
BENESTAR I 
SOCIALITZACIÓ

ENS CUIDEM2|

L’objectiu és acompanyar a les persones joves en el seu 
desenvolupament, afavorint el seu benestar i les relacions socials.
Els espais i les activitats d’oci són un element central de 
socialització i d’aprenentatge comunitari.



ENS CUIDEM
A través de l’oci educatiu es potencia la promoció d’hàbits saludables. 
Cuidar-se i cuidar l'entorn que ens envolta, per a poder gaudir 
d’ambients agradables de convivència.
Apostem per l’art jove, facilitant l’accés a la cultura i fomentant la 
creació artística com a eina de comunicació, sensibilització i 
pensament crític.

OCI EDUCATIU
VIDA SALUDABLE
ART I CULTURA JOVE
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Els àmbits de actuació són:



OCI EDUCATIU
A6|
OBJECTIU ESPECÍFIC MESSURA/ACCIÓ DEPARTAMENT CRONO
Afavorir l'ús educatiu i saludable del temps lliure. JOVENTUT

JOVENTUT

JOVENTUT

BIBLIOTECA

CULTURA

PREVI

PREVI

PREVI

PREVI

2022

JOVENTUT 2022

18  Oferta Oci Educatiu (Programació estable) 

19  Activitats temàtiques d’oci alternatiu (Carnestoltes, Hallowen, díes 
conmemoratius, fí de curs) 

20  Campament Jove 

21  Eixides a espais naturals 

Programació d’activitats culturals i de foment a la lectura.

Programació cultural TAMA, EMDA, EMTA, Casa de la Música.

VIDA SALUDABLE
A7|
OBJECTIU ESPECÍFIC
Educar i promoure hàbits de vida saludables. Contribuir al desenvolupament 
personal, la cura de la salut mental i el benestar emocional.

Contribuir a la salut sexual del joves, a la prevenció d’ETS i prevenció 
d'embarassos no desitjats en l'adolescència. 

JOVENTUT 
JOVESNET
UPCA
SSSS

2021

JOVENTUT 2021

MESSURA/ACCIÓ DEPARTAMENT CRONO

Oferir alternatives d'oci com la prevenció de conductes addictives. JOVENTUT PREVI

Promoció de la pràctica esportiva. ESPORTS
JUVENTUT

2023

22  Programa Practica Salut i Educació Emocional

23  JOVESEX (Consultori i educació sexual. Sumministrament gratuït de 
preservatius) 

24  Programa Apoketanit 

25  Fira esports i Cursa Jove 

Difondre informació especialitzada i facilitar l’acció de consultoria per a la 
prevenció de conductes addictives. 

UPCA
JOVENTUT

202126 Podcast Prev



ART I CULTURA JOVE
A8|
OBJECTIU ESPECÍFIC MESSURA/ACCIÓ DEPARTAMENT CRONO
Promoure la creació, expressió, producció  i promoció artística de persones joves. JOVENTUT

JOVESNET
2022

Impulsar el treball dels joves creadors. JOVENTUT 2023

27  Mostra de Creació Jove - Premis 

28   ArtLab: Espai creació jove (Formació, intervencions artístiques i 
dinamització cultural)  

Potenciar la participació en la vida cultural i facilitar l'accés al públic jove. I 
fomentar la creació i l'expressió artística. PREVI

29   Espai Sonor 




