor afegit a la 
implementació adequada d’aquestes polítiques ja que, si es fan 
pensant en les necessitats i demandes dels joves, són els 
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instruments que més ajuden a potenciar l’experimentació i la seva 
capacitat creativa. 
  
L’equipament juvenil ha d’esdevenir, doncs, un espai de referència per als i 
les joves. Independentment de si és un equipament exclusivament per a 
joves o d’ús compartit amb altre tipologia d’usuaris, ha de ser un 
equipament específic per el col·lectiu juvenil. Un espai adaptat a les 
seves necessitats i demandes, la seva idiosincràsia i formes relacionals, els 
seus temps vitals i disponibilitats horàries. En definitiva, han de poder 
sentir-lo com a seu, identificar-s’hi i identificar-lo com a quelcom 
propi i, alhora, compartit. 
 
És per això que els equipaments per a joves de caràcter municipal han 
seguit una constant evolució al llarg dels anys, i que moltes vegades han 
evolucionat de forma paral·lela al concepte i necessitats de la població jove.  
 
Però per aquest mateix motiu, hem de tenir en compte que no existeix una 
única fórmula o únic model d’equipament per a tots els municipis. Les 
diferents especificitats juvenils de cada territori, fan que, partint d’unes 
característiques generals basades en les especificitats comunes de la 
condició juvenil, s’hagi de partir de la realitat de cada municipi per poder 
adaptar els espais a les seves necessitats i realitat.  
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2 QUÈ ENS HEM DE PLANTEJAR EN EL MOMENT DE COMENÇAR EL 

PROJECTE DE CREACIÓ D’UN EQUIPAMENT JUVENIL  
 
 
 
2.1 Punt de partida. 
 
El punt de partida en la creació d’un equipament juvenil pot variar molt en 
funció de les diferents realitats municipals. En aquest sentit, existeixen 
diferents factors que delimitaran des de quina realitat es comença a 
dissenyar el nou equipament juvenil. Per exemple, es pot donar el cas 
que es parteix de cero, és a dir, que no existeixi un equipament juvenil ja 
en funcionament, o per contra, que s’abordi la creació d’un nou 
equipament, però sobre la base d’un altre equipament que ja està en 
funcionament, i per tant, amb un bagatge previ, que ajudarà a definir el 
nou projecte.  
 
També pot passar que la ubicació de l’equipament ja estigui definida, i per 
tant, es parteix de certes limitacions a l’hora de definir el projecte, o que 
aquesta ubicació estigui encara per decidir, el que pot obrir un major ventall 
de possibilitats a valorar.  
 
Un altre factor a valorar, és la possibilitat de comptar amb un edifici de 
nova construcció, i per tant, pensat i dissenyat des del començament com a 
equipament juvenil, o per contra, que l’espai disponible sigui un edifici ja 
existent, amb possibilitats de rehabilitació i adequació o no.  
 
Tots aquests factors afecten i condicionen el disseny del projecte de 
l’equipament juvenil. A continuació, es desenvolupen alguns d’aquests 
aspectes per tal de poder oferir diferents possibilitats o oportunitats en 
funció de les múltiples realitats municipals.    
 
 

Coneixement de les necessitats 
juvenils. 2.1.1 Realitat juvenil. 
Adequació a la mida poblacional. 
Territorial. 2.1.2 Ubicació de 

l’equipament. Tipus d’edificació. 
La exclusivitat. 
Model d’equipament. 
Usos concrets. 

2.1 Punt de 
partida. 

2.1.3 Definició del Pla 
d’ Usos. 

El procés de disseny. 
 
 
2.1.1 El coneixement de la realitat juvenil. 

 
Abans de planificar polítiques i dissenyar actuacions és important 
conèixer la realitat de la població a la que van dirigides. El cas 
de la creació d’un equipament juvenil no és diferent, pel que és 
recomanable que abans de començar a dissenyar el projecte del 
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futur espai destinat a la població jove, es realitzi un treball previ 
per conèixer quines són les necessitats dels i les joves del 
municipi, tenint en compte a les entitats juvenils i als joves no 
associats. 
 
Conèixer les dinàmiques pròpies de la població jove del municipi i 
la seva idiosincràsia, les necessitats no cobertes actualment, o 
l’existència  d’altres equipaments, espais o serveis, són elements 
que s’hauran de valorar per tal d’adequar el futur equipament 
juvenil a les necessitats reals del municipi. 
 
Altres factors a tenir en compte a l’hora d’iniciar el procés de 
creació d’un equipament juvenil, són les necessitats reals en 
funció de la mida poblacional i la previsió dels recursos econòmics 
disponibles a curt i mig termini (aquest aspecte es recull i es 
desenvolupa més endavant, en el punt “Els recursos humans en 
els equipaments juvenils”).  
 
En aquest sentit, les dimensions de l’equipament juvenil cal 
que estiguin en consonància amb el projecte que es vol 
desenvolupar,  i amb la mida de la població jove, potencial usuària 
de l’espai. 
 
Unes dimensions reduïdes poden limitar molt els usos que es 
poden fer dels diferents espais. Si l’equipament esdevé un 
referent per a la població jove, pot comportar que l’equipament 
quedi petit i obsolet en poc temps. 
 
Per contra, si les dimensions són superiors a les necessitats 
reals, en relació als usuaris potencials, als recursos humans 
disponibles i al projecte que es vol desenvolupar, l’equipament 
estarà sobredimensionat. Aquest fet pot justificar la utilització de 
l’espai per a altres usos diferents als propis d’un espai exclusiu per 
a joves, com poden ser les activitats o els serveis d’altres 
regidories o àrees municipals. Això pot condicionar la consolidació 
de l’equipament com a espai de referència per a la població jove, 
ja que pot dificultar la creació d’un clima acollidor i d’un ambient 
dinàmic i juvenil, i per tant, pot comportar una pèrdua de 
complicitat amb la població jove. 

 
 
2.1.2 La ubicació de l’equipament. 

 
L’espai físic on s’ubicarà l’equipament juvenil és una de les 
primeres qüestions que cal abordar. És important tenir en compte 
quina serà aquesta ubicació, ja que pot condicionar els usos que 
es puguin fer de l’equipament. 
 
La ubicació fa referència a dos conceptes, la ubicació 
territorial dins el municipi, i el tipus d’edifici que ocuparà 
l’equipament, que bàsicament pot ser de nova construcció o 
rehabilitat. 
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Determinada. 
Limitacions a l’hora 
de dissenyar el 
projecte. 
Presència d’altres 
equipaments. 
Centre urbà vs 
perifèria. 

 2.1.2.1 
Territorial. 

No determinada. 

Espais oberts. 

Nova 
construcció. 

Dissenyat i pensat 
com a equipament 
juvenil. 
Possibilitat de 
reformes o no. 

2.1.2 Ubicació 
de 
l’equipament. 

2.1.2.2 
Tipus 
d’edifici. 

Rehabilitat. 
Possibles limitacions 
pla usos. 

 
 

2..1.2.1 Ubicació territorial. 
 

La ubicació de l’equipament juvenil dins el municipi és un factor a 
tenir en compte, ja que pot condicionar aspectes importants, com 
són els usos que es poden donar, la visibilitat de l’espai o 
l’accessibilitat al mateix, la tipologia dels usuaris, etc. És 
important doncs, abans de decidir la ubicació de l’equipament, 
haver dissenyat el pla d’usos previst, ja que aquest es veurà 
condicionat per aquest factor. Aquesta ubicació pot estar ja 
determinada o no. 
 
 

Determinada. 
Limitacions a l’hora de 
dissenyar el projecte. 
Presència d’altres 
equipaments. 
Centre urbà vs perifèria. 

2.1.2.1 
Ubicació 
territorial. No determinada. 

Espais oberts. 
 

 
o Determinada 

 
En alguns casos, la ubicació de l’equipament dins el municipi 
estarà determinada pels espais existents, és a dir, estarà ja 
definida, i no hi haurà possibilitats de decidir quina seria la 
ubicació ideal. Per tant, el projecte estarà condicionat per 
aquesta limitació. 

 
o No determinada 

 
Si la ubicació territorial no està determinada, i per tant, es 
pot escollir entre diverses opcions, existeixen diferents 
aspectes que caldria tenir en compte a l’hora de decidir 
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quin serà l’espai on s’ubicarà l’equipament juvenil, ja que 
com s’ha comentat anteriorment, aquesta decisió pot afectar els 
usos que es podran donar a l’espai.  
 
 Un d’aquest factors a valorar, és la ubicació de l’equipament 

juvenil en un espai amb presència d’altres 
equipaments o serveis utilitzats normalment per la 
població jove, com poden ser centres educatius, 
biblioteques, equipaments esportius, locals d’oci, etc. Això 
donarà visibilitat a l’equipament, el que facilitarà la 
presència de la gent jove en l’espai, i per tant, afavoreix la 
consolidació de l’equipament com a espai de referència. 

 
 La centralitat dins el municipi és un altre factor a tenir 

en compte. Ubicar l’equipament en un espai cèntric dins el 
municipi pot afavorir també la visibilitat de l’espai i 
l’accessibilitat al mateix. També pot fer més viable la 
presencia d’un possible espai de bar com a element de 
dinamització de l’equipament, ja que aquest tipus de servei 
té una major possibilitat d’èxit si està ubicat en un entorn 
freqüentat per gent jove.  

 
Però també pot tenir alguns inconvenients en funció dels 
usos previstos, com poden ser la realització d’activitats que 
poden generar soroll, com els concerts, activitats que 
requereixen música, pràctiques esportives en espais oberts 
de l’equipament, etc. La realització d’aquestes activitats en 
un espai cèntric del municipi, pot ocasionar conflictes amb 
els veïns, precisament per la visibilitat de l’equipament 
davant la resta de població, i la proximitat d’habitatges.  
 
Per contra, la ubicació de l’equipament en una zona 
perifèrica del municipi, pot restar-li visibilitat entre la 
població jove, fet que pot dificultar la consolidació de 
l’equipament com a espai de referència juvenil, i pot 
generar problemes d’accessibilitat, especialment si es troba 
en una zona allunyada del nucli urbà. Per aquest motiu, si 
es decideix ubicar l’equipament en un espai perifèric, seria 
convenient valorar la possibilitat de fer-ho en una zona 
accessible en transport públic. 
  
Però per altra banda, el fet de estar ubicat en una zona 
amb poca presencia de població, pot possibilitar el 
desenvolupament d’activitats que en una ubicació més 
cèntrica serien difícilment realitzables, per les molèsties que 
podrien ocasionar. 
 

 La possibilitat de comptar amb espais oberts és un factor 
important a valorar, ja que possibilita la realització 
d’activitats a l’exterior de l’edifici. Aquests espais oberts 
poden formar part del propi equipament, o poden ser espais 
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municipals, com places o parcs, on des de l’equipament es 
poden organitzar activitats. 
 
