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1. PRESENTACIÓ
A Catalunya existeixen dos documents que marquen el full de ruta del què han de ser i
com s'han de desplegar les polítiques de joventut. Aquests dos documents són la Llei
33/2010 de Polítiques de Joventut de Catalunya i el Pla Nacional de Catalunya 20102020 (PNJCat). En aquests s’identifica la planificació estratègica com una eina necessària
per la transformació de la realitat de les persones joves al territori a través del
desplegament de polítiques de joventut.
La planificació estratègica de les polítiques de joventut comarcals pren forma amb el Pla
Comarcal de Joventut (PCJ). Aquesta planificació és l'estratègia de definició de les
polítiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats
i els recursos disponibles. Els PCJ permeten conèixer la realitat sobre la qual es vol
intervenir, decidir a partir del coneixement i dirigir d'acord amb les decisions preses en
aquest procés.
L'elaboració del PCJ es caracteritza per ser un procés dinàmic i estratègic. Aquest procés
és dinàmic definint-se per diferents fases: diagnosi, disseny, implementació i avaluació,
incorporant també el pla d'actuació. I en relació a l'estratègia s’implica a tots els agents
que intervenen en les polítiques de joventut en cadascuna de les fases.
El Pla d’Actuació Territorial de Joventut (PATJ 2020) es proposa el repte de millorar les
polítiques de joventut que es despleguen en els municipis i les comarques amb el suport
de la Direcció General de Joventut. En aquest repte s'incorporen dos objectes de treball
molt rellevants per al projecte territorial: el Contracte Programa per al finançament en
joventut de la Generalitat als ens locals i comarcals i la definició del catàleg de serveis
de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil que s'operativitza en les Oficines Joves. El
desplegament de la planificació estratègica a nivell comarcal en la darrera dècada s’ha
vist condicionada pels esforços en la simplificació de la documentació vinculada al
finançament de la Generalitat de Catalunya i els reptes de la implementació de les
Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. De manera, que hem tingut
molt present la incorporació de la planificació de l’OJ en el procés de treball i en
l’estructura del PCJ.
Tenint en compte el marc normatiu, trobem que l’article 14.1 de la Llei 33/2010, de l’1
d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya, estableix les funcions dels Consells
Comarcals en el desplegament de les polítiques de joventut:
“Els ens locals supramunicipals han de vetllar perquè en els municipis de llur
àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis
i les activitats complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments. Amb
aquesta finalitat, els ens locals supramunicipals poden elaborar i aprovar plans
de joventut, amb la participació dels municipis de llur àmbit territorial.”
6
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I el Decret 90/2013, de 29 de gener, pel qual s’aprova el PNCJCat 2020, descriu el PCJ
com l’eina del projecte al territori:
“Un instrument dels consells comarcals que, en el marc del PNJCat, possibiliten
exercir les funcions d’assistència i cooperació als municipis en matèria de
joventut. Els PCJ tenen la funció d’impulsar les polítiques locals de joventut,
atenent les necessitats específiques dels municipis de cada comarca, creant
xarxes de treball amb els ajuntaments i vetllant per l’aplicació d’unes polítiques
locals de joventut de qualitat que contribueixin a l’assoliment dels objectius del
PNJCat”.
De manera que tal i com descriu la Direcció General de Joventut, el Pla Comarcal de
Joventut és una eina de transformació al territori ja que ajuda a :

Font: Orientacions per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut. DGJ. 2018

A nivell comarcal es destaquen en l'àmbit de planificació els Protocols d'Intervenció

Estratègia Comarcal de Polítiques de Joventut (PIECJ) que han donat resposta a les
necessitats dels municipis de la comarca en polítiques de joventut a través de la
concreció en projectes. El PIEJC defineix les polítiques de joventut que es realitzen a
nivell comarcal i ha estat l'eina de planificació i desplegament de les polítiques de
joventut a nivell comarcal de referència durant aquests darrers anys. Aquest ha
esdevingut l'instrument estratègic dels consells comarcals possibilitant exercir les
funcions d'assistència i cooperació als municipis en matèria de joventut i ser l'eina de
desplegament del Pla d'Actuació Territorial. Ens trobem en un moment en que es fa
necessari reprendre la planificació estratègica a través dels PCJ com a eina de millora de
la qualitat de les polítiques comarcals de joventut que complementi el PIEJC i que aporti
una mirada global a les actuacions del Servei Comarcal de Joventut i del desplegament
de la Xarxa d’Emancipació Juvenil. D'aquesta manera també donarem resposta als nous
reptes presentats en el PATJ 2020. Es fa necessari que un únic document de referència
incorpori el conjunt d'actuacions del Servei Comarcal de Joventut: tant les competències
delegades com el desplegament de les Oficines Joves, així com el PIECJ. I que torni a
posar en el centre una planificació estratègica participada amb els agents del territori
7
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que d'una manera eficaç i eficient doni resposta a través d'un pla d'actuació a les
necessitats territorials (tant a nivell local com comarcal).
Per fer-ho aquest Pla Comarcal segueix les orientacions de Direcció General de Joventut
i segueix l’estructura que es proposa en dos grans blocs:
-

Les bases del PCJ 2019-2023

-

El Pla d’Actuació Anual

Els continguts de les Bases del Pla Comarcal incorporen el plantejament, la diagnosi, el
marc estratègic i la metodologia i el plantejament de l’avaluació. Per elaborar la diagnosi
s’ha tingut en compte tant l’anàlisi de la realitat juvenil com de les polítiques de joventut
(municipals i comarcals).
En el Pla d’Actuació Anual es concreten els programes i les actuacions definides a partir
dels resultats de la diagnosi i dels eixos estratègics de les bases.
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Figura 1. Procés d’elaboració del Pla Comarcal de Joventut
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2. LA DIAGNOSI
La diagnosi és una de les parts més importants del Pla Comarcal de Joventut (PCJ), ja que
aporta informació sobre el punt de partida i és sobre la que es fonamenta tot el treball
de propostes d’acció del PCJ. El seu objectiu és conèixer la realitat juvenil i de les
polítiques de joventut de la comarca a les que cal donar resposta mitjançant la
intervenció del Consell Comarcal en polítiques de joventut. Per tal de dur a terme aquest
objectiu, hem implementat diferents fases en el procés d’elaboració del PCJ:
Plantejament

Aquesta fase consisteix en consensuar quins seran els aspectes clau a
analitzar en profunditat pel desenvolupament de l'elaboració del PCJ,
focalitzant en aquells àmbits de les polítiques de joventut que es
considerin determinants conjunturalment per: priorització política,
necessitat tècnica, realitat juvenil, conjuntura social, conjuntura
comarcal, etc. Ens ha permès l'elaboració d'un PCJ realista que doni
resposta d'una manera eficient a les necessitats tenint en compte els
recursos disponibles.

Anàlisi de la realitat
juvenil

Aquesta fase consisteix en analitzar els principals indicadors de la
realitat juvenil: dades sociodemogràfiques, d’ocupació, de formació,
etc. Ens permetrà disposar d'un coneixement més acurat de la realitat
heterogènia de la joventut a la comarca, detectar noves necessitats o
fenòmens que afecten a les persones joves i ajustar les prioritats i les
polítiques per tal d'assolir uns resultats adequats.

Anàlisi de les polítiques
de joventut

Aquesta fase consisteix en analitzar les polítiques de joventut que es
realitzen des dels 27 municipis de l’Alt Penedès i les polítiques de
suport a les polítiques locals de joventut que es duen a terme des del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Ens ha permès sistematitzar i
avaluar les actuacions que es duen a terme en l’actualitat i relacionarles amb les necessitats existents de cara a orientar el pla d’actuació.

La triangulació de les conclusions a partir de la síntesi de les dues anàlisis ens ha permès
determinar quines són les principals necessitats juvenils que ens serviran per a
l’elaboració de les línies estratègiques del Pla Comarcal de Joventut.
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Figura 2. Esquema Diagnosi
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CONCLUSIONS
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- Anàlisi polítiques
locals
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3. PLANTEJAMENT
El tret de partida per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut ha estat el plantejament
de la diagnosi. Aquest plantejament ens ha servit per posar les bases de l’anàlisi,
identificant els àmbits prioritaris i d’aquesta manera incidir en la perspectiva d’anàlisi
en la fase de diagnosi.
Per tal d’obtenir una visió global de la realitat de les persones joves a l’Alt Penedès i de
les polítiques impulsades pel Servei Comarcal de Joventut, hem comptat amb els
coneixements i l’experiència de l’actual equip del Servei de Comarcal de Joventut i dels
tècnics i tècniques de joventut que treballen en els diferents municipis de la comarca.
Concretament, hem dut a terme una sessió de treball amb cada un d’aquests grups de
professionals per tal d’identificar els punts forts i els punts febles de les polítiques de
joventut que es duen a terme tant des de l’àmbit local com comarcal. D’aquesta manera
hem construit des dels consens i des del treball col·laboratiu les prioritats de les
polítiques de joventut a la comarca per aconseguir un enfocament integral.
També hem realitzat una anàlisi documental dels diferents documents de planificació
estratègica del Consell Comarcal: Pla d’Acció Comarcal 2015-2019, Memòries Anuals
d’Activitat entre els anys 2012 i 2017, Actes de les Taules Polítiques Comarcals de
Joventut, Actes de les Taules Tècniques Comarcal de Joventut, Projecte d’Oficina Jove de
l’Alt Penedès, i altres documents de planificació estratègica vinculats indirectament amb
l’àmbit de Joventut: Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere (2016), Pla de Drogues de l’Alt
Penedès (2015-2019), Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès (2015-2019), etc. Des
d’aquesta perspectiva hem tingut molt present la feina desplegada en les polítiques de
joventut així com els seus resultats, de manera que la definició de principals necessitats
respon també al principi de realitat.
En les prioritats que es recullen en aquest plantejament no s’incorporen aspectes
instrumentals de suport al desplegament de les polítiques de joventut comarcals
d’acompanyament dels professionals de joventut i els ens locals, tot i que en la diagnosi
s’ha tingut en compte el seu anàlisi en relació sobretot a la formació, assessorament i
acompanyament d’aquests professionals i l’articulació d’aquest desplegament.
A continuació presentem els àmbits prioritaris identificats com a conseqüència
d’aquesta fase de plantejament:
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Àmbit prioritari 1. Impuls acadèmic i laboral

Àmbit prioritari 2. Cohesió territorial

Les altes taxes d’abandonament escolar,

L’Alt Penedès es caracteritza per disposar de

sumat a unes condicions laborals marcades

molts nuclis de població i d’una escassa

per la temporalitat i la precarietat, fan

xarxa de transport públic, la qual cosa

necessari disposar d’un sistema d’orientació

provoca una alta dependència del vehicle

que motivi les persones joves vers la

privat. Tanmateix, l'equilibri territorial i la

permanència en el sistema educatiu i que les

cohesió social passa per possibilitar l’accés,

acompanyi en la transició entre el sistema

amb igualtat d’oportunitats, als diferents

educatiu i el mercat laboral. Es tracta de

serveis públics adreçats a les persones joves.

fomentar la seva motivació i capacitat de

És per això que esdevé necessari seguir

presa de decisions com a pas indispensable

fomentant la descentralització territorial dels

per a una emancipació efectiva.

serveis comarcals.

Àmbit prioritari 3. Consum saludable

Àmbit prioritari 4. Participació activa

Les conductes de risc en les pràctiques

Els nous models de consum i la manca

sexuals, l’associació de l’oci amb el consum

d’existència

d’alcohol i drogues, i la manca d’hàbits

societat que faciliti la participació dels infants

saludables

en

general

esdevé

d’un

model

participatiu

de

una

i adolescents en els seus àmbits vitals

problemàtica que cal seguir abordant des de

dificulta la participació de les persones joves

tots els àmbits. S’ha de continuar apostant

en el teixit associatiu dels seus municipis. Cal

pels programes i plans preventius i de

apoderar les persones joves per a la seva

reducció de riscos en matèria de salut i

implicació crítica, activa i responsable en les

fomentar l’adquisició de coneixements, hàbits

entitats, procurant el seu relleu generacional

i conductes que contribueixin a la promoció

i apropant la cultura participativa a les

de la salut de les persones joves.

diferents esferes de la societat.

Àmbit prioritari 5. Acceptació de la diversitat
La manca de respecte davant la diversitat
(sexual, de gènere, de raça, etc.) constitueix
un element que dinamita la cohesió social
dels municipis. Esdevé necessari disminuir les
conductes

inapropiades

pel

que

fa

a

l'acceptació i al respecte a la diversitat, tot
incidint en els àmbits i les manifestacions de
les violències en general i afavorint ambients
de confiança que facilitin la detecció de
dinàmiques abusives i discriminatòries.
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4. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL
L’Anàlisi de la Realitat Juvenil és un instrument que ens permet conèixer, a partir
d’indicadors d’especial rellevància, quina és la situació de les persones joves a l’Alt
Penedès. El seu objectiu és, per tant, aportar informació que ens ajudi a identificar les
principals problemàtiques que afronten les persones joves, així com els factors que les
generen. Per això, analitzarem dades quantitatives del conjunt de la comarca que ens
permetin contextualitzar la realitat juvenil des de diferents punts de vista: la seva
evolució en el temps, la diversitat dels municipis que composen la comarca, la
comparació amb altres segments d’edat, i la comparació amb les persones joves del
conjunt de Catalunya.
Hem organitzat aquesta anàlisi en quatre apartats. En el primer apartat ens centrem en
els trets sociodemogràfics de l’Alt Penedès, analitzant dades relacionades amb el nombre
d’habitants, la densitat de població, i l’estructura de la població. En el segon apartat,
dedicat a la formació, indagarem en el nivell d’instrucció de la població de la comarca,
en el grau de finalització de d’educació secundària obligatòria, i en la distribució de
l’alumnat en els diferents centres d’educació secundària obligatòria i post-obligatòria.
En el tercer apartat, focalitzat en l’ocupació, recollim els principals indicadors del mercat
laboral, com la població activa, la taxa d’atur, o la contractació registrada, entre d’altres,
i els comparem amb la situació del 2008, any d’esclat de la crisi econòmica. I finalment,
en el quart apartat, ens centrem en altres factors socio-econòmics com l’habitatge o la
renda.

4.1. Trets sociodemogràfics
Amb 106.438 habitants, l’Alt Penedès és la tercera comarca menys poblada de la
província de Barcelona, només per sobre del Berguedà i el Moianès. Compta amb una
superfície de 592,7 km2, i amb una densitat de població de 179,3 hab./km2, superior a
altres comarques més poblades de la província com el Bages, Osona, o l’Anoia, tot i que
inferior a la del conjunt de Catalunya (234,3 hab./km2).
La població de l’Alt Penedès ha crescut lleugerament en el últims anys, passant dels
101.619 habitants l’any 2008 als 106.438 habitants l’any 2017. Tanmateix, la seva
variació anual relativa a la població ha sigut relativament baixa, especialment entre els
anys 2010 i 2017, en què no ha superat l’1,1%.
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Gràfic 1. Evolució de la població, 2008-2017
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Font: Idescat

Gràfic 2. Variació anual relativa de la població, 2008-2017

Font: Idescat

L’Alt Penedès disposa de 27 municipis. La seva capital, Vilafranca del Penedès, compta
amb 39.532 habitants i representa el 37,1% de la població de la comarca. En un segon
lloc es situa Sant Sadurní d’Anoia (12.749), seguida per Santa Margarida i els Monjos
(7.480) i Gelida (7.299). Aquests quatre municipis suposen el 62,8% de la població de
l’Alt Penedès, mentre que la meitat dels municipis de la comarca disposen de menys de
2.000 habitants.
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Taula 1. Població per municipis i sexe, 2017
Municipi

Homes

Dones

Total

Avinyonet del Penedès

873

780

1.653

Cabanyes, Les

484

463

947

Castellet i la Gornal

1.132

1.101

2.233

Castellví de la Marca

772

782

1.554

Font-rubí

696

662

1.358

Gelida

3.692

3.607

7.299

Granada, La

1.076

1.036

2.112

Mediona

1.131

1.120

2.251

Olèrdola

1.823

1.742

3.565

Olesa de Bonesvalls

915

819

1.734

Pacs del Penedès

455

447

902

Pla del Penedès, El

612

620

1.232

Pontons

253

203

456

Puigdàlber

253

253

506

Sant Cugat Sesgarrigues

475

505

980

Sant Llorenç d'Hortons

1.292

1.255

2.547

Sant Martí Sarroca

1.571

1.626

3.197

Sant Pere de Riudebitlles

1.170

1.173

2.343

Sant Quintí de Mediona

1.109

1.061

2.170

Sant Sadurní d'Anoia

6.276

6.473

12.749

Santa Fe del Penedès

196

184

380

Santa Margarida i els Monjos

3.801

3.679

7.480

Subirats

1.550

1.463

3.013

726

674

1.400

Torrelavit
Torrelles de Foix
Vilafranca del Penedès
Vilobí del Penedès
TOTAL

1.202

1.041

2.243

19.333

20.199

39.532

575

519

1.094

53.443

53.487

106.930

Font: Hermes. Diputació de Barcelona

Pel que fa a l’estructura de la població, ens trobem amb una piràmide regressiva, estreta
en la base i en la cúspide, i ample en la part central, similar a la del conjunt de Catalunya.
La comarca compta amb una distribució equitativa entre homes (53.443) i dones
(53.487), només alterada a favor de les dones en la franja superior de la piràmide. En
quant als grans grups d’edat, la població compresa entre els 15 i els 64 anys suposa el
65% de la població, en front del 17,6% que tenen menys de 15 anys i el 17,3% que en
tenen més de 64.
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Gràfic 3. Estructura de la població, 2017
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Font: Hermes. Diputació de Barcelona

Pel que fa a l’evolució de la població jove entre 15 i 29 anys, observem que des de l’any
2008 hi ha hagut un decreixement constant des dels 18.486 joves de l’any 2008 fins els
15.015 joves de l’any 2015. A partir d’aleshores, el nombre de joves entre 15 i 29 anys
ha tornat a augmentar lleugerament fins a assolir els 15.232 l’any 2017.

Gràfic 4. Evolució de les persones joves entre 15 i 29 anys, 2008-2017
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En percentatge, entre l’any 2008 i 2015 la població jove va disminuir un 18,8% a l’Alt
Penedès, sent l’any 2010 el que va patir una disminució més pronunciada, xifrada en el
6%. Per contra, entre l’any 2016 i 2017 la població jove ha augmentat un tímid 1,5%.

Gràfic 5. Variació anual relativa de la població jove entre 15 i 29 anys, 2008-2017

Font: Idescat

En termes relatius, la població d’entre 15 i 29 anys representa el 14,3% del total, un 3,9%
menys que l’any 2008. Tanmateix, es tracta d’un percentatge que pot tornar a augmentar
si tenim en compte que, actualment, la franja d’edat compresa entre els 0 i els 14 anys
suposa el 17,5% de la població.

Gràfic 6. Evolució del pes relatiu de les persones joves entre 15 i 29 anys, 2008-2017
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Per municipis, observem que la taxa de joventut d’entre 15 i 29 anys fluctua des del 9,6%
de Mediona fins al 17,1% de Santa Fe del Penedès. Els municipis que estan per sobre de
la del conjunt de l’Alt Penedès són Santa Fe del Penedès, Pacs del Penedès, Torrelles de
18
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Foix, Sant Sadurní d’Anoia, La Granada, Subirats, Vilafranca del Penedès, Santa Margarida
i els Monjos, i Sant Quintí de Mediona. En conjunt, la taxa de joventut de l’Alt Penedès
és del 14,2%, lleugerament inferior a la del conjunt de Catalunya, que es situa en el
15,1%.

Taula 2. Població jove i taxa de joventut (15-29 anys) per municipis, 2017
Municipi

Població de 15 a 29

Taxa de joventut

anys
Avinyonet del Penedès

213

12,9%

Cabanyes, Les

125

13,2%

Castellet i la Gornal

307

13,7%

Castellví de la Marca

212

13,6%

Font-rubí

184

13,5%

Gelida

943

12,9%

Granada, La

321

15,2%

Mediona

217

9,6%

Olèrdola

507

14,2%

Olesa de Bonesvalls

206

11,9%

Pacs del Penedès

149

16,5%

Pla del Penedès, El

144

11,7%

Pontons

58

12,7%

Puigdàlber

55

10,9%

Sant Cugat Sesgarrigues

132

13,5%

Sant Llorenç d'Hortons

351

13,8%

Sant Martí Sarroca

428

13,4%

Sant Pere de Riudebitlles

277

11,8%

Sant Quintí de Mediona

311

14,3%

Sant Sadurní d'Anoia

1.960

15,4%

Santa Fe del Penedès

65

17,1%

Santa Margarida i els Monjos

1.081

14,5%

Subirats

458

15,2%

Torrelavit

174

12,4%

Torrelles de Foix
Vilafranca del Penedès
Vilobí del Penedès
TOTAL

352

15,7%

5.860

14,8%

142

13,0%

15.232

14,2%

Font: Hermes. Diputació de Barcelona

En relació a la població estrangera, suposa el 10% del conjunt dels habitants de l’Alt
Penedès, una xifra que s’ha estancat des de l’any 2015 després del retrocés viscut a
partir de l’any 2011, en què van representar el 12,3% de la població. En el cas de les
persones joves de 15 a 29 anys, la població estrangera representa el 14,6% del total,
suposant un pes relatiu superior, per tant, si ho comparem amb el conjunt d’habitants.
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Gràfic 7. Evolució del pes relatiu de la població estrangera, 2000-2017
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Gràfic 8. Estructura de la població, comparativa població estrangera i total, 2017
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En conclusió, des d’un punt de vista sociodemogràfic podem definir l’Alt Penedès com
una comarca relativament poc poblada, amb un creixement lent però sostingut, amb un
pes demogràfic important de la capital, amb una població distribuïda equitativament
entre homes i dones, amb un gruix predominant de la franja d’edat d’entre 35 i 55 anys,
i amb un pes relatiu de la població estrangera del 10%.
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4.2. Formació
El nivell d’instrucció de la població de 16 anys i més de l’Alt Penedès és similar a la del
conjunt de Catalunya. Destaca la població amb estudis de segon grau, que representa el
59,5% del total, seguida de lluny pel grup de població amb ensenyament universitari
(15,9%) i estudis de primer grau (14,5%). Així mateix, el 10,6% de la població no disposa
de cap titulació.