 

2..1.2.2 Tipus d’edifici. 
 
L’espai arquitectònic on s’ubicarà l’equipament juvenil també pot 
condicionar els usos que s’hi poden desenvolupar. Les opcions 
bàsicament són dos, construir un nou edifici o utilitzar un 
d’existent, adaptant-lo a les necessitats específiques d’un 
equipament per a joves. Les dues possibilitats tenen avantatges i 
inconvenients que cal tenir presents a l’hora de decidir per quina 
opció decantar-se.  

 
 

Nova construcció. 
Dissenyat i pensat com a 
equipament juvenil. 

Possibilitat de reformes o no. 2.1.2.2 Tipus 
d’edifici. 

Rehabilitat. Possibles limitacions pla 
usos. 

 
 

o Edifici de nova construcció. 
 

La construcció d’un nou edifici permet realitzar un treball previ 
que possibilita dissenyar els espais en funció dels usos que 
estan previstos per l’equipament.  Això és un gran avantatge a 
tenir en compte, ja que permet crear un equipament que ha estat 
pensat i dissenyat des d’un començament com a 
equipament juvenil, i per tant, permetrà donar resposta a les 
necessitats pròpies de la població jove. 

 
En relació amb el que s’ha comentat en el punt “Ubicació 
territorial”, a l’hora de dissenyar aquest nou edifici, caldrà tenir 
present la resta d’equipaments municipals existents, per tal de 
realitzar un pla d’equipaments real que permeti donar resposta a 
la demanda existent d’usos diferenciats. És a dir, a l’hora de 
dissenyar el nou equipament juvenil, caldrà tenir present 
l’existència d’altres equipaments que ja donen resposta a 
algunes de les necessitats de la població jove. D’aquesta manera, 
es pot apostar per una tipologia d’equipament que no centralitza 
tota l’oferta de serveis possibles, aprofitant els altres equipaments 
existents, responent a una lògica de racionalització dels 
recursos dels que disposa el municipi. 
 
Cal valorar que la opció de la construcció d’un nou equipament 
acostuma a requerir d’una inversió econòmica important, ja que 
els cost de la construcció d’un edifici acostuma a ser major que la 
rehabilitació d’un ja existent. Per altra banda, també requereix un 
termini més gran de temps, ja que normalment, la rehabilitació o 
adaptació d’un edifici és més ràpida de realitzar que la construcció 
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d’un nou edifici. Tot i això, cada realitat municipal és diferent, i en 
tot cas, caldrà valorar si realment és més llarg i costós la creació 
d’un nou equipament o la rehabilitació d’algun edifici disponible al 
municipi. 
 
Un cop més, serà important haver definit prèviament el pla 
d’usos, per tal de poder adequar el tipus d’edifici al projecte.   
 
 

o Rehabilitat. Utilització d’un edifici ja existent. 
 

Una altra ubicació possible per l’equipament juvenil és un edifici ja 
existent al municipi,  opció que comportarà una sèrie de 
limitacions relacionades amb els espais existents.  
 
En aquests casos, caldrà valorar les possibilitats de rehabilitar 
l’espai, i de realitzar-hi reformes, ja que això permetrà adaptar 
en menor o major mesura el disseny dels espais a les necessitats 
existents, i per tant crear un equipament menys o més polivalent, 
el que determinarà la definició d’un pla d’usos menys o més 
ambiciós.  
 
En aquest sentit, caldrà valorar si tot i que es puguin realitzar 
reformes per adaptar els espais, el disseny arquitectònic de 
l’edifici permetrà o no adaptar-lo a les necessitats existents.  
 
Aquestes limitacions seran encara majors si l’espai on s’ubicarà 
l’equipament juvenil és un edifici protegit, ja que en aquests 
casos, la possibilitat de fer reformes importants serà molt més 
limitada, el que pot condicionar de manera important el pla d’usos 
de l’equipament. 
 
Si es decideix rehabilitar o adaptar un edifici ja existent per 
ubicar-hi l’equipament juvenil, és possible que els costos 
econòmics i els terminis de temps per posar-lo en funcionament 
siguin menors que si es decideix construir un edifici nou, tot i que 
això pot variar en funció de les necessitats de rehabilitació i 
reformes que requereixi l’edifici.  
 
Un cop més, es posa de manifest la necessitat de comptar amb un 
pla d’usos, com a pas previ abans de començar a dissenyar 
arquitectònicament l’espai on ubicar l’equipament. Es pot donar el 
cas que l’edifici on s’ha d’ubicar l’equipament no permeti la 
realització de reformes dels espais, i per tant, que no es pugui 
definir prèviament el pla d’usos. Així doncs, en aquest cas, serà el 
pla d’usos el que s’haurà d’adaptar a l’espai existent, i no a la 
inversa.  
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2.1.3 Definició del Pla d’usos. 
 

Com s’ha comentat, és important tenir clar quins seran els usos 
de l’equipament juvenil, ja que el disseny arquitectònic de l’edifici 
hauria de contemplar totes les necessitats d’espais per tal de 
poder adaptar-se a aquests usos previstos. 
 
Si no hi ha opcions per elegir la ubicació de l’equipament, i l’edifici 
de l’equipament no és de nova construcció, el pla d’usos estarà 
limitat a les característiques arquitectòniques i a les possibilitats 
de rehabilitació, com s’ha comentat en el punt anterior. Tot i això, 
és important tenir clar els usos que es volen donar als diferents 
espais, per tal que les reformes o rehabilitacions de l’edifici 
responguin a les necessitats de la població jove. D’aquesta 
manera, els arquitectes podran treballar en el disseny sobre la 
base de les indicacions recollides en el Pla d’usos definit tant a 
nivell polític com tècnic. 
 
En el cas de la creació d’un nou equipament, el fet de tenir un pla 
d’usos definit, facilitarà la feina dels arquitectes a l’hora de 
dissenyar arquitectònicament l’edifici, de manera que es pugui 
adaptar a les necessitats recollides en el projecte. 
A l’hora de definir un pla d’usos, cal tenir present diferents 
aspectes. 
 
 

Equipament exclusiu. 2.1.3.1  La 
Exclusivitat de 
l’equipament. Equipament no exclusiu. 

Oficina de Serveis. 

Espai de Dinamització. 
2.1.3.2  Model 
d’equipament. 

Serveis i Dinamització. 
Servei de bar. 
Espai de trobada. 
Espais de tallers i activitats. 
Espais per concerts i bucs 
d’assaig musical. 
Espai TIC. 
Espai de treball intern. 
Espai d’Informació i 
assessorament. 
Magatzems. 

2.1.3.3  Usos 
Concrets. 

Espai de neteja. 
Equip tècnic. 

Equip polític. 

2.1.3 
Definició 
del Pla 
d’Usos. 

2.1.3.4  El procés 
de disseny de 
l’equipament. 
Agents implicats. Població jove. 
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2..1.3.1 La exclusivitat de l’equipament.   

 
 

Tot i la diversitat de realitats juvenils existents i les diferents 
necessitats que puguin tenir a nivell dels diferents municipis, la 
característica que segurament identifica al col·lectiu jove és la 
necessitat de disposar d’un espai de referència que actuï com a 
element cohesionador i identificatiu entre la població jove. 
D’aquesta manera, davant la perspectiva de crear un equipament 
juvenil, el fet que aquest sigui exclusiu per a la població jove 
facilitarà que aquests l’identifiquin com el seu espai. 
 
Caldrà decidir però, si aquesta exclusivitat de l’equipament 
comportarà que no sigui possible que des de altres regidories o 
àrees de l’Ajuntament facin ús de les instal·lacions per 
desenvolupar-hi activitats dirigides a franges de població no 
juvenils. 
 
Com s’ha comentat anteriorment, és convenient que en el disseny 
del pla d’usos de l’equipament juvenil es tinguin en compte altres 
equipaments municipals que poden donar resposta a algunes 
necessitats de la població jove, racionalitzant així els recursos 
municipals. És a dir, si algunes de les necessitats juvenils queden 
cobertes per altres serveis o equipaments, s’hauria de potenciar 
l’ús d’aquests espais existents per aquests usos concrets.  
 
De la mateixa manera, s’ha de contemplar la possibilitat d’obrir 
l’equipament juvenil a altres usos, però valorant l’impacte que 
això pot tenir en la identificació de la gent jove amb l’equipament, 
i per tant, en les conseqüències negatives que pot tenir en la 
consolidació de l’equipament com a espai de referència per a la 
població jove. 
 
Una opció a valorar és la possibilitat de diferenciar clarament els 
usos en funció dels horaris de funcionament de l’equipament. 
D’aquesta manera, en l’horari d’obertura ordinari de l’equipament 
juvenil, els usos estarien restringits a les activitats i serveis 
destinats a la població jove. Fora d’aquest horari d’obertura, es 
podrien cedir espais per a la realització d’activitats dirigides a 
franges de població no juvenil. 
 
Així doncs, caldrà valorar quines opcions són les que s’adeqüen 
millor a la realitat municipal, tot i que sempre és recomanable que 
l’equipament juvenil sigui d’ús exclusiu per a la població jove, 
amb la possibilitat de certa flexibilitat en horaris no habituals 
d’obertura. 
 
 
 
 
 



 20 

2..1.3.2 Model d’equipament.    
   
Un altre aspecte que cal valorar a l’hora de definir el pla d’usos de 
l’equipament, és què es vol oferir a la població jove. En aquest 
sentit, existeixen dos àmbits bàsics, el de serveis i el de 
dinamització. 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Caldrà valorar si l’equipament juvenil ha de donar resposta 
exclusivament a la necessitat de l’existència de serveis adreçats a 
la població jove, o a les necessitats d’espais de dinamització i 
relació juvenils, o si en canvi, cal donar resposta de manera 
integral a les diferents necessitats relacionades amb aquest dos 
àmbits.  
 

o Oficina de Serveis 
 
Unes oficines de serveis orientades a oferir informació, i 
assessorament en determinats àmbits són necessàries per 
garantir el procés d’emancipació de la població jove. 
 
Un cop més, caldrà adaptar el tipus de serveis que s’ofereixen a 
les diferents realitats municipals. En aquest sentit, aquets serveis 
poden ser més bàsics, com en el cas dels Punts d’Informació 
Juvenil (PIJ) tradicionals, o més complerts, com els Serveis 
d’Informació Juvenil (SIJ)/Oficines d’Emancipació Juvenils 
(OEJ). 
 
 

PIJ 
Oficina de Serveis. 

SIJ/OEJ 

 
 
En els Punts d’Informació Juvenils més bàsics, l’informador/a 
acostuma a ser el primer punt de contacte entre l’administració i 
la població jove, oferint algun tipus d’informació bàsica, i derivant 
a l’usuari/a cap a altres serveis d’informació més especialitzats. 
 
En els  Serveis d’Informació Juvenils o Oficines d’Emancipació 
Juvenils, s’ofereix informació, però també assessories 
especialitzades en diferents àmbits, com poden ser el laboral, el 
de l’habitatge, de la salut, de l’educació, de l’associacionisme, etc. 