Gràfic 9. Nivell d’instrucció de la població de 16 anys i més a l’Alt Penedès i Catalunya, 2011
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Font: Idescat

Pel que fa al grau de finalització de l’etapa obligatòria entre l’alumnat matriculat a 4t
d’ESO a l’Alt Penedès, val la pena remarcar que el 98,2% de l’alumnat que es va matricular
l’any 2017 va acabar sent avaluat, mentre que l’1,8% restant no va acaba el curs escolar.
De les persones que van ser avaluades, el 89,5% van aprovar i el 10,5% van suspendre.
En conjunt, si agrupem les persones que no van acabar el curs i les persones que van
suspendre l’avaluació final, podem dir que el 12,1% de l’alumnat de 4t d’ESO no va
aprovar el curs. En tots els casos, es tracta d’unes xifres molt similars a les del conjunt
de Catalunya.
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Gràfic 10. Finalització de l’etapa obligatòria a l’Alt Penedès i Catalunya, 2017
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Font: Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Un aspecte important per comprendre la realitat de les persones joves de la comarca és
la distribució dels centres educatius pel territori. Si ens centrem en els centres que
ofereixen l’Ensenyament Secundari Obligatori, veiem com 8 dels 16 que hi ha en total
s’ubiquen a Vilafranca del Penedès (4 públics i 4 privats). Dels 8 restants, 4 es troben a
Sant Sadurní d’Anoia (2 públics i 2 privats), i els altres 4 a Gelida, Santa Margalida i els
Monjos, Sant Martí Sarroca i Sant Quintí de Mediona (públics en tots els casos). Pel que
fa al volum de l’alumnat, destaca novament la disparitat entre els municipis grans com
Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia, amb 2.258 i 1.357 alumnes
respectivament, i els quatre municipis restants, que compten amb entre 54 i 379
alumnes.
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Gràfic 11. Alumnat d’ESO en centres públics i privats, Curs 2015-2016
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En el cas dels estudis de Batxillerat, l’oferta formativa es redueix als quatre municipis
més poblats i a Sant Martí Sarroca, amb un centre cada un menys Vilafranca del Penedès
i Sant Sadurní d’Anoia, que compten amb 4 i 2 centres respectivament. Això es reflecteix
en el volum de l’alumnat, que varia des dels 680 de la capital fins als 26 de Sant Martí
Sarroca.

Gràfic 12. Alumnat de Batxillerat en centres públics i privats, Curs 2015-2016
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Així mateix, val la pena destacar que Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia
concentren tota l’oferta formativa de formació professional de l’Alt Penedès. En el cas de
la capital, compta amb 8 centres on s’imparteixen cursos de Cicles Formatius de Grau
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Mitjà i 5 centres on s’imparteixen Cicles Formatius de Grau Superior, de titularitat pública
en tots els casos. I pel que fa a Sant Sadurní d’Anoia, disposa de 3 centres amb oferta
formativa de Cicles Formatius de Grau Mitjà i 5 de Cicles Formatius de Grau Superior,
també de titularitat pública.

4.3. Ocupació
La situació del mercat laboral ha estat marcada aquests últims anys per l’impacte negatiu
de la crisi econòmica de 2008. Passada una dècada des del seu esclat, val la pena
quantificar en quina mesura els principals indicadors que ens permeten avaluar l’estat
de salut del mercat laboral han recuperat els valors anteriors a la crisi.
Un d’aquests indicadors fa referència a la població activa, que inclou la població en edat
de treballar que està o bé ocupada o bé registrada a l’atur. Si comparem el nombre
absolut de persones actives entre l’any 2008 i el 2017, podem veure que si bé en termes
globals ha augmentat lleugerament, passant de 48.612 a 49.737 persones actives,
aquesta tendència no s’ha donat en tots els segments de població. Així, mentre que ha
augmentat en les persones d’entre 35 i 64 anys, ha disminuït entre la població jove,
d’entre 16 i 34 anys.

Gràfic 13. Estructura de la població activa, comparativa 2008-2017
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De les 49.737 persones actives de l’any 2017, 46.451 eren persones ocupades, una xifra
lleugerament superior a les 46.405 de l’any 2008. Tanmateix, aquest augment no es
reflecteix en les persones joves de 16 a 24 anys, que lluny d’això han patit una
disminució considerable del nombre de persones ocupades, passant de 3.835 l’any 2008
a 2.686 l’any 2017.
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Pel que fa a l’atur, el nombres de persones desocupades i registrades com a demandants
d’ocupació ha augmentat en termes absoluts en el conjunt de la comarca. Concretament,
ha passat de 4.266 a 5.747 persones de mitjana entre l’any 2008 i el 2017. Novament,
però, aquest augment ha sigut desigual per grups d’edat. El nombre de població
desocupada d’entre 55 i 64 anys pràcticament no ha variat des del punt de màxima
desocupació, assolit el 2016, i respecte el qual només s’ha reduït en 69 persones. Pel
que fa a la població d’entre 40 i 54 anys, s’ha reduït en 1.257 persones des del punt de
màxima desocupació (2013), però encara està lluny d’arribar a les 1.212 persones
desocupades de l’any 2008. Per contra, els grups d’edat d’entre 16 i 24 anys i d’entre
25 i 39 anys sí que disposen d’un nombre inferior de persones aturades respecte el
2008, tot i que de forma molt lleugera.

Gràfic 14. Evolució de la població desocupada per grups d’edat, comparativa 2008-2018 (mitjana
anual)
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25

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)
Gràfic 15. Estructura de la població desocupada (mitjana anual), comparativa 2008-2018
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Així mateix, la taxa d’atur registral ha disminuït en termes globals en el conjunt de la
comarca des de l’any 2009. Assolint el seu punt àlgid l’any 2013 amb el 19,1%, la taxa
d’atur registral es situa el 2018 en un 11,7%, 0,7 punts per sota respecte l’any 2009.
Tanmateix, és en el grup d’edat de 16 a 24 anys on podem observar una variació més
gran. D’una taxa d’atur del 18,5% l’any 2009 (enfront d’un 12,5% del total), aquesta va
escalar fins el 28% l’any 2012. Finalment, es va situar en el 12,2% l’any 2018, només 0,5
punts per sobre de la global. Així mateix, la taxa d’atur registral de les persones d’entre
25 i 34 anys ha passat d’estar 1,7 punts per sobre de la del conjunt de la comarca l’any
2009, a situar-se 1,7 punts per sota l’any 2018.

Gràfic 16. Evolució de la taxa d’atur registral, estimada per grups d’edat, 2009-2018
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Si posem el focus en la contractació registrada, observem novament una recuperació del
nombre de contractacions anuals realitzades des de l’esclat de la crisi econòmica. L’any
2008 es van registrar 38.139 contractes a la comarca, xifra que va disminuir fins als
29.694 l’any 2012, per tornar-se a enfilar fins els 42.927 contractes l’any 2017.
Tanmateix, aquest augment de la contractació no ha beneficiat a la població jove d’entre
16 i 29 anys, que ha passat dels 17.057 contractes l’any 2008 als 15.963 l’any 2017.

Gràfic 17. Evolució de la contractació registrada per grups d’edat, 2008-2017
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En resum, entre l’any 2008 i el 2017, la població jove compresa entre els 16 i els 24 anys
ha disminuït en població activa, en nombre d’ocupats, en nombre de desocupats, i en
nombre de contractacions registrades. Una part d’aquesta disminució es deu al menor
nombre de joves d’entre 16 i 24 anys a la comarca, que ha passat de 9.252 l’any 2008 a
9.108 el 2017. Tanmateix, això només explica una part del fenomen, ja que mentre que
la població activa en aquest grup d’edat ha disminuït un 37% entre el 2008 i el 2017, el
nombre de joves només ho ha fet en un 2%. Per contra, aquesta disminució es deu
principalment a un augment de la població inactiva, és a dir, a un creixement de les
persones que només estudien, o un creixement de les persones que ni estudien ni
treballen, però que tampoc estan registrades com a demandants d’ocupació.
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Taula 3. Comparativa dels principals indicadors del mercat laboral
de les persones joves de 16 a 24 anys, 2008-2017
Indicadors

2008

2017

Taxa de
variació

Població total

9.252

9.108

-2%

Població activa

4.237

3.088

-37%

Població ocupada

3.835

2.702

-42%

402

386

-4%

5.015

6.020

17%

10.013

9.391

-7%

Població desocupada
Població inactiva
Contractació registrada

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Hermes. Diputació de Barcelona

4.4. Altres indicadors conjunturals
Més enllà de la informació referent als trets sociodemogràfics de la població, a la
formació, i a l’ocupació, altres indicadors que ens poden ajudar a entendre la realitat de
la joventut a l’Alt Penedès fan referència a la situació de l’habitatge i a la renda bruta
anual disponible.
Pel que fa a l’habitatge, val la pena destacar que el 75,9% dels habitatges familiars són
habitatges principals, el 10,9% són habitatges secundaris, i el 13,1% són habitatges buit.
Es tracta d’uns valors percentuals molt similars als del conjunt de Catalunya.

Gràfic 18. Habitatges familiars per tipus, a l’Alt Penedès i a Catalunya, 2011
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Font: Idescat

Per règim de tinença, el 79,3% dels habitatges familiars principals són de propietat, 5
punts per sobre de Catalunya, i el 14,2% són de lloguer, 5,6 punts per sota de Catalunya.

28

DIAGNOSI
Gràfic 19. Habitatges familiars principals per règim de tinença
a l’Alt Penedès i a Catalunya, 2011
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Font: Idescat

En relació a la Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD), es tracta d’un indicador que
mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al
consum o a l'estalvi, és a dir, té en compte els ingressos familiars derivats de l’activitat
productiva, però també l’efecte que sobre aquests exerceixen els impostos i les
prestacions socials. En el cas de l’Alt Penedès, i a partir dels càlculs anuals pel 2017, la
Renda Bàsica Familiar Disponible és de 14.473€ per habitant. Es tracta d’una xifra inferior
als 17.900€ del conjunt de la província de Barcelona, i amb poca variació entre municipis.
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Taula 4. Renda Bruta Familiar Disponible per habitant, per municipis, 2017
Municipi

Euros per

Índex (àmbit =

habitant

100)

Avinyonet del Penedès

14.150

97,76

Cabanyes, Les

14.150

97,76

Castellet i la Gornal

14.150

97,76

Castellví de la Marca

14.150

97,76

Font-rubí

14.150

97,76

Gelida

14.150

97,76

Granada, La

14.150

97,76

Mediona

14.150

97,76

Olèrdola

14.150

97,76

Olesa de Bonesvalls

14.150

97,76

Pacs del Penedès

14.150

97,76

Pla del Penedès, El

14.150

97,76

Pontons

14.150

97,76

Puigdàlber

14.150

97,76

Sant Cugat Sesgarrigues

14.150

97,76

Sant Llorenç d'Hortons

14.150

97,76

Sant Martí Sarroca

14.150

97,76

Sant Pere de Riudebitlles

14.150

97,76

Sant Quintí de Mediona

14.150

97,76

Sant Sadurní d'Anoia

15.461

106,83

Santa Fe del Penedès

14.150

97,76

Santa Margarida i els Monjos

12.516

86,48

Subirats

14.150

97,76

Torrelavit

14.150

97,76

Torrelles de Foix

14.150

97,76

Vilafranca del Penedès

14.911

103,02

Vilobí del Penedès

14.150

97,76

TOTAL

14.473

100

Font: Hermes. Diputació de Barcelona
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4.5. Principals dades per municipis
A continuació es presenta un compendi dels principals indicadors analitzats en els
apartats anteriors, filtrats en aquesta ocasió per municipis. L’objectiu és comprendre la
diversitat territorial de l’Alt Penedès i facilitar la informació per tal de conèixer la realitat
juvenil municipi a municipi.

Taula 5. Població per municipis i sexe, 2017
Municipi

Homes

Dones

Total

Avinyonet del Penedès

873

780

1.653

Cabanyes, Les

484

463

947

Castellet i la Gornal

1.132

1.101

2.233

Castellví de la Marca

772

782

1.554

Font-rubí

696

662

1.358

Gelida

3.692

3.607

7.299

Granada, La

1.076

1.036

2.112

Mediona

1.131

1.120

2.251

Olèrdola

1.823

1.742

3.565

Olesa de Bonesvalls

915

819

1.734

Pacs del Penedès

455

447

902

Pla del Penedès, El

612

620

1.232

Pontons

253

203

456

Puigdàlber

253

253

506

Sant Cugat Sesgarrigues

475

505

980

Sant Llorenç d'Hortons

1.292

1.255

2.547

Sant Martí Sarroca

1.571

1.626

3.197

Sant Pere de Riudebitlles

1.170

1.173

2.343

Sant Quintí de Mediona

1.109

1.061

2.170

Sant Sadurní d'Anoia

6.276

6.473

12.749

Santa Fe del Penedès

196

184

380

Santa Margarida i els Monjos

3.801

3.679

7.480

Subirats

1.550

1.463

3.013

726

674

1.400

Torrelavit
Torrelles de Foix
Vilafranca del Penedès
Vilobí del Penedès
TOTAL

1.202

1.041

2.243

19.333

20.199

39.532

575

519

1.094

53.443

53.487

106.930

Font: Hermes. Diputació de Barcelona
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Taula 6. Població jove de 15 a 29 anys i Taxa de joventut per municipis, 2017
Municipi

Població de 15 a 29

Taxa de joventut

anys
Avinyonet del Penedès

213

12,9%

Cabanyes, les

125

13,2%

Castellet i la Gornal

307

13,7%

Castellví de la Marca

212

13,6%

Font-rubí

184

13,5%

Gelida

943

12,9%

Granada, la

321

15,2%

Mediona

217

9,6%

Olèrdola

507

14,2%

Olesa de Bonesvalls

206

11,9%

Pacs del Penedès

149

16,5%

Pla del Penedès, el

144

11,7%

Pontons

58

12,7%

Puigdàlber

55

10,9%

Sant Cugat Sesgarrigues

132

13,5%

Sant Llorenç d'Hortons

351

13,8%

Sant Martí Sarroca

428

13,4%

Sant Pere de Riudebitlles

277

11,8%

Sant Quintí de Mediona

311

14,3%

1.960

15,4%

Sant Sadurní d'Anoia
Santa Fe del Penedès

65

17,1%

1.081

14,5%

Subirats

458

15,2%

Torrelavit

174

12,4%

Torrelles de Foix

352

15,7%

5.860

14,8%

142

13,0%

15.232

14,2%

Santa Margarida i els Monjos

Vilafranca del Penedès
Vilobí del Penedès
TOTAL

Font: Idescat
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DIAGNOSI
Taula 7. Població estrangera per municipis, 2017
Municipi

Població

Població estrangera

Població estrangera (%)

Vilafranca del Penedès

39.532

5.297

13,4

Sant Sadurní d'Anoia

12.749

1.010

7,92

Santa Margarida i els Monjos

7.480

983

13,14

Gelida

7.299

593

8,12

Sant Quintí de Mediona

2.170

291

13,41

Torrelles de Foix

2.243

236

10,52

Sant Martí Sarroca

3.197

230

7,19

Olèrdola

3.565

218

6,12

Mediona

2.251

167

7,42

Granada, la

2.112

159

7,53

Font-rubí

1.358

155

11,41

Avinyonet del Penedès

1.653

154

9,32

Subirats

3.013

144

4,78

Sant Llorenç d'Hortons

2.547

134

5,26

Sant Pere de Riudebitlles

2.343

127

5,42

Castellet i la Gornal

2.233

120

5,37

Castellví de la Marca

1.554

116

7,46

Pla del Penedès, el

1.232

113

9,17

Olesa de Bonesvalls

1.734

94

5,42

Torrelavit

1.400

94

6,71

Sant Cugat Sesgarrigues

980

73

7,45

1.094

71

6,49

Pacs del Penedès

902

50

5,54

Pontons

456

43

9,43

Santa Fe del Penedès

380

29

7,63

Cabanyes, les

947

21

2,22

Puigdàlber

506

16

3,16

106.930

10.738

10,04

Vilobí del Penedès

TOTAL

Font: Idescat
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Taula 8. Centres, grups i alumnat de l’ESO en centres públics i privats per municipis, Curs 20152016
Municipi

Ensenyament públic

Ensenyament privat

Centres

Grups

Alumnat

Centres

Grups

Alumnat

Gelida

1

10

282

0

0

0

Sant Martí Sarroca

1

12

313

0

0

0

Sant Quintí de Mediona

1

2

54

0

0

0

Sant Sadurní d'Anoia

2

29

851

2

16

506

Santa Margarida i els Monjos

1

14

379

0

0

0

Vilafranca del Penedès

4

52

1.532

4

24

726

10

119

3411

6

40

1232

TOTAL

Font: Hermes. Diputació de Barcelona

Taula 9. Centres, grups i alumnat de Batxillerat en centres públics i privats per municipis, Curs
2015-2016
Municipi

Ensenyament públic

Ensenyament privat

Centres

Grups

Alumnat

Centres

Grups

Alumnat

Gelida

1

2

49

0

0

0

Sant Martí Sarroca

1

1

26

0

0

0

Sant Sadurní d'Anoia

1

7

229

1

5

133

Santa Margarida i els Monjos

1

4

83

0

0

0

Vilafranca del Penedès

3

19

604

1

4

76

TOTAL

7

33

991

2

9

209

Font: Hermes. Diputació de Barcelona

Taula 10. Centres, grups i alumnat de CFGM i CFGS en centres públics per municipis, Curs 20152016
Municipi

CFGM

CFGS

Centres

Grups

Alumnat

Centres

Grups

Alumnat

Sant Sadurní d'Anoia

3

6

143

5

7

186

Vilafranca del Penedès

8

15

399

5

10

223

11

21

542

10

17

409

TOTAL
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Taula 11. Atur registrat en les persones joves de 16 a 29 anys per sexe, edat i municipis, 3T
2018
Municipi

Homes

Dones

Menys de

de 20 a

de 25 a

20

25

29

TOTAL

Avinyonet del Penedès

6

3

2

3

4

9

Les Cabanyes

1

0

0

0

1

1

Castellet i la Gornal

4

8

3

5

4

12

Castellví de la Marca

5

2

2

1

4

7

Font-rubí
Gelida
La Granada

8

4

0

2

10

12

32

33

6

27

32

65

3

4

0

2

5

7

Mediona

3

6

1

3

5

9

Olèrdola

13

12

3

9

13

25

Olesa de Bonesvalls

4

5

0

3

6

9

Pacs del Penedès

3

1

1

1

2

4

El Pla del Penedès

2

2

0

2

2

4

Pontons

1

1

0

0

2

2

Puigdàlber

0

1

0

0

1

1

Sant Cugat Sesgarrigues

6

1

0

3

4

7

Sant Llorenç d'Hortons

4

3

0

2

5

7

Sant Martí Sarroca

6

13

1

7

11

19

Sant Pere de Riudebitlles

4

5

0

6

3

9

Sant Quintí de Mediona

3

8

1

3

7

11

Sant Sadurní d'Anoia

27

33

8

13

39

60

Santa Fe del Penedès

1

1

1

1

0

2

Santa Margarida i els Monjos

21

34

11

14

30

55

Subirats

5

5

0

3

7

10

Torrelavit

1

4

1

1

3

5

Torrelles de Foix
Vilafranca del Penedès
Vilobí del Penedès
TOTAL

13

19

6

2

24

32

119

160

38

93

148

279

0

0

1

0

0

1

295

368

86

206

372

664

Font: Observatori del mercat de treball dels joves del Penedès i el Garraf
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Taula 12. Atur registrat en les persones joves de 16 a 29 anys per sector econòmic i municipis,
3T 2018
Municipi

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Sense

TOTAL

ocupació
anterior
Avinyonet del

0

2

0

6

1

9

Les Cabanyes

0

0

0

1

0

1

Castellet i la Gornal

0

0

0

7

5

12

Castellví de la Marca

1

1

0

4

1

7

Font-rubí

4

1

0

6

1

12

Gelida

-

2

3

50

10

65

La Granada

1

1

0

3

2

7

Mediona

0

0

1

7

1

9

Olèrdola

2

3

2

14

4

25

Olesa de Bonesvalls

0

1

0

8

0

9

Pacs del Penedès

0

0

1

2

1

4

El Pla del Penedès

0

2

0

2

0

4

Pontons

0

0

0

2

0

2

Puigdàlber

0

0

0

1

0

1

Sant Cugat

0

2

0

5

0

7

0

0

0

6

1

7

Sant Martí Sarroca

1

3

0

13

2

19

Sant Pere de

0

1

0

7

1

9

0

0

0

8

3

11

2

2

1

40

15

60

0

1

0

1

0

2

5

4

0

34

12

55

Subirats

0

0

1

7

2

10

Torrelavit

0

0

3

2

-

5

Torrelles de Foix

0

4

-

18

10

32

14

21

11

179

54

279

0

0

0

0

1

1

30

51

23

433

127

664

Penedès

Sesgarrigues
Sant Llorenç
d'Hortons

Riudebitlles
Sant Quintí de
Mediona
Sant Sadurní
d'Anoia
Santa Fe del
Penedès
Santa Margarida i
els Monjos

Vilafranca del
Penedès
Vilobí del Penedès
TOTAL

Font: Observatori del mercat de treball dels joves del Penedès i el Garraf
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Taula 13. Atur registrat en les persones joves de 16 a 29 anys per nivell d’estudis i municipis, 3T
2018
Municipi

Sense

Estudis

Estudis

Programes

Educació

Tècnics-

Universitaris

Universitari

estudis

primaris

primaris

formació

general

professionals

1r. Cicle

2n. i 3r.