Oficina de Serveis. 

Espais de Dinamització. 2.1.3.2 Models d’equipaments.  

Serveis i dinamització. 
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Caldrà doncs comptar amb personal especialitzat en aquests 
àmbits per poder informar i assessorar a la població jove que 
requereixi d’aquests serveis. 
   

o Espais de dinamització. 
 
Cal tenir present la vessant de dinamització, educació i 
participació que poden tenir els equipaments juvenils com a 
alternativa al model d’oci privat.  
 
En aquest sentit, des de l’equipament juvenil es poden oferir 
espais de trobada i relació per a la població jove, programant 
activitats que donin resposta a les demandes juvenils, en el marc 
d’un projecte socio-educatiu del centre,  com es desenvolupa més 
endavant en el punt 4 d’aquets document “La programació 
d’activitats en l’equipament”. 
 
Així doncs, aquest àmbit de dinamització permet oferir espais per 
a la socialització de la gent jove, possibilitant la realització 
d’activitats formatives i d’oci.  Per altra banda, també permet 
fomentar la participació i la implicació de la població jove en 
l’equipament i el municipi. 
 
Per tal de desenvolupar aquesta funció de dinamització, 
l’equipament juvenil ha de comptar amb el personal necessari 
per tal de garantir un correcte funcionament d’aquestes activitats. 
 
Per tant, a l’hora de dissenyar el pla d’usos, caldrà valorar si la 
opció més adequada és el model de serveis, el model de 
dinamització, o si es decideix integrar tots dos àmbits en 
l’equipament juvenil.   
 
 

2..1.3.3  Usos concrets. 
 

Tot i que un dels elements a tenir en compte en el disseny dels 
espais de l’equipament juvenil és la seva polivalència, per tal de 
donar resposta a diferents necessitats, tal i com es recull en el 
punt 2.1.4 d’aquest document, s’ha de tenir present les 
característiques específiques per determinats usos. 
 
Alguns dels usos més comuns de diferents espais que requereixen 
d’una previsió per tal de condicionar-los adequadament són: 
 

o Servei de bar.  
 

Si es decideix ubicar un servei de bar a l’equipament, caldrà dotar 
l’espai dels recursos materials necessaris per al correcte 
funcionament del mateix. Aquest servei pot oferir diverses 
variants en funció de com estigui concebut, podent jugar un paper 
important en la consolidació de l’equipament com a espai de 
referència per a la població jove. 
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Pot estar pensat com a un element més de dinamització de 
l’equipament, relacionant el seu funcionament amb l’espai de 
trobada i amb la realització de certes activitats. 
 
També pot ser un element de foment de la participació, si la 
gestió del servei de bar està vinculada a les entitats juvenils 
del municipi. 
 
En equipaments on no es contempli oferir aquest servei de bar, és 
convenient que s’ubiquin màquines expenedores, que facilitin 
l’accés a productes, com poden ser refrescos, aigua, productes 
alimentaris, etc.  
 

o Espai de trobada 
 

Un espai important dins d’un equipament juvenil és l’espai de 
trobada, que pot seguir diferents modalitats en funció del projecte 
de dinamització. Aquets espai pot comptar amb personal específic 
dinamitzador, però també pot funcionar sense personal, com un 
espai d’accés lliure on els i les joves puguin interactuar i 
realitzar activitats lliurement. 
 
Caldrà dotar aquest espai del material necessari per facilitar la 
presència de joves, creant un clima atractiu, i potenciant el seu ús 
com a espai trobada.  
 
En aquest sentit, l’espai pot estar condicionat amb mobiliari que  
faciliti que els i les joves puguin fer-ne ús, com poden ser els 
sofàs, les taules i cadires, etc. També caldria dotar l’espai 
d’elements que possibilitin la realització d’activitats lúdiques, com 
per exemple futbolins, billars, taules de ping-pong, jocs de taula, 
consoles de videojocs, revistes, llibres, etc. 
 

o Espais per a la realització de tallers i activitats 
 

A l’hora de dissenyar els espais destinats a la realització de tallers, 
caldrà preveure les diferents tipologies dels mateixos, ja que 
segurament les necessitats variaran en funció de la seva 
naturalesa. Per exemple, els tallers  relacionats amb activitats 
musicals o de dansa  requeriran d’un equip de música, miralls a 
les parets, unes condicions d’insonorització, etc. Altres tallers o 
activitats, poden requerir de mobiliari i instal·lacions específiques 
com els punts d’aigua, espai suficient per ubicar taules de grans 
dimensions, espais per guardar els materials, etc. 
 
Per tant, caldrà valorar quines condicions i quins materials seran 
necessaris per tal de garantir la correcte realització de tallers o 
activitats amb necessitats específiques.  
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o Espai de concerts i bucs d’assaig 
 

Si es decideix que algun dels espais interiors de l’equipament pot 
funcionar com a petita sala de concerts, caldrà preveure en el seu 
disseny elements de sonorització i insonorització, així com 
d’elements d’iluminació suficients. També caldrà valorar la 
conveniència de dotar-lo d’una entrada independent i d’un espai 
que pugui servir com a vestidor i com a lavabo. 
 
En els cas de dotar l’equipament de bucs d’assaig, també caldrà 
tenir present la necessitat de sonoritzar i insonoritzar els bucs, i 
de comptar amb una entrada independent si es vol permetre l’ús 
fora de l’horari. Per tant, també seria convenient que aquests 
espais tinguessin accés a un lavabo.   
 

o Espai TIC  
 
L’espai destinat a l’ús d’ordinadors, ja sigui com a elements 
d’autoconsulta o per a la realització de tallers o activitats 
formatives, requereix d’una inversió en material informàtic, i 
d’una previsió de manteniment i renovació del mateix. Caldrà 
valorar doncs, la necessitat de creació d’un espai d’aquestes 
característiques, en funció dels usos previstos i de la potencial 
població jove usuària del servei. 
 
Si es decideix dotar d’aquet servei l’equipament, seria convenient 
elaborar unes normes d’utilització dels ordinadors. En aquest 
sentit, es pot vincular l’ús dels ordinadors al registre d’usuaris/es 
de l’equipament,  limitar el temps d’accés a Internet, instal·lar 
sistemes de control de continguts, etc. 
 
En tot cas, es pot valorar la possibilitat de dotar l’equipament d’un 
servei de wifi, que permeti l’accés a Internet des de ordinadors 
portàtils.   
 

o Espai de treball intern. 
 

És convenient que el personal que treballa a l’equipament compti 
amb un espai propi de treball intern, degudament condicionat. 
Per altra banda, és important que aquest espai estigui situat de 
manera que permeti  tenir el màxim de visibilitat possible de la 
resta d’espais de l’equipament, així com de la porta principal 
d’accés. D’aquesta manera, es facilita la supervisió del 
funcionament de l’equipament des de l’espai de treball del 
personal.  
 

o Espai d’informació i assessorament. 
 

Els espais destinats a informar i assessorar a la població jove han 
d’estar degudament condicionats per tal de poder oferir aquest 
servei en condicions òptimes. En el cas de les assessories 
especialitzades, han de permetre que es realitzin en un entorn de 
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privacitat, especialment si es tracta d’una assessoria en temes 
relacionats amb la salut. 
 

o Magatzems 
 

Els equipaments necessiten d’espais destinats a magatzems, fet 
que en ocasions no es contempla, o no es preveu l’existència 
d’espai suficient per a les necessitats reals de l’equipament.  Una 
sala polivalent, per exemple, hauria de tenir el seu propi 
magatzem. És recomanable en alguns casos, que els tancaments 
dels magatzems es realitzin amb reixes i no parets, per tal de 
poder tenir un major control del que s’ha emmagatzemat des de 
l’exterior.  
 

o Espai de neteja 
 

Un espai destinat a guardar els materials de neteja, equipat amb 
un punt d’aigua, pot ser molt útil per el personal de neteja de 
l’equipament i per a mantenir cert ordre i control sobre el 
material. 
       
 

2..1.3.4  El procés de disseny de l’equipament. Agents implicats 
en el projecte. 

 
 
La fase de definició del projecte condicionarà el desenvolupament futur 
de l’equipament. Per aquest motiu és bàsic que en el seu disseny, 
participin tots aquells agents que puguin contribuir a enriquir la 
definició d’aquest projecte. 
 
Per tal de garantir el bon funcionament d’un equipament juvenil, tant 
en la fase de creació com en el desenvolupament del projecte, és molt 
important que existeixi un recolzament polític que garanteixi la 
consolidació de l’equipament com un element clau en les polítiques de 
joventut del municipi.  
 
Els arquitectes i enginyers municipals han de treballar sobre el pla 
d’usos previst per l’equipament, per tal de traslladar al disseny de 
l’equipament els usos pensats pels diferents espais. Així doncs, és 
convenient que els responsables tècnics de joventut treballin de 
manera coordina amb els arquitectes i enginyers municipals, per tal 
que el disseny de l’equipament juvenil respongui a les necessitats 
detectades, i per tant, al projecte  previst. 
 
Per altra banda, la població jove, destinatària final de l’equipament, 
ha de tenir la possibilitat de participar de manera activa en aquets fase 
de disseny de l’equipament, tant pel que fa a la concreció del pla 
d’usos, com el disseny arquitectònic de l’edifici.    

 
És important tenir present, que abans d’obrir el procés participatiu a la 
població jove del municipi caldrà establir clarament les limitacions 



 25 

d’aquesta participació. És a dir, s’haurà d’especificar com serà 
aquest procés participatiu, acotant els àmbits oberts a la participació, i 
els límits de la mateixa. En definitiva, es tracta d’exposar obertament 
les regles del procés participatiu, amb les seves limitacions clarament 
definides. 
 
   

2..2 Característiques arquitectòniques i aspectes funcionals. 
 

Polivalència dels espais. 

Visibilitat dels espais. 

Sonorització de 
l’equipament. 

Materials. 

2.2.1  
Característiques 
arquitectòniques. 
 

Punts de llum i aigua. 

Sistema d’alarma. 

Sistema d’obertura. 

2.2 
Característiques 
arquitectòniques 
i aspectes 
funcionals. 

2.2.2  
Característiques i 
aspectes 
funcionals. Horaris d’obertura. 

 
 
 
2.2.1 Característiques arquitectòniques 

 
En punts anteriors d’aquest document, ja s’ha comentat les  
possibilitats d’ubicar l’equipament en diferents tipus d’edifici, en funció 
de si són de nova construcció o rehabilitats. 
 
En tots els casos però, caldrà valorar quin tipus de distribució és més 
adequat per les necessitats i possibilitats del municipi. En aquest 
sentit, caldrà valorar les opcions de comptar amb un espai d’una sola 
planta, o per el contrari d’un edifici de varies plantes.  
 
Si les característiques del terreny ho permeten, sempre és més 
convenient fins a un determinat nombre de metres quadrats optar per 
una edificació d’una sola planta, sobretot en relació a una millor 
gestió dels espais, als recursos humans necessaris per garantir un bon 
funcionament, i per criteris d’eficiència energètica. 
 
Créixer en alçada, implica la necessitat de dotar de més personal els 
espais i generar solucions per a les sortides d’emergència i els sistemes 
d’accessibilitat. Si s’opta per l’opció d’un edifici de més d’una planta,  
una bona solució és ubicar en els pisos superiors espais que no 
necessitin per força la presència d’un professional, com poden ser 
aules de per tallers, que poden quedar tancades quan no se’n fa ús. 
També podrien ubicar-se en aquestes sales superiors l’oficina tècnica o 
espais més autogestionats, com les sales destinades a les entitats.  
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També si s’opta per créixer en alçada, una bona opció per potenciar 
l’equipament com a espai de referència, millorant la seva visibilitat, és 
dissenyar per a la planta baixa els espais o serveis més atractius, com 
poden ser l’espai de trobada o el servei de bar.  
 
Independentment del nombre de plantes de l’equipament, hi ha 
uns elements relacionats amb el disseny arquitectònic que cal 
tenir presents a l’hora de dissenyar el projecte: 
 

o Polivalència dels espais 
 

Com s’ha apuntat anteriorment en aquest document, determinats 
espais poden tenir uns usos molt determinats en funció de les 
necessitats detectades, el que requerirà d’un condicionament específic 
per poder desenvolupar-hi les activitats previstes.  
 
Tot i això, dissenyar els espais de manera que puguin oferir una 
polivalència d’usos, és especialment important en equipaments petits 
amb pocs espais, però també en equipaments grans, que tot i comptar 
amb diversos espais diferenciats, la polivalència dels mateixos, pot 
servir per ampliar el ventall d’usos que se’ls pot donar. Seran espais 
dissenyats per poder donar resposta a una major diversitat de 
necessitats en funció de les activitats que s’hi realitzin.  
 
Elements que cal tenir en compte per a afavorir la polivalència de 
determinats espais de l’equipament, són per exemple, la tipologia de 
materials de construcció, els tancaments mòbils de parets i portes, els 
punts d’aigua, equips de projectors i de so mòbils, etc. Un cop més, 
serà important el treball conjunt del personal tècnic de joventut i els 
arquitectes per tal de poder dissenyar els espais polivalents de manera 
que es puguin adaptar als usos futurs d’aquests espais.   
 

o La compartimentació de l’equipament 
 

La possibilitat de fer ús dels espais de l’equipament d’una manera 
independent és important a l’hora de definir horaris i usos diferenciats. 
Un disseny de l’equipament que possibiliti aquesta compartimentació, 
permet utilitzar alguns espais mentre altres es poden quedar tancats.   
 
Això és molt útil a l’hora de cedir espais a entitats o grups de joves, 
especialment fora de l’horari ordinari d’obertura de l’equipament, ja 
que aquesta sectorialització permet un major control dels espais als 
que es poden tenir accés.  
 
Relacionat amb la compartimentació, l’existència de diferents portes 
d’accés facilita la sectorialització de l’equipament, i per tant, 
possibilita una major flexibilitat dels usos dels espais, i un major 
control de les zones o sales que poden ser utilitzades. 
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o Visibilitat dels espais 
 

La visibilitat dels espais té dues vessants, per una banda la visibilitat 
des de l’exterior, i per altra, la visibilitat dels espasi interns. 
 
De la visibilitat des de l’exterior de l’edifici, ja s’ha parlat 
anteriorment en aquest document. El fet que alguns dels espais més 
atractius per a la població jove, com pot ser l’espai de trobada, sigui 
visible en part des de l’exterior, pot afavorir la imatge de l’equipament 
com lloc atractiu per a la gent jove. 
 
La visibilitat interior fa referència a la capacitat de visualitzar des de 
un punt el major nombre d’espais possibles. Comptar amb 
tancaments de vidre o finestres interiors permet una major 
visibilitat dels espais per part del personal que treballa a l’equipament. 
El fet de poder tenir un control visual d’aquest espais, especialment de 
l’entrada, facilita el treball del personal i el correcte funcionament de 
l’equipament. 
      

o Sonorització de l’equipament 
 
És important a l’hora de dissenyar l’equipament tenir en compte les 
necessitats d’insonorització i sonorització dels espais de 
l’equipament, ja que un cop realitzat el disseny arquitectònic, és molt 
difícil redefinir aquests aspectes. Certs materials de revestiment de les 
parets poden afavorir o actuar en contra de la caixa de ressonància, 
generant un soroll excessiu en l’ambient.  
 

o Materials  
 

Un factor  tenir en compte a l’hora de dissenyar l’equipament, és el 
tipus de materials que s’utilitzaran. En aquest sentit, caldrà tenir 
present quins materials són més adequats en funció dels usos de cada 
espai. 
 
Per exemple, si en determinats espais està previst realitzar activitats 
musicals o concerts, el terra de la sala hauria de tenir unes 
característiques que garantissin la seva durabilitat, i també la facilitat 
per netejar-ho després d’una activitat. 
 
El tipus de recobriment de les parets també ha d’adequar-se als usos 
previstos. Hi hauran activitats que requeriran de parets amb miralls, 
altres requeriran pintures resistents, altres aïllants acústics, altres 
parets de rajola, etc.  
 
Si es decideix utilitzar tancaments mòbils per facilitar la polivalència 
dels espais, caldrà tenir present els diferents tipus existents al mercat, 
i veure quin s’adapta millor a les necessitats i possibilitats de 
l’equipament.  
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En tot cas, un cop més és important tenir definit el pla d’usos per tal 
de poder treballar de manera coordinada amb els arquitectes, i així 
adequar els materials que s’utilitzaran als usos previstos.      
 
 

o Punts de llum i aigua 
 
És important preveure on serà necessari ubicar punts d’aigua i de llum, 
tant en els espais interiors com en els exteriors a l’equipament, ja que 
en el moment de construir l’equipament és menys costós incloure’ls.  

 
 
2.2.2 Característiques i aspectes funcionals 
 
Juntament amb els aspectes arquitectònics, hi ha una sèrie d’aspectes 
funcionals que cal tenir presents a l’hora de dissenyar el projecte de 
l’equipament juvenil: 

 
o Sistema d’alarma 

   
Relacionat amb la compartimentació de l’equipament, un sistema 
d’alarma sectorialitzat per zones, coincidint amb les divisions de les 
compartimentacions de l’equipament, afavoreix el control dels 
accessos, el que és especialment útil si es cedeixen espais de 
l’equipament fora de l’horari ordinari d’obertura, sense la necessitat de 
la presencia d’un responsable municipal. 
 

o Sistemes d’obertura       
  
Existeixen diversos sistemes d’accés a l’equipament, com per exemple 
les claus magnètiques, els codis d’alarma, el sistema de claus 
tradicional, etc. L’accés mitjançant claus magnètiques o codis 
d’alarma personalitzats, permet tenir un major control de les 
persones que han tingut accés a l’equipament.  També permet, en el 
cas que l’equipament estigui degudament sectorialitzat, personalitzar 
l’accés a determinats espais en funció de les necessitats.  
 

o Horaris d’obertura 
 
Facilitar i adaptar els horaris d’obertura a les necessitats d’oci dels 
joves és una part important del projecte de l’equipament, que pot 
influir en que es consolidi com a espai de referència per a la població 
jove.  
 
Les necessitats horàries de la població jove poden ser molt diverses, 
pel que pot ser complicat donar resposta a les diverses necessitats 
existents.  
 
Caldrà diferenciar entre els horaris d’obertura ordinaris, molt 
relacionats amb els recursos humans i econòmics disponibles, i els 
horaris d’obertura fora de l’horari habitual, molt relacionats amb 
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el projecte de l’equipament, les seves característiques 
arquitectòniques, i el sistema d’obertura.  
 
Com s’ha comentat, un equipament degudament compartimentat, amb 
un sistema d’alarmes sectorialitzat, i amb un sistema d’accés que 
faciliti el control de les persones qui accedeixen, facilitaran l’ús de 
l’equipament per la població jove, normalment de les entitats, fora de 
l’horari d’obertura habitual.   
 
Aquests factors funcional, estan relacionat amb els espais de gestió 
directa per part de la població jove, o amb la cessió d’espais puntuals, 
com es desenvolupa en el següent punt d’aquest document.  
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3 COM ES GESTIONARÀ L’EQUIPAMENT JUVENIL? 
 
La gestió d’un equipament juvenil és complexa, i la millor opció dependrà 
del projecte d’equipament, i de les característiques de cada municipi . 

 
Existeixen diversos factors que caldrà valorar a l’hora de decidir quina és la 
fórmula que millor s’adapta a cada realitat, com poden ser els recursos 
econòmics disponibles, especialment els que fan referència a Capítol 1, 
l’existència d’un teixit associatiu juvenil consolidat, el projecte polític, etc. 
 
 
3..1 Quin model de gestió és el més adequat pel nostre 

equipament? 
 

Els equipaments juvenils acostumen a ser de propietat municipal, però 
el tipus de gestió pot variar, sent les més comunes la gestió directa 
municipal, amb diferents matisos i diferències o l’externalització de la 
gestió.  

 

Gestió municipal 

Gestió 
municipal/externa Models de gestió 

Gestió externalitzada 

 
 

o Gestió Municipal 
 

En la gestió municipal directe, el personal que treballa a l’equipament 
està contractat per l’Ajuntament, i per tant, són personal municipal. 
 
Aquesta opció possibilita un major control sobre el projecte de 
l’equipament juvenil, i sobre el seu funcionament. També possibilita 
una major estabilitat laboral del personal, però també implica una 
menor capacitat de dinamisme alhora de realitzar canvis del 
personal que hi treballa, especialment per temes de substitucions o 
baixes.  

 
o Gestió municipal/externa 

 
Una variant de l’anterior model és la gestió municipal directa, però 
amb una part dels serveis o del personal externalitzat. En aquests 
casos, els responsables són personal municipal, que acostumen a 
treballar a l’equipament, però part del personal que treballa a 
l’equipament és contractat de manera externa. Fins i tot, es pot 
contractar externament un servei, com poden ser el d’informació o el 
de dinamització. 
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En aquests casos, es combina la estabilitat laboral del personal 
municipal amb la possibilitat de major dinamisme en el personal 
extern, el que possibilita una major rotació d’aquest personal en funció 
de les necessitats de cada moment. Tot i això, caldria garantir la 
existència de la figura de dinamització de l’equipament, ja que és un 
element clau de relació amb la població jove usuària de l’equipament.   
 