incomplets

complets

professional

0

0

1

3

2

2

0

1

9

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

9

0

0

1

12

0

0

0

1

4

2

0

0

7

Font-rubí

0

0

3

1

6

2

0

0

12

Gelida

0

1

1

13

37

5

0

8

65

La Granada

0

0

1

2

3

0

0

1

7

Mediona

0

0

0

0

8

0

0

1

9

1

0

0

3

15

5

0

1

25

0

0

0

5

3

0

0

1

9

del

0

0

0

0

1

0

3

0

4

del

0

0

0

1

3

0

0

0

4

Pontons

0

0

0

1

1

0

0

0

2

Puigdàlber

0

0

0

1

0

0

0

1

Sant

0

0

0

2

2

3

0

0

7

1

0

0

0

5

0

0

1

7

Martí

0

0

0

5

11

1

0

2

19

Sant Pere de

0

0

0

3

4

1

0

1

9

0

1

1

4

4

0

0

1

11

0

0

2

7

37

8

1

5

60

0

2

0

0

0

2

Avinyonet

superiors

TOTAL

Cicle

del Penedès
Les
Cabanyes
Castellet i la
Gornal
Castellví de
la Marca

Olèrdola
Olesa

de

Bonesvalls
Pacs
Penedès
El

Pla

Penedès

Cugat

Sesgarrigues
Sant Llorenç
d'Hortons
Sant
Sarroca
Riudebitlles
Sant

Quintí

de Mediona
Sant Sadurní
d'Anoia
Santa Fe del

0

Penedès
Santa

0

1

2

8

35

4

0

5

55

Subirats

0

0

0

3

5

1

0

1

10

Torrelavit

0

0

1

2

0

2

0

5

Torrelles de

0

0

0

5

26

0

0

1

32

2

5

11

35

171

25

2

28

279

0

0

0

0

1

0

0

0

1

4

8

23

104

398

60

8

59

664

Margarida

i

els Monjos

Foix
Vilafranca
del Penedès
Vilobí

del

Penedès
TOTAL

Font: Observatori del mercat de treball dels joves del Penedès i el Garraf
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Taula 14. Contractació registrada en les persones joves de 16 a 29 anys per edat i municipis, 3T
2018
Municipi

Menys de

de 20 a 25

de 25 a 29

TOTAL

20
Avinyonet del Penedès

7

13

9

29

Les Cabanyes

0

3

2

5

Castellet i la Gornal

4

6

7

17

Castellví de la Marca

6

14

14

34

Font-rubí

4

15

11

30

Gelida

8

18

7

33

La Granada

10

21

17

48

Mediona

3

4

2

9

Olèrdola

18

72

47

137

Olesa de Bonesvalls

4

2

1

7

Pacs del Penedès

7

10

8

25

El Pla del Penedès

5

6

10

21

Pontons

0

1

0

1

Puigdàlber

0

3

4

7

Sant Cugat Sesgarrigues

5

7

9

21

Sant Llorenç d'Hortons

19

91

28

138

Sant Martí Sarroca

13

11

20

44

5

6

8

19

Sant Pere de Riudebitlles
Sant Quintí de Mediona

1

5

7

13

Sant Sadurní d'Anoia

36

90

75

201

Santa Fe del Penedès

0

1

0

1

Santa Margarida i els Monjos

46

76

78

200

Subirats

12

27

18

57

6

13

13

32

Torrelavit
Torrelles de Foix
Vilafranca del Penedès
Vilobí del Penedès
TOTAL

4

9

12

25

135

332

266

733

15

16

17

48

373

872

690

1.935

Font: Observatori del mercat de treball dels joves del Penedès i el Garraf
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Taula 15. Contractació registrada en les persones joves de 16 a 29 anys per modalitat de
contracte i municipis, 3T 2018
Municipi

Obra

Circ

i

prod.

Interinitat

Formació

Pràctiques

Relleu

Temp.

Indefinit

TOTAL

minusv

serv.
Avinyonet del

16

7

2

0

0

0

0

4

29

0

1

0

0

0

0

0

4

5

11

5

0

0

0

0

0

1

17

33

0

0

0

0

0

0

1

34

11

18

1

0

0

0

0

0

30

2

22

2

0

1

0

0

6

33

22

16

0

0

0

0

0

10

48

Penedès
Les Cabanyes
Castellet i la
Gornal
Castellví de la
Marca
Font-rubí
Gelida
La Granada
Mediona

8

1

0

0

0

0

0

0

9

Olèrdola

30

79

14

3

1

0

0

10

137

Olesa de

3

3

0

0

0

0

0

1

7

7

15

0

0

0

0

0

3

25

17

2

0

0

0

0

0

2

21

Pontons

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Puigdàlber

4

3

0

0

0

0

0

0

7

Sant Cugat

15

1

2

0

1

0

0

2

21

18

112

3

0

0

0

0

5

138

36

4

1

0

0

0

0

3

44

5

10

2

0

0

1

0

1

19

4

6

0

0

1

0

0

2

13

91

70

16

0

2

1

0

21

201

0

1

0

0

0

0

0

0

1

40

122

29

0

1

0

0

8

200

Subirats

33

18

3

0

0

0

0

3

57

Torrelavit

23

7

2

0

0

0

0

0

32

Torrelles de

18

5

0

0

0

0

0

2

25

355

216

65

0

3

0

2

92

733

41

5

0

0

0

0

0

2

48

844

749

142

3

10

2

2

183

1.935

Bonesvalls
Pacs del
Penedès
El Pla del
Penedès

Sesgarrigues
Sant Llorenç
d'Hortons
Sant Martí
Sarroca
Sant Pere de
Riudebitlles
Sant Quintí de
Mediona
Sant Sadurní
d'Anoia
Santa Fe del
Penedès
Santa
Margarida i
els Monjos

Foix
Vilafranca del
Penedès
Vilobí del
Penedès
TOTAL

Font: Observatori del mercat de treball dels joves del Penedès i el Garraf
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Taula 16. Renda Bruta Familiar Disponible per habitant, per municipis, 2017
Municipi

Euros per habitant

Índex (àmbit =
100)

Avinyonet del Penedès

14.150

97,76

Cabanyes, Les

14.150

97,76

Castellet i la Gornal

14.150

97,76

Castellví de la Marca

14.150

97,76

Font-rubí

14.150

97,76

Gelida

14.150

97,76

Granada, La

14.150

97,76

Mediona

14.150

97,76

Olèrdola

14.150

97,76

Olesa de Bonesvalls

14.150

97,76

Pacs del Penedès

14.150

97,76

Pla del Penedès, El

14.150

97,76

Pontons

14.150

97,76

Puigdàlber

14.150

97,76

Sant Cugat Sesgarrigues

14.150

97,76

Sant Llorenç d'Hortons

14.150

97,76

Sant Martí Sarroca

14.150

97,76

Sant Pere de Riudebitlles

14.150

97,76

Sant Quintí de Mediona

14.150

97,76

Sant Sadurní d'Anoia

15.461

106,83

Santa Fe del Penedès

14.150

97,76

Santa Margarida i els

12.516

86,48

Subirats

14.150

97,76

Torrelavit

14.150

97,76

Torrelles de Foix

14.150

97,76

Vilafranca del Penedès

14.911

103,02

Vilobí del Penedès

14.150

97,76

TOTAL

14.473

100

Monjos

Font: Hermes. Diputació de Barcelona

4.6. Diagnosi de les situacions no desitjades de les persones joves
En el marc del Pla d’Actuació Territorial de Polítiques de Joventut 2016, el mes de febrer
de 2016 la Taula Tècnica de Joventut de l’Alt Penedès va dur a terme una diagnosi de
les principals problemàtiques que afecten les persones joves de la comarca. L’objectiu
era identificar les situacions no desitjades de les persones joves, les causes que les
ocasionen, el col·lectiu al que afecta, els objectius que es persegueixen en relació la
problemàtica en qüestió, el seu grau de priorització i les línies de treball a desenvolupar.
Aquesta diagnosi ha d’inspirar les línies estratègiques i les propostes del present Pla
Comarcal de Joventut. A continuació s’exposen les situacions no desitjades expressades.
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DIAGNOSI
Situació no desitjada 1. Desorientació acadèmica i laboral de les persones joves
- Crisi econòmica i social
- Abandonament escolar
- Atur juvenil
- Manca d'expectatives
Causes conegudes

- Dificultats en la presa de decisions
- Mancances del sistema educatiu
- Desmotivació de les persones joves vers l’educació i el sistema educatiu
- Mancances d'orientació adequada des dels centres educatius
- Sobreprotecció per part de les famílies
- Manca de cultura de l'esforç entre les persones joves

A qui afecta

Persones joves en general, però especialment a les persones més joves, migrades,
sense estudis, i als nois
Augmentar la permanència en el sistema educatiu i la finalització amb èxit dels

Objectius

estudis dels les persones joves vers aquells oficis i feines que els hi poden
interessar

Grau de prioritat

Alta

Línies de treball a

Posar en valor les formacions professionals i els oficis

desenvolupar

Situació no desitjada 2. Atur juvenil
- Falta d'ofertes de feina i d’ofertes de feina de qualitat
- Precarietat laboral
- Explotació laboral juvenil
Causes conegudes

- Desconeixement dels drets/deures laborals
- Dificultats per a fer CV i per “saber-se vendre” en els processos de selecció
- Context socioeconòmic: crisi econòmica i social
- Desajust entre el mercat de treball i el món formatiu
Persones joves en general, però especialment a aquelles que presenten una situació

A qui afecta

més

vulnerable

(joves

amb

nivells

acadèmics

baixos,

que

abandonen

prematurament els estudis, amb risc d’exclusió social, etc.)
Objectius
Grau de prioritat
Línies de treball a
desenvolupar

Incrementar les oportunitats d'accés al treball i a formacions professionals i
professionalitzadores, millorant l'ocupabilitat de les persones joves
Alta
-
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Situació no desitjada 3. Mobilitat intracomarcal complicada i insuficient
- Manca de mitjans de transport públic (especialment a la nit)
Causes conegudes

- Es dedica molt temps en fer determinats trajectes intercomarcals
- Elevat nombre de nuclis de població

A qui afecta
Objectius

Grau de prioritat
Línies de treball a
desenvolupar

A les persones joves que no tenen vehicle propi
Millorar la mobilitat geogràfica per tal de garantir l'equilibri territorial, la cohesió
social i la igualtat d'oportunitats de les persones joves de la comarca
Baixa (la prioritat és molt alta però no es veu realista poder abordar aquesta
problemàtica des de les polítiques de joventut)
-

Situació no desitjada 4. Dificultats d'accés a l'habitatge
- Dificultats de mobilitat comarcal
Causes conegudes

- Preus dels lloguers similars a la capital de comarca
- Falta d'oferta de lloguer als municipis

A qui afecta
Objectius
Grau de prioritat
Línies de treball a
desenvolupar

A les persones joves que es volen emancipar
Augmentar les oportunitats per l'accés a l'habitatge de les persones joves,
especialment pel que fa al lloguer
Baixa
-

42

DIAGNOSI
Situació no desitjada 5. Dificultats en la pràctica de la participació
- Incidència de les xarxes socials i les noves tecnologies en la participació juvenil
- Dificultats i manca de compromís per part de moltes persones joves, especialment
si tant les famílies com l'administració ho potencien
- Manca d’existència d’un model participatiu de societat que faciliti la participació
dels infants/adolescents en els seus àmbits vitals
Causes conegudes

- Dèficit d’espais formals/informals de participació
- Dificultats de l’associacionisme tradicional per donar el relleu
- Predominança de les entitats de caire cultural per sobre de les juvenils
- Excessius entrebancs burocràtics per establir-se com a entitat i/o interessos
canviants dels joves
- Manca de reconeixement del fet que els joves ja participen en allò que els interessa
(altres models de participació)

A qui afecta

Objectius
Grau de prioritat
Línies de treball a
desenvolupar

Persones joves en general, i especialment a aquelles persones que no compten amb
experiència en l’àmbit de la participació
Apoderar les persones joves per a la seva implicació crítica, activa i responsable en
entitats, dins d'un context local i global
Mitjana
-

Situació no desitjada 6. Consum de substàncies i pràctiques sexuals problemàtiques
- Conductes de risc en temes de sexoafectivitat
- Associació del consum d’alcohol i drogues amb oci
Causes conegudes