En aquest sentit, cal tenir present que la rotació de personal pot 
influenciar de manera negativa en la necessitat de crear referents per a 
la població jove en els equipaments juvenils, un element important per 
crear un clima de complicitat i vincular a la gent jove al projecte. 

 
o Gestió externalitzada 

 
En aquest model de gestió, una empresa contractada per 
l’Ajuntament és la responsable del funcionament de l’equipament. El 
personal que hi treballa, és doncs extern a l’Ajuntament, però 
acostuma a haver-hi una supervisió per part del personal tècnic 
municipal de la gestió que s’està realitzant. 
 
Aquest tipus de gestió requereix doncs d’una bona coordinació entre 
l’equip tècnic municipal, responsable últim del bon funcionament de 
l’equipament, i l’empresa gestora. 

 
La coordinació i supervisió del funcionament de l’equipament acostuma 
a ser més directa si l’Oficina de Joventut de l’Ajuntament està ubicada 
a l’equipament, ja que tot i que el personal municipal no gestiona 
directament l’espai, sí que té una relació molt directa amb el personal 
de l’empresa externa. 
 
En tot cas, l’Ajuntament haurà de vetllar per garantir unes condicions 
laborals correctes del personal extern que treballa a l’equipament.  

 
 
3..2 La participació juvenil 
 

Des de la Regidoria de Joventut s’ha de promoure la consolidació de les 
eines necessàries per fomentar la participació de la població  jove en el 
projecte de l’equipament juvenil. Com s’ha comentat, és important que 
la població juvenil estigui involucrada des d’ un començament en certs 
àmbits relacionats amb el disseny  de l’equipament, com per exemple 
en la definició del pla d’usos o en el disseny d’alguns aspectes 
arquitectònics.  
 
És necessari establir un objectiu en relació al tipus de participació que 
es vol fomentar. El model de participació més adequat per a cada 
municipi estarà relacionat amb diversos factors, com el projecte polític 
de la regidoria, la tradició associativa juvenil, el perfil d’usuaris de 
l’equipament, etc.  
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3.2.1 Mecanismes de participació juvenil 
 
Quan es parla de mecanismes de participació juvenil, cal diferenciar 
diferents factors de participació, relacionats amb l’estabilitat i amb 
la capacitat de decisió dels mateixos.   
 
 
 

 Estabilitat 
Grau de 
participació 

Estable 
 
Capacitat de decisió 
 

Participació juvenil 

Puntual Consultiu 

 
 

o Participació estable 
 
Els mecanismes estables acostumen a estar relacionats amb 
l’existència d’entitats juvenils o grups d’usuaris/es que estan 
involucrats en el funcionament de l’equipament. 
 
Acostumen a concretar-se en òrgans estables arribant a tenir una 
funció en la pròpia gestió de l’equipament, participant en la definició 
del projecte i en les decisions que es prenen. 
 
Poden ser també espais estables d’interacció entre entitats o grups de 
joves i el personal tècnic que treballa a l’equipament, però sense 
capacitat de decidir sobre la gestió del mateix. Aquests 
mecanismes acostumen a servir per fomentar la participació  i 
potenciar la vinculació de la gent jove en el funcionament de 
l’equipament, sent espais d’intercanvi d’idees on es realitzen 
propostes, i fins i tot es poden consensuar aspectes relacionats amb la 
programació d’activitats o de funcionament de l’equipament, sense 
formar part però de les estructures de gestió de l’equipament juvenil.   
 
 
Existeixen altres mecanismes estables de participació més 
informals, i amb menor capacitat d’implicació de la gent jove, com 
poden ser els mecanismes de comunicació entre usuaris/es i personal 
tècnic o els espais destinats a realitzar propostes o suggeriments,  com 
són les bústies, els canals virtuals, com el Facebook, els blogs o les 
webs interactives. Caldria plantejar-se però, si aquests mecanismes es 
poden considerar com a elements reals de participació, o si per contra, 
s’han de considerar només com a canals de comunicació i interacció 
entre usuaris/es i el personal responsable de l’equipament.  
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o Participació puntual 
 

Per altra banda, existeixen mecanismes de participació puntuals, i 
per tant no estables, relacionats normalment amb processos o 
projectes concrets. Aquests també poden tenir un caràcter més 
vinculat al funcionament o la gestió de l’equipament, o poden ser 
purament consultius, depenent de la voluntat tècnica o política de 
donar un caràcter o un altre a aquests processos participatius. 
 
Els Fòrums Joves relacionats amb l’equipament,  o les consultes 
puntuals per definir alguns aspectes de la programació d’activitats, són 
exemples d’aquests tipus de mecanismes.  

 
 
3.2.2 La Cogestió 
 

La cogestió de l’equipament juvenil amb la població jove és una opció 
de funcionament que es pot aplicar a qualsevol dels models de gestió 
exposats anteriorment. Suposa una aposta per la participació juvenil 
en el funcionament de l’equipament que possibilita una alta 
implicació juvenil en el projecte, tot i que la capacitat de decisió de 
la població jove pot variar en funció del model de cogestió que 
s’apliqui. 
 
Si es decideix apostar per una opció de projecte cogestionada, és 
recomanable que l’Ajuntament no limiti des d’un inici el nivell de 
cogestió, sinó que aquest grau de cogestió s’hauria de treballar 
conjuntament entre els responsables tècnics i polítics, i la 
població jove, que han de decidir fins on volen i poden arribar en la 
participació interna a l’equipament.  
 
 
En aquest sentit, perquè hi hagi una participació activa i realment 
implicada en la gestió d’un equipament és imprescindible que 
l’Ajuntament, doni un alt grau de confiança a la gent jove. Donant 
l’oportunitat d’assumir responsabilitats, compromisos i possibles 
errades, sobretot si s’entén la participació com a una oportunitat 
d’aprenentatge. Cal tenir present que els i les joves acostumen a ser 
conscients de la seva pròpia limitació, coneixen les seves possibilitats 
reals de compromís i de implicació. 
 
Un teixit associatiu juvenil potent i consolidat farà més viable un 
sistema de cogestió de l’equipament, pel què és més recomanable 
optar per aquesta opció en municipis amb una forta tradició associativa 
i una cultura de la participació treballada al llarg del temps. Tot i això, 
en municipis on les entitats juvenils estan en fase de consolidació, es 
pot realitzar un treball d’assessorament i formació del teixit 
associatiu, per tal de poder vincular a la població jove a la gestió de 
l’equipament, amb un acompanyament per part del personal tècnic de 
joventut, que faci viable optar per aquest model de cogestió. 
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3..3 L’ús del espais 
 

L’equipament de joventut ha de ser una referència per a la població 
jove, que ha de trobar en ell espais per poder desenvolupar-hi 
activitats. En aquest sentit, és recomanable posar a disposició de les 
entitats juvenils, grups de joves, i usuari/es espais dins l’equipament, 
de manera que puguin fer-ne ús, més enllà de les activitats 
programades i  de l’horari ordinari de funcionament. 
 
Una opció per fomentar la implicació juvenil, és contemplar la 
possibilitat de cedir de manera estable alguns espais a les entitats 
o grups de joves, reforçant així els vincles associatius amb 
l’equipament. Aquests espais poden ser d’ús exclusiu de les entitats i 
grups de joves, o compartit amb altres usos propis de l’equipament, 
com per exemple, la realització d’activitats obertes a tota la població 
jove.  
 
Cal valorar també la possibilitat d’accés a aquests espais fora de 
l’horari ordinari de funcionament de l’equipament. Aquesta opció 
serà més viable si existeix una compartimentació adequada de 
l’equipament, i sistemes d’accés que permetin un control de les 
persones que en fan ús, com s’ha comentat anteriorment en l’apartat 
“Característiques arquitectòniques i aspectes funcionals” d’aquest 
document.  
 
També cal valorar la possibilitat de la cessió d’espais de manera 
puntual a usuaris/es o  grups de joves per desenvolupar alguna 
activitat concreta. Caldrà doncs, buscar un equilibri entre la necessitat 
d’espais estables per part de les entitats, que organitzen activitats al 
llarg de l’any, i les dels grups de joves o usuaris/es, que demanden 
espais de manera puntual per realitzar alguna activitat.  
 
 
En aquest sentit, seria convenient disposar d’espais estables cedits de 
forma temporal a aquestes entitats o col·lectius actius, i d’altres espais 
disponibles que permetin fer-ne un ús de forma espontània i puntual. 
En cas de no disposar de suficients espais per cobrir totes les 
demandes, s’hauria d’establir un sistema de coordinació horària dels 
usos, i en determinats casos, apostar per algun tipus d’organisme que 
gestioni aquesta coordinació.  
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4 LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS EN L’EQUIPAMENT. 

 
 

4..1 Qui participarà en la definició de la programació d’activitats? 
 

La principal forma de participació dels i les joves en les polítiques de 
joventut és duent a terme projectes (tant serveis com activitats) impulsats 
o gestionats des del mateix teixit juvenil. En general, les actuacions en 
què la població juvenil té un grau de participació més elevat 
acostumen a adequar-se més a la realitat i a difondre’s de manera més 
efectiva que no pas aquelles en què simplement en són usuaris. 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat Com es gestionà l’equipament juvenil? 
d’aquest estudi, la gestió dels projectes destinats a joves pot ser de molts 
tipus, en funció per exemple de la relació existent entre l’administració i els 
joves, i també del tipus de projectes. L’administració els pot externalitzar, 
fer-ne una gestió municipal, cogestionar-los amb els joves o bé permetre 
que els projectes estiguin completament autogestionats pels propis joves. 
 
A l’equipament juvenil s’ha d’oferir una sèrie de recursos i activitats que 
propiciïn la participació activa de la població jove. Una programació 
d’activitats acurada i treballada seguint els interessos dels usuaris 
de l’equipament sempre tindrà una millor rebuda que no pas si es realitza 
sense comptar amb la població jove. Per aconseguir-ho, cal establir un 
contacte directe amb els i les joves i les entitats per part del personal de 
Joventut. D’aquesta manera es facilita que es conegui si els joves que 
hauran de gestionar el projecte estan suficientment preparats, tant en 
termes de cultura participativa com de gestió; i en el cas que no ho 
estiguin, pugui recolzar-los i facilitar la seva formació en els aspectes 
necessaris. 
 
Com s’ha dit, els i les joves són els principals actors de l’equipament juvenil, 
així com els seus màxims beneficiaris, però moltes vegades el propi 
equipament o tipus de municipi presenta unes característiques que dificulta 
aquest accés a la població jove, per la qual cosa s’ha de començar a 
programar activitats per atreure als i les joves a l’equipament. D’aquesta 
manera, es pot donar el cas, tal i com succeeix en molts dels equipaments 
analitzats, que es combina una programació d’activitats realitzada per 
l’equip tècnic de la Regidoria, amb una altra programació que sorgeix a 
iniciativa dels i les joves.  
 
En aquest cas, es fa necessari que el seguit d’actuacions que es realitzin a 
proposta dels professionals de joventut, segueixi una lògica de mandat i 
d’estructura que vagi més enllà dels elements propis de dinamització. Es 
necessari que existeixi un Pla de centre o Pla socioeducatiu que 
treballi elements que aportin motius de reflexió als usuaris de 
l’equipament. Una proposta es la de consultar als joves sobre aquelles 
necessitats que tinguin, i que des de l’equipament juvenil, s’han de 
treballar. 
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Es fa evident l’existència d’uns objectius polítics i tècnics davant la 
programació i estructura d’activitats, que ha de comptar amb la participació 
o consulta dels i les joves, i comptant sempre amb el suport de les entitats 
juvenils del municipi. 
 
Un altre element a tenir en compte per a la programació d’activitats, serà 
decidir en quina modalitat es realitzen aquestes, si seran de caràcter 
gratuït, de pagament, o la combinació de totes dues modalitats. Per 
aquelles activitats que s’allarguen durant més d’un trimestre, fer-les de 
pagament garanteix l’assistència i continuïtat dels seus membres. El fet que 
les activitats siguin de pagament pot limitar per una part l’accés a la seva 
realització, però per altre garanteix certa predisposició a comprometre’s en 
la seva assistència. Es poden doncs combinar ambdues modalitats, i 
depenent del tipus de participació i usuaris de l’equipament, que aquests 
aportin o assumeixin part del cost de l’activitat, i per tant, s’hagin 
d’organitzar activitats paral·leles implicant d’una forma més activa a la 
població jove. 

 
 

4..2 Les xarxes socials com a nous canals de comunicació i 
participació. 

 
L’ús de les xarxes socials a través de les noves tecnologies s’ha convertit en 
un mitjà propi i identificatiu de la població jove. Els i les joves fan un ús 
gairebé massiu d’aquests mitjans, i moltes vegades els serveix per arribar a 
informació que per altres canals tradicionals no saben o no hi tenen accés. 
La tendència actual és que cada cop més el seu ús va més enllà de la 
pròpia recerca d’informació, i es situa com a un canal o via de 
comunicació entre el col·lectiu juvenil.  
 
Aquestes xarxes socials són doncs una oportunitat per atreure i promoure la 
participació dels i les joves a un equipament en concret. Es recomanable 
utilitzar aquests nous canals com a mitjans d’informació, com molts 
municipis ja estan realitzant, però cal apostar per realitzar un pas més 
enllà i promoure certa activitat i reciprocitat, en definitiva, una 
interacció entre joves i administració.  
 
Aquests nous canals, fan necessaris una adaptació i plantejament de les 
tasques i figures del personal de joventut, implicant, per exemple, als 
propis informadors en la gestió d’aquests canals, o bé, externalitzar part 
d’actualització d’aquest servei. 
 
És important plantejar l’ús que es vol fer d’aquests mitjans, ja que si es 
tenen els recursos i mitjans necessaris, es pot convertir en una eina més 
per treballar la participació i fins i tot per suplir o complementar algun 
servei personalitzat com per exemple la cessió d’espais, l’oficina 
d’assessorament, etc. També cal tenir en compte que integrar aquestes 
eines d’una forma més eficaç suposa dedicar un temps extra, que 
només sent explícita aquesta prioritat quedarà ben justificada. 
 
Tal i com succeïa en la resta d’apartats, cal preveure un treball a llarg 
termini, per tal d’incloure aquests nous canals en els objectius de la 
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Regidoria. A més, aquests nous canals també influeixen en la pròpia gestió 
de l’equipament, com per exemple, a través del format on-line preveient 
l’agilització de tràmits per la reserva d’espais, la demanda de material 
específic per activitats, etc. 
 
 
4..3 Com arribar a tota la població jove del municipi.  
 
Tenint en compte quins tipus de serveis s’ofereixen des de l’equipament, si 
estan més orientats cap a activitats de dinamització, activitats de caràcter 
infantil, tallers, cursos de formació, serveis d’assessorament, etc. l’accés de 
la població jove i els tipus d’usuaris variaran en gran part. 
 
Així doncs, si a l’equipament s’ofereix una programació de dinamització molt 
atractiva, segurament els potencials usuaris seran joves de la franja més 
adolescent, per contra, si es realitzen assessories específiques i activitats de 
formació, serà la franja de joves adults els que el freqüentaran. La recerca 
de l’equilibri és una tasca complicada, però no impossible, i molts 
agents poden intervenir en la consecució d’una estratègia per 
ampliar el públic al qual s’arriba. 
 
Com a equipament municipal, la voluntat és la d’arribar a totes les franges 
de població jove, però segurament aquesta fita, estarà molt determinada 
per els diferents aspectes abans comentats. 
 
D’aquesta manera, s’aposta per un equipament juvenil de referència, 
que actuï com a referent per a la població jove. Per tant, ha d’aconseguir 
que la població jove s’identifiqui en el propi equipament, ja sigui per la 
qualitat dels serveis que hi pot trobar, per l’espai de dinamització, per la 
programació d’activitats, per l’ambient juvenil que hi poden trobar, per la 
cessió d’espais, etc. 
 
Moltes vegades la situació de partida del propi equipament, la tradició 
associativa del municipi o la ubicació de l’equipament poden condicionar 
quin tipus de jove serà el principal usuari/a. Davant d’aquest fet, es 
proposa, apostar per una línea de treball el màxim de consensuada 
possible, fent intervenir diferents agents municipals, així com actors juvenils 
que poden fer funcionar l’equipament i atreure nous col·lectius. Arribar a 
tots els joves del municipi és un objectiu molt motivador, però alhora poc 
realista, per la qual cosa es recomana treballar el present amb els 
joves usuaris, i pensar estratègies de futur per atreure’n de nous, 
com per exemple realitzar campanyes de difusió a les escoles, aprofitar el 
programa PIDCES (Programa Informació i Dinamització als Centres 
d’Educació Secundària), realitzar trobades de delegats/es, oferir activitats 
atractives i interessants, etc.  
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5 ELS RECURSOS HUMANS EN ELS EQUIPAMENTS JUVENILS. 

 
 

5..1 Personal necessari per el correcte funcionament de 
l’equipament.  

 
 
En aquest punt de l’estudi, es realitza una anàlisi dels principals recursos 
humans que ha de disposar un equipament per a joves, tenint en compte 
però dos elements que poden condicionar el tipus i nombre de personal: la 
mida del municipi i la de l’equipament juvenil. Tot i això, una anàlisi més 
detallada es veurà en l’últim apartat d’aquest document, per el que en 
aquest cinquè apartat, es considera oportú enumerar algun dels principals 
condicionants i recomanacions a tenir en compte. 
 
Aquest dos factors, la mida del municipi i la de l’equipament, poden 
condicionar la necessitat de dotar de personal a l’espai juvenil, així com 
molts altres elements i factors, com per exemple l’aposta política que es 
vulgui realitzar a l’equipament, la tradició en polítiques de joventut al 
municipi, els serveis que es vulguin oferir, els espais dels que disposi, la 
programació de tallers i/o activitats, etc; per la qual cosa no hi ha un 
model estable de personal mínim necessari, sinó més aviat, una 
adaptació a la realitat de l’equipament i del pla d’usos, que 
determinarà el nombre i tipus de personal que caldrà disposar. 
 
Tot i aquests elements que poden condicionar de certa manera el 
plantejament d’una estructura de personal estable, es considera que en un 
equipament per a joves, són tres les figures principals: tècnic/a, 
informador/a i dinamitzador/a, que haurien d’aparèixer representades. 
Com s’ha dit, diversos condicionants faran variar la composició final de cada 
municipi i el seu equipament, però és important en un primer moment i per 
al posterior funcionament de l’equipament per a joves, que per a 
cadascuna d’aquestes hi hagi una clara definició de les seves 
principals tasques i funcions. 
 
Les tasques teòriques que han de realitzar les diferents figures, comporten 
la necessitat de comptar amb diferents perfils de professionals. El treball 
tècnic està més orientat a la gestió i treball intern de la regidoria, el de 
dinamització al treball directe amb joves i entitats, i el de informació amb 
tasques relacionades amb la orientació i l’assessorament en diferents 
àmbits, pel que seria convenient que el personal comptés amb formació 
específica per a cada funció 
 
D’aquestes tres figures, es considerada com a principal o com a essencial, 
la figura primer d’un dinamitzador/a que treballi amb els usuaris/es 
de l’espai. Aquesta figura, és la que ha d’actuar com a persona de contacte 
i referència per als i les joves, per la qual cosa, s’haurà de caracteritzar per 
tenir certes actituds proactives, i no només en el moment de promoure 
activitats de dinamització, sinó també en el treball de relació amb els i les 
joves, promovent aspectes com la confiança, el respecte, el tracte entre 
iguals, etc.  
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Les funcions de la figura tècnica acostumen a estar més orientades cap al 
treball intern, de planificació i de gestió de l’equipament, tot i que la seva 
implicació en la dinamització directa de l’espai pot variar en funció de les 
característiques de l’equipament, i del nombre de personal que hi treballa. 
En municipis petits, que acostumen a comptar amb menys personal, és més 
habitual que la figura tècnica realitzi altres tasques relacionades amb la 
dinamització o la informació. Quan la gestió de l’equipament és 
externalitzada, la figura tècnica acostuma a realitzar tasques de coordinació 
i supervisió del projecte, tot i que el seu grau d’implicació en aspectes 
relacionats amb la gestió, com poden ser el disseny de la programació, pot 
variar, ja que en alguns casos pot ser més directa i participativa, o en 
altres, jugar un paper de supervisió amb menor implicació directa en la 
gestió. 
 
L’informador/a juvenil és una figura clau per tal d’oferir un servei 
d’informació a la població jove del municipi. En alguns casos, la figura de 
l’informador/a està clarament definida, amb una o més persones que 
treballen exclusivament realitzant aquestes funcions. Això és més habitual 
en municipis grans que compten amb un Servei d’informació juvenil, que 
pot estar externalitzat o no, en funció del model de gestió de l’equipament. 
En municipis més petits, que acostumen a comptar amb menys personal, és 
més habitual que la figura tècnica realitzi també funcions de informador/a, 
o que aquest últim, realitzi també funcions de dinamització de l’equipament. 
 
 
5..2 La ubicació de l’Oficina Tècnica.  
 
La ubicació de la oficina tècnica de joventut en el propi equipament o en un 
altre espai fora del mateix, presenta certs elements que fan reflexionar la 
seva ubicació final, i que a continuació es desenvolupen. 
 
A favor de situar l’oficina tècnica en el mateix espai on es troben els joves, 
és que s’aconsegueix garantir un contacte constant amb la població 
jove i les seves necessitats. A més, també permet un major seguiment 
de les diferents actuacions que es duen a terme, així com de la gestió diària 
del propi equipament juvenil. Un altre punt a favor, es que permet que 
altres regidories visualitzin el treball que s’està realitzant des de 
joventut, al convocar per exemple, reunions de treball interdepartamental 
en el propi equipament juvenil. 
 