- Desconeixement dels efectes de l’abús de determinades substàncies
- Manca d’hàbits saludables
- Relacions familiars (comunicació, transmissió de valors, etc.)
- Es detecten consums problemàtics a la baixa entre les persones joves

A qui afecta
Objectius

Grau de prioritat

Al conjunt de les persones joves i adolescents
Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que
afecten les persones joves: física, mental, afectiva i sexual, laboral, etc.
Baixa (per la incidència que es fa des del 2010 en aquest sentit; cal no abaixar la
guàrdia i seguir treballant-hi)
- Continuar incidint en la prevenció i reducció de riscos associats a la salut de les
persones joves

Línies de treball a

- Mantenir i augmentar els programes i plans preventius i de reducció de riscos en

desenvolupar

matèria de salut
- Seguir treballant l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que
contribueixin a la promoció de la salut de les persones joves
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Situació no desitjada 7. Violència masclista
- Societat patriarcal
Causes conegudes

- Mite de l'amor romàntic predominant a la nostra societat
- Manca de respecte davant la diversitat sexual i de gènere

A qui afecta
Objectius
Grau de prioritat

Al conjunt de les persones joves i adolescents
Disminuir les diferents manifestacions de violència masclista entre les persones
joves
Alta
- Desenvolupar programes i campanyes que ajudin a entendre que les violències
masclistes tenen arrels socialment construïdes que s'interioritzen particularment en
la infància i l’adolescència
- Ajudar als i les professionals de joventut a desenvolupar una sensibilitat personal
cap a les violències masclistes que permeti la revisió de l'activitat professional i la
introducció d'aquesta sensibilitat a les polítiques de joventut de la comarca
- Conèixer i incidir en els àmbits i les manifestacions de les violències masclistes, i

Línies de treball a
desenvolupar

en concret, la que es dóna a la parella amb especial atenció a les violències 2.0
(mòbil, internet i xarxes socials)
- Afavorir la comprensió del vincle entre l'amor romàntic i les relacions abusives en
persones joves, desmuntant mites i falses creences
- Afavorir ambients de confiança que facilitin la detecció de dinàmiques abusives i
de control, respectuosos amb la diversitat sexual i de gènere, que afavoreixi la
detecció de dinàmiques abusives
- Entendre i incidir en les dinàmiques discriminatòries i les violències envers el
jovent LGBTI, així com els seus efectes en el desenvolupament integral de les
persones joves
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Situació no desitjada 8. Dificultats d'acceptació de la diversitat
- Racisme
Causes conegudes

- Homofòbia
- Transfòbia

A qui afecta

Al conjunt de persones joves i adolescents, i especialment a aquelles en situació de
vulnerabilitat
- Disminuir les conductes inapropiades pel que fa a l'acceptació i al respecte a la

Objectius

diversitat
- Afavorir la cohesió social a partir del respecte i de l'acceptació de la diversitat

Grau de prioritat

Alta
- Desenvolupar programes i campanyes que ajudin a entendre que les violències i
la

discriminació

tenen

arrels

socialment

construïdes

que

s'interioritzen

particularment en la infància i l’adolescència
- Ajudar als i les professionals de joventut a desenvolupar una sensibilitat personal
cap a les violències que permeti la revisió de l’activitat professional i la introducció
Línies de treball a
desenvolupar

d'aquesta sensibilitat a les polítiques de joventut de la comarca
- Conèixer i incidir en els àmbits i les manifestacions de les violències en general, i
en concret amb les persones i col·lectius més vulnerables
- Afavorir ambients de confiança que facilitin la detecció de dinàmiques abusives i
discriminatòries
- Entendre i incidir en les dinàmiques discriminatòries i les violències envers el
jovent LGBTI, així com els seus efectes en el desenvolupament integral de les
persones joves

Situació no desitjada 9. Accentuació de desigualtats econòmiques entre les persones joves
- Situacions de pobresa
Causes conegudes

- El nou horari escolar accentua aquestes diferències
- Abandonament familiar

A qui afecta

Al conjunt de persones joves i adolescents, i especialment a aquelles en situació de
vulnerabilitat

Objectius

- Afavorir la igualtat d'oportunitats entre les persones joves, apoderant
especialment els joves que es troben en una situació més vulnerable

Grau de prioritat

Mitjana

Línies de treball a
desenvolupar

- Ajudar als i les professionals de joventut a desenvolupar una sensibilitat personal
cap a aquesta situació que permeti la revisió de l'activitat professional i la
introducció d'aquesta sensibilitat a les polítiques de joventut de la comarca
- Promoure la coordinació amb el Serveis Socials i altres equips que puguin tenir
major incidència en mitigar i/o resoldre situacions de desigualtat
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5. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE
JOVENTUT
5.1. Servei de Joventut i Oficina Jove de l’Alt Penedès
El Servei de Joventut és l’encarregat de desenvolupar les polítiques de joventut de la
comarca de l’Alt Penedès. Això inclou a totes les persones joves compreses entre els 15
i els 29 anys. Depèn l’Àrea de Plans transversals del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
juntament amb les subàrees d’ensenyament, cultura i cooperació, esports, i habitatge.

Figura 3. Organigrama del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Font: Pàgina web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Per la seva banda, l’Oficina Jove és l’equipament comarcal que actua com a finestra única
destinada a acollir els serveis d’emancipació que permetin a les persones joves construir
el seu projecte de vida. Inclou el Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil
(SIJ), i el Servei d’assessories especialitzades comarcals (SAE), format per les assessories
específiques de l’Oficina Jove, i el Servei d’Assessories per derivació. A més, també en
formen part els Serveis d’Informació Juvenil (SIJ) Municipals de l’Alt Penedès (tinguin o
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no conveni amb el Consell Comarcal), els Punts d'Informació i Dinamització als Centres
Educatius (PIDCE), i la programació de xerrades als centres educatius de la comarca.
Pel que fa al Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil (SIJ), el seu objectiu
és oferir informació genèrica sobre temes d’interès per les persones joves, gestionar les
inscripcions als cursos del programa comarcal d’activitats formatives, al Sistema de
Garantia Juvenil, als programes del SOC en el marc de Garantia Juvenil, impulsar tallers
i xerrades d’interès juvenil, i tramitar els carnets d’alberguista, d’estudiant i de
professor/a.
En relació al Servei d’assessories especialitzades comarcals (SAE), cal diferenciar entre
les assessories específiques de l’Oficina Jove, on trobem l’Assessoria acadèmica i laboral
i l’Assessoria de mobilitat internacional, i les assessories per derivació, que inclouen les
Assessories d’habitatge, de salut, d’associacionisme i participació juvenil, d’igualtat, i
d’atenció al consumidor.
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Figura 4. Organigrama de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès

Font: Elaboració pròpia
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5.1.1. Evolució de les polítiques de joventut a la comarca de l’Alt Penedès
Les polítiques comarcal de joventut s’integren a l’agenda de govern amb la creació del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès l’any 1994.
A partir de l’any 1995, amb la signatura d’un conveni entre els ajuntaments i la Secretaria
General de Joventut, s’organitzen diversos cursos que s’imparteixen de forma itinerant
als municipis de la comarca: premonitors, monitors i manipuladors d’aliments, primers
auxilis, iniciació al socorrisme, i conductor de carretó frontal.
L’any 2004 es posa en funcionament la pàgina web del Servei de Joventut
www.dinamo.cat, que ofereix serveis a les persones joves de la comarca, les associacions
juvenils i els serveis municipals de Joventut. Permet tenir una agenda comuna d’activitats
i notícies per a les persones joves. També fa difusió de la xarxa d’equipaments juvenils,
les aules d’estudi de l’Alt Penedès i les assessories especialitzades de l’Oficina Jove.
L’any 2004 també entra en funcionament el portal web www.treballateca.cat. Disposa
d’una borsa de treball en línia per a joves i un cercador automàtic d’ofertes de treball a
través de Twitter.
El Punt Mòbil de Salut entra en funcionament l’any 2004. Amb motiu de les diferents
festes locals dels municipis en què l’ajuntament té conveni, un o dos agents de salut
ofereixen informació i assessorament sobre diferents temes, principalment drogues i
anticoncepció.
L’any 2008 es van obrir perfils a Facebook i a Twitter, i l’any 2013 un perfil a Instagram.
L’any 2014 va entrar en funcionament l’Oficina Jove de l’Alt Penedès amb la signatura
del contracte programa amb el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat. És l’encarregada de coordinar els serveis d’informació i assessorament
juvenil de l’Alt Penedès.
L’any 2017 es va renovar la pàgina web del Dinamo (Servei de Joventut).

5.1.2. Planificació estratègica d’àmbit comarcal a l’Alt Penedès
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès compta amb un ample ventall de plans estratègics
que orienten les polítiques comarcals del territori en diferents àmbits que són de la seva
competència. A continuació analitzem aquest conjunt de plans en funció de com es
relacionen amb les polítiques comarcals de joventut. A part dels plans mencionats a
continuació, cal tenir en compte que actualment s’està elaborant el Pla de Drogues de
l’Alt Penedès 2019-2022.
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Taula 17. Anàlisi de la planificació estratègica d’àmbit comarcal de l’Alt Penedès
Actuacions
específiques
per població
12-35

Diagnosi
població 12-

Participació

35

joves

Incorporació
del Servei de
Joventut

Treball en
xarxa

Pla d'Acció Comarcal 20152019

Pla Territorial Educatiu de l'Alt
Penedès 2015-2019

Pla de Drogues de l'Alt Penedès
2015-2018

Pla Comarcal d'Igualtat de
Gènere
Pla d'assistència i suport en
matèria de protecció civil a l'Alt
Penedès (2009)
Pla de millora del transport
públic de l'Alt Penedès
Protocol comarcal per a
l'abordatge de la violència
masclista de l'Alt Penedès
Diagnosi de la situació de salut
mental i de les necessitats
existents i previstes a la
comarca de l'Alt Penedès

Font: Elaboració pròpia

5.2. Característiques estructurals
Un dels elements determinants a l’hora de desenvolupar les polítiques de joventut són
els recursos de que es disposa. En aquest sentit, val la pena diferenciar entre els recursos
humans, els recursos funcionals, i els recursos econòmics.

5.2.1. Recursos humans
El Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Penedès està format per tres
professionals

en

plantilla

i

cinc

professionals

contractats

externament

pel

desenvolupament d’un programa o projecte del Servei de Joventut. Pel que fa al personal
en plantilla, es tracta d’un responsable tècnic de joventut, una tècnica de joventut i una
administrativa de joventut. Pel que fa al personal contractat externament, està format
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per tres tècniques de joventut compartides i dues tècniques del Servei d’assessories
especialitzades comarcals (SAE).

Taula 18. Personal en plantilla al Servei de Joventut
Lloc de treball

Categoria professional

Hores dedicació

% horari dedicat a
Joventut

Responsable tècnic de

Coordinador tècnic

37,5/ setmana

100%

Tècnica de joventut

Tècnica mig

37,5/ setmana

80%

Administrativa de joventut

Auxiliar administrativa

25/ setmana

100%

joventut

Font: Elaboració pròpia

Taula 19. Personal extern contractat pel desenvolupament d’un programa o projecte del Servei
de Joventut
Lloc de treball

Categoria

Hores dedicació

professional
Tècnica de joventut de Subirats i Olesa de

% horari dedicat
a Joventut

Tècnica mig

24/ setmana

100%

Tècnica mig

30/ setmana

100%

Tècnica mig

24/ setmana

100%

Tècnica Assessoria Acadèmica

Tècnica mig

36/ setmana

100%

Tècnica Assessoria Mobilitat Internacional

Tècnica mig

48/ any

100%

Bonesvalls
Tècnica de joventut de Torrelles de Foix,
Torrelavit i Pacs del Penedès
Tècnica de joventut del Pla del Penedès i
la Granada

Font: Elaboració pròpia
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5.2.2. Recursos funcionals
La comarca de l’Alt Penedès compta amb 27 equipaments municipals de joventut, a més
de l’Oficina Jove que actua en l’àmbit comarcal.