Ara bé, si es tria situar l’equip tècnic de joventut en el propi equipament, hi 
hauran certs desavantatges que s’hauran de tenir en compte. Per exemple, 
i molt important, implica una pèrdua de coordinació i comunicació 
amb altres departaments al situar-se aïllat de la resta de dependències 
municipals. Aquest fet, propicia que s’hagin de realitzar canals o sistemes 
informals de coordinació amb la resta de serveis. 
 
Elements a favor de situar l’oficina tècnica fora de l’equipament són en 
relació a l’espai físic de treball, ja que si aquest no és l’adequat en el 
propi equipament o no es troba separat de la resta d’espais, no 
permet realitzar les tasques tècniques de forma adequada, pel que és 
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millor desplaçar l’oficina fora de l’equipament. Ara bé, el fet de no situar-se 
a l’espai juvenil, provoca també que s’hagin de crear mecanismes per tal de 
mantenir el contacte amb la població jove, com ara per exemple, destinant 
unes hores en horari de tarda per realitzar-hi feines de coordinació, o 
simplement, per mantenir contacte amb la població jove. 
  

 
5..3 Altres agents a tenir en compte per potenciar l’equipament. 
 
Com a espai de referència per a la població jove del municipi, i en relació 
als serveis que en aquest espai es poden trobar, cal englobar l’equipament 
com a un espai municipal dedicat a la població jove. En aquest sentit, 
l’equipament de joventut ha d’actuar com a espai de referència no només 
per a la població jove, sinó que cal que la resta de col·lectius i regidories de 
l’Ajuntament el coneguin com a tal.  
 
Per aconseguir-ho, cal incloure una lògica de treball transversal, a través de 
la creació de mecanismes de coordinació i  comunicació, per tal de resoldre 
les qüestions que plantegin els i les joves, ja sigui de caràcter temàtic com 
ara d’assessorament laboral, o per a la tramitació de reserva d’un espai 
determinat del municipi. D’aquesta manera, l’equipament juvenil, pot obrir 
determinats espais dels que disposi cap a d’altres col·lectius, tenint en 
compte però que el seu públic principals seran els i les joves. Amb aquest 
fet, s’estarà introduint nous agents i actors a l’equipament, que de ben 
segur en algun moment, podran col·laborar i oferir els seus serveis a la 
població jove. 
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6 PROPOSTA DE DEFINICIÓ DE DIFERENTS NIVELLS 
D’EQUIPAMENT JUVENIL.  

 
 

En aquest darrer apartat, es realitza una aproximació teòrica i pràctica a 
l’objecte del present estudi, que no és més que facilitar un seguit 
d’elements que poden ser d’ajut en la definició dels equipaments municipals 
de joventut. D’aquesta manera, a continuació es troba una proposta 
d’espais i recursos que es consideren necessaris per a poder 
considerar un espai com a equipament juvenil, categoritzat en tres 
nivells, per tal d’apropar la realitat municipal del territori a aquesta 
proposta de definició d’equipament juvenil. 
 
 
6..1 Nivell bàsic d’equipament juvenil 
 
Un primer nivell o nivell bàsic del que s’ha d’entendre com a equipament 
juvenil, ha d’anar més enllà d’un espai buit sense contingut ni estructura 
planificada. Com a element comú per a tots els nivells d’equipament, ha de 
complir amb una lògica d’objectius als quals es volen assolir a través de la 
dinamització o de l’oferiment de recursos en el propi equipament.  Aquest 
espai, es considerarà equipament de joventut, si se’l dota de vida i de 
continguts, a través de l’aprofitament de recursos i amb la necessitat que 
se’l doti de personal, almenys amb la figura d’un/a dinamitzador/a.  
 
Així doncs, en aquest primer nivell, aquest espai/equipament de joventut, 
és indispensable que compti amb la figura d’un dinamitzador/a o 
personal referent, no només per garantir que a dins es desenvolupin les 
activitats o actuacions de forma correcta, sinó per establir un primer pont 
de contacte i comunicació entre els joves i la pròpia regidoria.  
En aquest primer nivell, es considera a més que aquest espai pot formar 
part d’un altre edifici o tenir una estructura independent. Si formés part 
d’un altre espai ja existent, s’hauria de cercar que l’espai de joves tingués 
accessos independents, per no dependre el seu accés de l’obertura de la 
resta de l’equipament on es troba. 
 
En relació als espais i aules que hauria de disposar, en aquest nivell bàsic, 
l’equipament hauria de treballar la forma d’adaptar i convertir els espais 
dels que disposi de forma polivalent i adaptable a múltiples utilitats 
i usos. Aquest seria el cas per exemple si només es disposés d’un únic 
espai, a mode de sala o aula de grans dimensions. Si aquest fos el cas, 
seria convenient definir de forma clara els usos que es voldran tenir en 
aquest únic espai, per tal de tenir en compte amb quin mobiliari s’equiparà, 
quines activitats es podran realitzar, etc. En aquest sentit, es més indicat 
per exemple, mobles i cadires plegables, escriptoris i llibreries amb rodetes, 
cartelleres mòbils a les parets, etc.  per tal d’adaptar l’espai existent per a 
múltiples usos, evitant així la  inhabilitació de l’espai per no haver planificat 
els usos possibles. 
 
Ara bé, com s’ha comentat, també en aquest primer nivell, si l’espai del 
que es disposa pot estar format per diverses aules i despatxos, es 
poden realitzar actuacions de diferent format. Si es disposés de 
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diversos espais dins d’un equipament més gran, i s’hagués de realitzar una 
diferenciació d’espais de treball, aquests serien per una banda un petit 
despatx de gestió del personal de joventut, una sala polivalent adaptada per 
a la realització de diferents activitats, una tercera sala per a la realització de 
reunions o xerrades, i un quart espai que seria el reservat per al magatzem.  
A més, cal pensar d’incorporar aquells serveis anomenats comuns, com ara 
lavabos, quartets per la neteja, per maquinària de l’equipament, etc. 
L’existència de tots aquests diferents espais estaria vinculat a la presència 
d’un treballador/a de joventut, perfil dinamitzador/a, i s’aproparia al segon 
nivell, al nivell adequat d’un equipament juvenil municipal. 
 
L’horari d’obertura d’aquest primer nivell, hauria de ser en horari de 
tarda, procurant que el personal que hi treballa gaudeixi del suficient temps 
per preparar els diversos espais per  a la seva obertura. En aquest sentit, es 
pot plantejar l’obertura també d’algun matí, per oferir el servei a aquells 
joves que no poden assistir-hi per la tarda. Si en el municipi existeix un 
teixit associatiu juvenil que vulgui participar del funcionament del mateix, 
aquest pot ser molt important en el moment de cedir espais de 
l’equipament fora de l’horari, a través de la cessió de claus, afavorint així 
una gestió compartida de l’espai juvenil.   
 
Definir quins serveis són els que s’haurien d’oferir en aquest primer 
nivell d’equipament, està molt relacionat amb els objectius que la 
pròpia regidoria de Joventut s’haurà marcat en el moment 
d’engegar un equipament per a joves. Així doncs, pot anar orientat a 
oferir un espai de dinamització i d’activitats, a mode d’espai de relació per a 
la població jove, per la qual cosa no caldrà dotar-lo, almenys en aquest 
moment, de serveis específics com ara assessories, Punt d’informació 
juvenil, etc. Si aquest fos el cas, i com ja s’ha dit, el personal encarregat de 
dinamitzar l’espai juvenil pot dedicar unes hores de la seva jornada (per 
exemple abans d’obrir l’espai) a realitzar funcions de recerca d’informació 
bàsica, i a través de cartelleres, posar-la a l’abast de la població jove.  
 
Si per altra banda, s’optés per apostar per una línea de treball enfocat a 
l’assessorament i la informació, cal dotar l’equipament d’espais i 
professionals específics, per tal que pugin desenvolupar la seva feina sense 
interferir amb la resta. D’aquesta manera, a l’equipament haurà d’haver 
equips informàtics per afavorir aquestes funcions, però no cal hipotecar 
espais sencers amb ordinadors, sinó més aviat, per exemple, oferir un 
servei Wifi a l’equipament, per tal que els i les joves puguin connectar-se a 
través d’ordinadors portàtils, o bé cedir ordinadors portàtils en el propi 
equipament, o per exemple, instal·lar pantalles planes a les parets per 
aprofitar l’espai, etc.  
  
En aquest sentit, cal adaptar l’equipament o espai per a joves a diversos 
elements que difereixen per a cada municipi. Les necessitats que els i les 
joves tenen, l’espai del que es disposi, el pressupost existent, o 
molts altres factors, condicionaran de ben segur fins a on es pot 
arribar. S’ha de tenir clar però, que no s’ha de voler implantar un 
model únic o uniforme arreu del territori. És preferible que en un 
primer pas s’aposti per una línea de treball que doni continuïtat i estructura 
en el propi equipament, i a la pròpia regidoria de Joventut, i més endavant, 
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un cop s’hagi visualitzat la necessitat d’apostar per dotar-lo de serveis i més 
personal, realitzar una segona inversió. En determinats casos, aquest 
procés d’adaptació d’un equipament bàsic per dotar-lo de més continguts, 
pot allargar-se de mitjana de 4 a 5 anys, per la qual cosa, s’han d’establir 
ponts estables de relació entre joves i personal de la regidoria, per tal de no 
crear falses expectatives que acabaran per desestabilitzar el treball que es 
realitza amb els i les joves. 
 
A continuació, s’estableix un quadre gràfic dels diferents espais i serveis 
que es poden incloure en aquest primer nivell, i com s’ha comentat, no té la 
voluntat de definir-lo com a model únic, sinó més aviat la d’oferir una 
aproximació a les conclusions a les que s’han arribat en aquest estudi. El 
nombre de l’eix de coordenades indica aproximadament quin percentatge 
d’ús ha d’ocupar els diferents espais que s’han plantejat en aquest primer 
nivell. 
 

Espais per a un primer nivell d'equipament

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Espais comuns

Magatzem

Despatx de gestió

Sala de reunions

Aula polivalent

Espai de relació

 
 

 
% 

d’espai 
Característiques bàsiques de l’espai Capacitat 

- Fàcilment adaptable i polivalent  
- Mobiliari bàsic i elements de dinamització  
- Cartelleres i plafons mòbils  

Espai de 
relació 

35% 

- Servei Wi-fi 

45 persones  

-Adaptable per a diferents activitats. 
- Accés independent des de l’exterior 

Aula 
polivalent 

25% 
- Mobiliari apilable i plegable  

15 persones 

- Mobiliari específic Sala de 
reunions 

20% 
- Per a ús intern, entitats i col·lectius de joves  

5-10 persones 

- Espai de treball intern del personal  
- PIJ o servei d’informació 

Despatx 
de gestió 

15% 
- Armaris i mobiliari 

1-2 persones 

Magatzem 5% - Per a ús propi de l’equipament - 

- Serveis Serveis 
comuns 

5% 
- Punt d’aigua i possibilitat de dutxa  

- 
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6..2 Nivell adequat d’equipament juvenil 
 
Un segon nivell d’equipament adequat per a realitzar-hi actuacions i 
serveis adreçats a la població jove, a d’anar un pas més enllà que el 
equipament bàsic en joventut, cal pujar un esglaó més tan en la definició i 
existència d’espais com del personal necessari. 
 