Taula 20. Equipaments municipals de joventut a l’Alt Penedès
Nom

Municipi

Servei Jove d'Avinyonet Telecentres

Avinyonet del Penedès

Servei Jove de Castellví de la Marca

Castellví de la Marca

Servei Jove del Pla del Penedès

El Pla del Penedès

La Barraca

Font-Rubí

PIJ Gelida

Gelida

Servei Jove de La Granada

La Granada

Servei Jove Les Cabanyes

Les Cabanyes

Pantinkillo

Mediona

Centre Cívic La Xarxa

Olèrdola

Servei Jove d'Olesa

Olesa de Bonesvalls

Servei Jove de Pacs

Pacs del Penedès

Cap

Pontons

El Centre de Puigàlber

Puigdàlber

PIJ (no està en funcionament)

San Quintí de Mediona

Punt d'Informació Juvenil Sant Cugat

Sant Cugat Sesgarrigues

Cal Jove

Sant Llorenç d'Hortons

Servei Jove de Sant Martí

Sant Martí Sarroca

Escoles Velles

Sant Pere de Riudebitlles

Index Jove

Sant Sadurní d'Anoia

Cap

Santa Fe del Penedès

Tangram

Santa Margarida i els Monjos

Subijove

Subirats

Servei Jove de Torrelavit

Torrelavit

Servei Jove de Torrelles

Torrelles de Foix

Oficina tècnica del joventut SIAJ - PIJ

Vilafranca del Penedès

Sala de joves

Vilobí del Penedès

Font: Elaboració pròpia
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5.2.3. Recursos econòmics
Pel que fa als recursos econòmics, el Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès compta amb uns pressupostos que han experimentat un creixement progressiu
entre els anys 2013 i 2018, en què han passant de 125.727€ a 259.556€. Així mateix,
val la pena destacar que el pressupost de joventut de l’any 2018 ha representat el 3,6%
del total del pressupost del Consell Comarcal.

Gràfic 20. Evolució del pressupost del Servei de Joventut, 2012-2018 (en euros)
300.000
250.000
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Font: Memòries Anuals d’Activitats del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 2012-2017

Si desglossem el pressupost de l’any 2017 per fonts de finançament, veiem que el 48,4%
prové de les aportacions dels ajuntament en conveni amb el Consell Comarcal
(fonamentalment en concepte de professionals compartits que treballen als diferents
ajuntaments), el 37,8% del contracte programa amb el Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, el 7% dels recursos econòmics del Catàleg de
Serveis de la Diputació de Barcelona per a projectes i programes específics, i el 6,7%
restant d’aportacions de particulars en concepte de preu públic per a l’expedició de
carnets i per a la participació en el programa comarcal d’activitats formatives.
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Gràfic 21. Distribució del pressupost del Servei de Joventut, 2017
6,7%

Departament de Treball,
37,8%

Afers Socials i i Famílies
Diputació de Barcelona
Ajuntaments amb conveni

48,4%

Particulars

7,0%

Font: Memòria Anual d’Activitats del Consell Comarcal de l’Alt Penedès 2017

5.3. Avaluació de les polítiques comarcals de joventut
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és l’organisme encarregat de fomentar el reequilibri
territorial a la comarca prestant serveis als ajuntaments i municipis que per les seves
característiques no poden disposar-ne. Al mateix temps, també és responsable de la
prestació de serveis d'àmbit comarcal o supramunicipal a la ciutadania. Es tracta, per
tant, de l’agent principal pel que fa al disseny i l’execució de les polítiques comarcals en
els àmbits que són de la seva competència, entre les quals es troben les que fan
referència a Joventut.
Entre les eines de que disposa el Consell Comarcal per al desplegament de les Polítiques
Comarcals es troba el Pla d’Acció Comarcal. En ell s’exposen els objectius que
perseguiran les accions de govern durant un període determinat, els projectes concrets
que es pretenen desenvolupar, així com les fonts de finançament previstes. Per la seva
banda, la Memòria Anual d’Activitats és el document on es recullen les accions que
finalment s’han executat al llarg d’un any natural, així com el finançament real de que
s’ha disposat.
Agafant aquests dos documents com a referència, a continuació analitzarem les
polítiques comarcal de joventut de l’Alt Penedès. Per això, comptem amb el Pla d’Acció
Comarcal 2015-2019 i amb les Memòries Anuals d’Activitats dels anys 2012 a 2017,
elaborades en tots els casos pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Hem estructurat
aquesta anàlisi a partir dels tres grans serveis que configuren el Servei de Joventut, tal i
com queda exposat en el Pla d’Acció Comarcal: Servei d’Oficina Jove de l‘Alt Penedès,
Servei de Plans Comarcals de Joventut, i Servei de suport als Ajuntaments en matèria de
Joventut. A continuació analitzem el treball transversal que s’ha dut a terme entre el
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Servei de Joventut i la resta de Serveis del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Finalment,
analitzem el treball realitzat des del Servei de Joventut pel que fa a l’àmbit de la
comunicació.

5.3.1. Servei d’Oficina Jove de l’Alt Penedès
El Pla d’Acció Comarcal de l’Alt Penedès 2015-2019 va establir, com a projectes a
desenvolupar per part del Servei de Joventut, vetllar pel funcionament correcte dels

serveis d’emancipació juvenil prestats, i coordinar l’oficina jove amb els punts
d’informació juvenil i els equipaments juvenils dels municipis de la comarca per garantir
l’accés als serveis d’emancipació juvenil al conjunt del territori. Per tal d’avaluar l’abast
d’aquests projectes, a continuació detallarem les accions concretes que s’han dut a
terme per al seu desplegament.
L’Oficina Jove va entrar en funcionament el juliol de 2014, i segons dades del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, la seva obertura ha suposat un augment considerable del
nombre de consultes presencials. Tot i que no es disposen de dades anteriors a l’any
2014, sí que podem observar un creixement del nombre de consultes entre l’any 2014 i
el 2015 (de 4.581 a 10.174), per a partir d’aleshores estabilitzar-se al voltant de les
5.300 consultes anuals.

Gràfic 22. Evolució del nombre de consultes a l’Oficina Jove, 2014-2017
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Font: Memòries Anuals d’Activitats del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 2014-2017

Si ens centrem en l’any 2016 (últim any del que es disposa de dades detallades), podem
veure que la majoria de consultes estan relacionades amb els programes d’inserció
sociolaboral. Concretament, les consultes sobre el Sistema de Garantia Juvenil i el
programa Forma’t, impulsat pel SOC, van representar el 64,8% del total. A continuació
trobem les consultes a l’Assessoria Acadèmica i professional (14,6%), les consultes sobre
cursos de formació en el lleure i activitats i instal·lacions juvenils (12,45%), i les consultes
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a l’Assessoria laboral i d’emprenedoria (6%). Per sota de l’1% es situa la tramitació de
carnets, les consultes a l’Assessoria de mobilitat internacional, i les consultes a
l’Assessoria d’associacionisme i participació.

Gràfic 23. Consultes a l’Oficina Jove, 2016
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Per altra banda, les actuacions de l’Oficina Jove també es centren en incrementar la seva
presència on-line amb l’objectiu de fer difusió dels serveis que ofereixen. Concretament,
el Pla d’Acció Comarcal preveu fer difusió de l’oficina i dels seus serveis a les respectives

eines de comunicació, com revistes, butlletins electrònics o altres publicacions similars,
entre elles: portals web dinamo.cat i oficinajove.cat i les xarxes socials (Facebook i
Twitter), així com tríptics i materials de difusió de creació pròpia.
En aquest sentit, cal destacar la renovació de la pàgina web del Servei de Joventut l’any
2007 (www.dinamo.cat), i l’obertura de perfils a Facebook i Twitter l’any 2008. A aquests
canals cal sumar-hi la pàgina web www.oficinajove.cat, de la Generalitat de Catalunya,
que també disposa d’un espai dedicat a l’Oficina Jove de l’Alt Penedès. L’acció més
remarcable realitzada recentment en aquest àmbit és la posada en marxa d’una nova
versió de la pàgina web del Servei de Joventut i el fet que s’hagin dedicat majors esforços
a potenciat les xarxes socials per consolidar aquesta via de relació amb les persones
joves.
Finalment, un últim objectiu fixat en el Pla d’Acció Municipal i que no s’ha dut a terme
ha sigut el referent a l’actualització dels protocols comarcals d’informació juvenil i creació

de nous, que restarà pendent per futurs mandats.
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5.3.2. Servei de Plans Comarcals de Joventut
El Consell Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès impulsa una sèrie de programes, serveis
i activitats en el marc dels reptes, la metodologia i els principis rectors que estableix el
Pla Nacional de Joventut de Catalunya. D’acord amb el Pla d’Acció Comarcal, això és
concreta en set projectes o conjunt de projectes a desenvolupar: programes d’ocupació
juvenil, Programa Comarcal d’activitats formatives, Catàleg de Suport als Instituts de l’Alt
Penedès, programes de promoció de la salut, Pla Comarcal de Drogues 2015-2018, la
Campanya “T’han maleducat” de prevenció de les violències masclistes, i Programa
KNKTA’T sobre difusió i projecció online de les polítiques de joventut de la comarca.
Ocupació juvenil
Pel que fa a l’ocupació, el Pla d’Acció Comercial preveu millorar l’ocupabilitat, l’accés al

món laboral, l’èxit educatiu, l’autonomia i l’emancipació de les persones joves de l’Alt
Penedès, a través de 2 projectes: el Programa Forma’t i la borsa de treball en línia
www.treballateca.com.
El Programa Forma’t consisteix en un projecte de formació tècnica i transversal destinat
a joves de 16 a 29 anys sense el títol de l’ESO, i que no estudien ni treballen. Es porta
implementant des de l’any 2014, i atén aproximadament a 16 joves per any. L’any 2016
va comptar amb 22 ajuntaments i 7 instituts com a agents col·laboradors. De les últimes
edicions val la pena destacar que no es va dur a terme durant l’any 2017 per manca de
finançament del SOC, però sí que s’ha posat en marxa el 2018 i es preveu que es torni a
executar l’any 2019.
En relació al portal d’ocupació en línia www.treballateca.com, es tracta d’un servei que
ha viscut un creixement considerable en el últims anys. Pel que fa al nombre de visites
a la pàgina, s’han duplicat entre l’any 2013 i el 2016, passant de 116.318 a 243.366. El
nombre d’usuaris registrats també ha augmentat, passant de 25.060 a 33.558, mentre
que el creixement més gran ha sigut en el nombre d’ofertes de treball publicades,
passant de 93 a 1.787.
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Gràfic 24. Evolució visites www.treballateca.com, 2013-2016
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Gràfic 25. Evolució usuaris registrats www.treballateca.com, 2013-2016
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Gràfic 26. Evolució ofertes laborals www.treballateca.com, 2013-2016
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Tanmateix, la gran tasca pendent del portal d’ocupació en línia segueix sent la renovació
de la pàgina web, un compromís inclòs en el Pla d’Acció Comarcal 2015-2019 i que
segueix sense executar-se.
Programa comarcal d’activitats formatives per a joves
Un segon projecte a desenvolupar és el que fa referència a les accions formatives per a
joves. En aquest sentit, el Pla d’Acció Comarcal contempla dissenyar i executar el