En aquest segon nivell, l’equipament ha de poder oferir un seguit de 
recursos i serveis de diferents característiques. En el seu pla d’usos, 
ha de poder incorporar dues línies de treball a realitzar, la de dinamització 
de la població jove i la d’oferir serveis i assessories especialitzades. 
D’aquesta manera, aquest equipament, haurà de disposar de 
l’estructura d’espais mínims establerta en l’anterior apartat, però 
afegint espais i aules de treball més enfocades per a determinats 
usos, que permetin la simultaneïtat de serveis i actuacions en un mateix 
espai de temps. 
 
Davant l’augment de recursos i de serveis disponibles en aquest 
equipament, es fa necessària una estructura d’equip ja consolidada i 
establerta per les figures de dinamitzador/a, informador/a i tècnic/a de 
joventut. El fet que hi hagin més espais i aules a l’interior, repercuteix en la 
necessitat de dotar de personal a l’equipament, per tal de garantir que el 
treball dels diferents professionals sigui el màxim d’adequat. No s’ha de 
caure en la provisió d’un lloc de treball per aula o ús que es té pensat 
realitzar, sinó més aviat, cal establir una línea de treball per 
programes, i que cadascun dels professionals que hi treballin, 
tinguin assignat unes tasques i funcions delimitades (els rols són 
necessaris, però el nombre de treballadors pot variar en funció de la mida 
de l’equipament, de l’aposta política del projecte, dels recursos econòmics, 
etc.). 
 
Així doncs, aquest segon nivell d’equipament, ja tindria una estructura 
independent com a equipament de joventut,  amb despatx de treball 
intern, espai relacional i de trobada, amb un espai específic per a un PIJ o 
per un servei de informació (virtual, cartelleres, etc), una sala polivalent 
transformable en dues, possibilitat de sales per entitats, sala de reunions 
petita adaptable per fer assessories, un espai de magatzem (no vinculat a la 
sala polivalent sinó al propi equipament), serveis comuns, servei Wifi, etc. 
També es planteja que l’existència d’un espai obert i propi de l’equipament 
resulta interessant per als i les joves, oferint una major oportunitat en la 
realització d’activitats, i aportant un espai de relació atractiu. 
 
Seguint amb l’argument plantejat en l’equipament de mínims, també en 
aquest segon nivell cal una definició real dels usos que es tenen 
previst realitzar, i no hipotecar espais per a determinats usos que no 
permeten una adaptació ràpida i fluïda, com ara per exemple les sales TIC, 
que necessiten de manteniment i personal molt específic. 
 
Com es pot comprovar, en aquest segon nivell, hi ha un augment dels 
espais interns de l’equipament, i en conseqüència un augment també dels 
diferents usos que es puguin realitzar. En aquest sentit, cal preveure en 
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aquest nivell una accessibilitat fora dels horaris establerts, a través 
de portes d’entrada independents a la resta dels espais, compartimentació 
de sectors del mateix equipament, sistemes d’obertura a través de codis 
d’alarmes, etc. Tots aquests mecanismes, serviran per garantir que la 
població jove del municipi pugui accedir-hi de forma independent, i 
afavorirà de ben segur que el teixit associatiu i juvenil vulgui participar 
d’alguna forma en la gestió de l’equipament en si, ja sigui de determinats 
espais com la sala polivalent o l’aula taller i/o vulgui participar en la gestió i 
programació d’objectius de l’equipament en si. 
 

Espais per a un segon nivell d'equipament

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Espais comuns

Magatzem 1

Magatzem 2

Despatx de gestió

Espai PIJ

Sala entitats

Sala de reunions

Aula polivalent 2

Aula polivalent

Espai de relació

 
 

 
% 

d’espai 
Característiques bàsiques de l’espai Capacitat 

- Màquines vending o possibilitat de barra  
- Mobiliari atractiu i elements de dinamització 
- Cartelleres i plafons mòbils 
- Servei Wifi 

Espai de 
relació 

40% 

- Espai de treball personal dinamitzador 

50 persones  

- Activitats i tallers de petit format 
- Accés independent des de l’exterior 
- Possibilitat de dividir-se en dos espais 

Aula 
polivalent 

25% 

- Mobiliari apilable i plegable 

25 persones 

- Adaptada per a actuacions de petit format 
- Accés independent des de l’exterior 

Aula 
polivalent 2 

30% 
- Possibilitat de connexió amb espai de relació 

35-40 
persones 

- Mobiliari específic 
- Per a ús intern, entitats i col·lectius de joves 

Sala de 
reunions 

15% 
- Espai per assessories personalitzades 

5-10 persones 

- Espai de treball i trobada d’entitats 
Sala 
entitats 

15% - Compartimentació d’espai per permetre accés   
fora d’horari 

10-15 
persones 

- PIJ o servei d’informació Espai PIJ 10% 
- Ordinadors d’autoconsulta 

4-5 persones 

- Espai de treball intern del personal Despatx de 
gestió 

10% 
- Accés visual a la resta d’espais de 
l’equipament 

2-3 persones 
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  - Armaris i mobiliari adequat  
Magatzem 
1 

10% 
- Per a ús propi de l’equipament 

- 

Magatzem 
2 

10% 
- Per a ús d’entitats juvenils 

- 

- Serveis i petits vestuaris Serveis 
comuns 

5% 
- Punt d’aigua i possibilitat de dutxa  

- 
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6..3 Nivell òptim o de màxims d’equipament juvenil 
 
El tercer nivell d’equipament juvenil, seria el que s’aproparia al tipus 
ideal, un equipament que incorporés els espais i serveis existents en 
tots dos nivells anteriors, però que a més, s’oferissin espais i 
serveis especialitzats per a determinades assessories, així com tots 
aquells espais i serveis necessaris per als joves i que no s’ofereixen 
des d’altres equipaments municipals. 
 
Ja en aquest nivell, es fa indispensable l’adaptació d’horaris i usos a 
la població jove, compartimentació d’espais i accessos independents 
mitjançant targes electròniques o sistemes de codi d’alarmes. Al dotar 
l’equipament de més recursos per als i les joves, cal preveure que aquests 
en puguin fer un ús més enllà del propi horari de l’equipament, per la qual 
cosa, s’hauran de tenir en compte mecanismes d’entrada independent per a 
determinats espais de l’equipament, així com una planificació arquitectònica 
de l’edifici que permeti aquesta adaptabilitat en els usos. 
 
A més, també en aquest model, com en el primer i segon, cal un treball de 
gestió molt vinculat amb els joves, associats o no, per tal de introduir-los en 
la lògica de treball del propi equipament. El col·lectiu de joves se’ls pot fer 
participar en un consell de centre o d’equipament, per tal de recollir les 
seves propostes, no només d’activitats o de programació, sinó com s’ha dit 
al principi, promoure que el propi equipament s’adapti als seus possibles 
usos. 
 
Ja en aquest tercer nivell, els espais de l’equipament cal que ofereixin 
alternatives als espais que els joves no troben en altres 
equipaments del municipi, com per exemple, bucs d’assaig musicals i 
bucs de creació artística, aules taller independents, sales de treball 
multimèdia, aules d’exposició, etc.  
 
A part de tots aquests espais que cerquen potenciar la creativitat del 
col·lectiu juvenil o la seva dinamització a través d’activitats, aquest 
equipament ideal ha d’actuar com a oficina de serveis per a la 
població jove, a través de serveis d’atenció personalitzada, ja siguin 
realitzats per propi personal de l’equipament o per personal d’altres 
regidories, com per exemple assessories laborals, d’habitatge, de salut, etc.  
 
Així doncs, aquest darrer nivell planteja que en el seu interior es trobin 
aquells recursos que la població jove necessita, i que no existeixen en altres 
espais del municipi. 
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Espais per a un tercer nivell d'equipament

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Serveis comuns
Magatzem 1
Magatzem 2
Espai artístic

Bucs d'assaig
Despatx de gestió

Espai PIJ
Sala entitats

Sala entitats 2
Sala de reunions
Aula polivalent 1
Aula polivalent 2
Aula polivalent 3
Espai de relació

 
 

 
% 

d’espai 
Característiques bàsiques de l’espai Capacitat 

- Màquines vending o possibilitat de barra  
- Servei de bar amb programació jove 
- Mobiliari atractiu i elements de dinamització 
- Cartelleres i plafons mòbils 
- Servei Wi-fi 

Espai de 
relació 

40% 

- Espai de treball personal dinamitzador 

50 persones  

- Activitats i tallers de petit format 
- Accés compartimentat a l’equipament 

Aula 
polivalent 

25% 
- Mobiliari apilable i plegable 

25 persones 

- Activitats i tallers de petit format 
- Accés compartimentat a l’equipament 

Aula 
polivalent 
2 

25% 
- Possibilitat de dividir-se en dos espais 

25 persones 

- Especialment dissenyada per actuacions 
artístiques 
- Equipada amb equip de so i audiovisual 
- Accés independent des de l’exterior i connexió a 
l’espai de relació 

Aula 
polivalent 
3 

35% 

- Camerinos i vestidors 

50-60 
persones 

- Mobiliari específic 
- Per a ús intern, entitats i col·lectius de joves 

Sala de 
reunions 

10% 
- Espai adaptat per a aula d’estudi i treballs 

10 persones 

- Espai de treball i trobada d’entitats 
Sala 
entitats 

15% - Compartimentació d’espai per permetre accés fora 
d’horari 

10-15 
persones 

- Espai de treball i trobada d’entitats 
Sala 
entitats 2 

15% - Compartimentació d’espai per permetre accés fora 
d’horari 

10-15 
persones 

- PIJ o servei d’informació 
- Espai per realitzar assessories Espai PIJ 20% 
- Ordinadors d’autoconsulta 

4-5 persones 

- Espai de treball intern del personal Despatx 10% 
- Accés visual a la resta d’espais de l’equipament 

2-3 persones 
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 de gestió  
- Armaris i mobiliari adequat 

 

- Bucs d’assaig musical insonoritzats Bucs 
d’assaig 

25% 
- Buc específic de gravació i edició 

4-6 bucs 

- Espai per promoure la creació artística Espai 
artístic 

15% 
- Possibilitat de petites exposicions 

10-15 
persones 

Magatzem 
1 

10% - Per a ús propi de l’equipament - 

Magatzem 
2 

10% - Per a ús d’entitats juvenils - 

- Serveis - Serveis 
comuns 

5% 
- Espai habilitat per al personal de neteja - 
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