Programa Comarcal d’activitats formatives més enllà del lleure, introduint cada cop més
activitats formatives orientades a la inserció laboral i el voluntariat. El Programa
Comarcal d’activitats formatives té per objectiu d’oferir activitats de formació que
s’imparteixen de forma itinerant a la comarca, principalment en els àmbits del lleure,
l’ocupació, la inserció laboral i el voluntariat (cursos de premonitors, monitors,
manipuladors d’aliments, primers auxilis, iniciació al socorrisme i conductor de carretó
frontal).
Si ens atenem al nombre d’activitats i al nombre de joves participants al llarg dels últims
anys, podem veure que mentre que el nombre de municipis i de persones joves
assistents va anar en augment entre els anys 2012 i 2015, a partir d’aleshores ha tornat
a decréixer fins el punt que les dades de l’any 2017 son inferiors a les del 2012.
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Gràfic 27. Evolució del nombre d’activitats del Programa Comarcal d’Activitats Formatives, 20122017
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Gràfic 28. Evolució del nombre de participants del Programa Comarcal d’Activitats Formatives,
2012-2017
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Pel que fa a la temàtica de les activitats, val la pena destacar que -tal i com preveu el Pla
d’Acció Comarcal-, en aquests últims anys s’ha diversificat l’oferta formativa, introduint
cada cop més activitats orientades a la inserció laboral i el voluntariat. A més, s'han
proporcionat nous descomptes i facilitats de pagament per inscriure's a les activitats per
tal de facilitar la igualtat d'oportunitats i la cohesió social.
Col·laboració amb els instituts d’Educació Secundària
També dintre de l’àmbit educatiu, té una especial rellevància la tasca desenvolupada en
els centres d’educació secundària. Així, el Pla d’Acció Comarcal inclou donar suport a les

persones joves des dels centres d’Educació Secundària acompanyant-les en la presa de
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decisions per afavorir l’emancipació, la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i
l’equilibri territorial; mitjançant el Catàleg de Suport als Instituts de l’Alt Penedès que es
vol potenciar i ampliar en aquesta legislatura així com el treball en xarxa pel que fa a la
informació i la orientació acadèmica.
Les activitats realitzades dintre d’aquest projecte inclouen xerrades d’orientació
acadèmica, xerrades per fomentar la igualtat de gènere, la descentralització als instituts
de les assessories especialitzades de l’Oficina Jove, i la implementació dels Punts
d'Informació i Dinamització als Centres Educatius (PIDCE).
Pel que fa a les xerrades d’orientació acadèmica, s’han mantingut molt estables entre els
anys 2015 i 2017, en què s’han realitzat a 4 escoles o instituts, i han arribat a entre 366
i 375 persones joves. Les xerrades sobre igualtat de gènere, per la seva banda, han
viscut un creixement considerable, passant d’impartir-se a 1 institut i arribar a 114
persones joves l’any 2015, a realitzar-se a 3 instituts i 349 persones joves el 2017.
Finalment, el PIDCE ha tingut un desplegament puntual en determinats instituts. Durant
el curs 2015-2016 va funcionar a l’Institut de Sant Martí Sarroca, i durant els cursos
2016-2017 i 2017-2018 ho ha fet a l’Institut Alt Foix. Més enllà de les activitats
realitzades, tanmateix, el desplegament del Catàleg de Suport als Instituts de l’Alt
Penedès ha permès donar a conèixer en major mesura l’Oficina Jove als instituts.
Promoció de la salut
En quart lloc, les actuacions relacionades amb l’àmbit de la salut inclouen, segons el Pla
d’Acció Comarcal, prevenir i reduir riscos i promoure hàbits i conductes saludables entre

les persones joves als espais d’oci nocturn mitjançant el Punt mòbil de salut.
El Punt mòbil de salut consisteix en un servei que s’ofereix durant els mesos d’estiu
desplaçant-se a les festes majors, les empalmades, els concerts, els correbars i les nits
joves, i on els agents de salut ofereixen informació a les persones joves amb l’objectiu
d'afavorir una sexualitat responsable i reduir els riscos associats al consum d'alcohol i
altres drogues.
Entre l’any 2012 i el 2017 s’han realitzat entre 16 i 18 sortides del Punt mòbil de salut a
entre 12 i 16 municipis. En destaca especialment el nombre de consultes ateses, que
han crescut progressivament des de les 192 de l’any 2012 fins a les 628 del 2016. Així
mateix, el nombre de materials preventius repartits va disminuir considerablement a
partir de l’any 2015, i és que se n’ha optimitzada la distribució i s’ha fet una aposta clara
per la qualitat envers la quantitat.
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Gràfic 29. Evolució del nombre de consultes ateses pel Punt mòbil de salut, 2012-2016
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Gràfic 30. Evolució del material preventiu repartit pel Punt mòbil de salut, 2012-2017
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Pla Comarcal de Drogues
El cinquè projecte a desenvolupar per part dels Serveis Comarcals de Joventut fa
referència a la prevenció del consum de drogues. En aquest sentit, el Pla d’Acció Comarcal
preveu dotar les persones d’habilitats i recursos que els permetin prevenir el consum de

drogues i/o reduir-ne els danys associats en el marc del Pla Comarcal de Drogues de
l’Alt Penedès, mitjançant conveni entre el Consell Comarcal, la Mancomunitat PenedèsGarraf i 24 ajuntaments de l’Alt Penedès.
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En l’àmbit educatiu, les accions realitzades es centren en la dinamització de tallers i
xerrades en centres d’educació secundaria i en centres d’educació primària dirigits a
pares i mares. Mentre que les activitats destinades a pares i mares no han sigut
sostingudes en el temps, sinó que es deuen al desenvolupament puntual de campanyes,
els tallers i xerrades en centres d’educació secundària s’imparteixen any rere any amb
un impacte desigual pel que fa al nombre de participants. De les 462 persones joves
participants en tallers i xerrades sobre prevenció del consum de drogues l’any 2012, es
va passar als 35 participants durant els anys 2015 i 2016, en el quals només es van
realitzar dos tallers. Tanmateix, l’any 2017 aquestes xifres van tornar a repuntar, amb
la dinamització de 25 tallers destinats a 625 persones joves.

Gràfic 31. Evolució del nombre de persones joves participants en tallers i xerrades sobre
prevenció del consum de drogues, 2012-2017
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Font: Memòries Anuals d’Activitats del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 2012-2017

En l’àmbit comunitari cal destacar la tasca realitzada pel Servei d’Assessorament Familiar
per Alcohol i Drogues (SAFAD), impulsat per la Mancomunitat Intermunicipal PenedèsGarraf. Es tracta d’un servei presencial d'informació, orientació i assessorament sobre
qualsevol dubte o problemàtica que tingui relació amb el consum d'alcohol i/o d'altres
drogues. Tot i que amb un nombre de visites desigual al llarg dels anys, el SAFAD es
consolida com un servei descentralitzat i de referència, cada cop més identificat per les
persones joves, les famílies i els agents socials en general. De cara als pròxims anys, el
SAFAD vol optimitzar els seguiments i afavorir noves històries, ja que han disminuït
lleugerament en els últims anys.

63

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)
Gràfic 32. Evolució del nombre de visites al SAFAD, 2012-2017
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Finalment, en l’àmbit del lleure cal destacar el suport realitzat al Punt mòbil de salut, la
formació específica sobre aquesta temàtica dels agents de salut, i la distribució de
materials de sensibilització com el “Decàleg del bon cambrer”, la publicació d’anuncis en
els programes de festa major, i la col·locació de cartells informatius a les barres de festa
major.
Campanya “T’han maleducat”
En relació al foment de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista, el
Pla d’Acció Comarcal preveu dissenyar i desenvolupar el Programa "Estimar no fa mal" a

la comarca, projecte d’assessorament i prevenció de les violències masclistes amb joves.
Es tracta d’un programa que s’adreça a joves d’entre 10 i 19 anys, a professionals que
treballen amb aquestes persones joves i que poden actuar com a agents preventius, així
com a pares i mares. Pretén dotar a professionals que treballen amb joves adolescents
de les competències necessàries per realitzar accions de prevenció de les situacions
d'abús en les relacions de parella i afectives i fomentar actituds i comportaments
igualitaris, promovent la reflexió al voltant dels comportaments abusius vinculats als
rols de gènere i als models de feminitat i masculinitat.
Aquest programa finalment no s’ha dut a terme en l’àmbit comarcal. Per contra, s’ha
reconvertit en la campanya “T’han maleducat; el patriarcat perjudica greument la salut”.
Es tracta d’una campanya adreçada a les persones joves de 16 a 30 anys que té per
objectiu fer-les reflexionar sobre les moltes violències de gènere amb què conviuen
diàriament. Les accions realitzades inclouen la distribució de pancartes, cartells, tríptics
i xapes a través dels equipaments municipals per a joves, els instituts de Secundària i
les festes majors. Els missatges de la campanya han estat pensades i triades per les
persones joves, i fan referència a les diferents formes de discriminació derivades del
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patriarcat (desigualtat de gènere, amor romàntic i violència a la parella, violència sexual
i LGTBI fòbia) i a la manera de fer-hi front.
Finalment, en relació a les accions relacionades amb la promoció de la igualtat de gènere
i la prevenció de la violència masclista, també val la pena mencionar que l’any 2015 es
va treballar en el l’elaboració del Protocol per a l'abordatge de la violència masclista de
l'Alt Penedès. Es tracta d’una eina útil i actualitzada que té per objectiu millorar la
coordinació entre els diferents serveis de la Comarca, de cara a unificar els criteris
de les actuacions com a professionals, enfortir el treball en xarxa i, en definitiva,
millorar la qualitat en l’abordatge de la violència masclista a la Comarca de l’Alt Penedès.
A més, anualment es participa en dues reunions relacionades amb la gestió d’aquest
protocol.

5.3.3. Servei de suport als ajuntaments en matèria de joventut
Un dels objectius del Consell Comarcal de l’Alt Penedès és fomentar la cooperació entre
tots els ajuntaments de la comarca en matèria de joventut per optimitzar els recursos i
aconseguir uns millors resultats globals. Per això, el Pla d’Acció Comarcal contempla
com a projecte a desenvolupar seguir promovent i ampliar la col·laboració, coordinació i

treball conjunt amb tots els ajuntaments de la comarca en matèria de joventut. L’objectiu
de la legislatura seria el de signar convenis entre el Consell Comarcal i la majoria
d’ajuntaments de la comarca. Assessorament als ajuntaments per afavorir el treball
mancomunat mitjançant convenis.
En aquest sentit, val la pena remarcar que el nombre d’ajuntaments en conveni amb el
Consell Comarcal ha augmentant progressivament entre els anys 2014 i 2019, passant
de 12 a 19, després haver patit una baixada entre els anys 2012 i 2014.

Gràfic 33. Evolució nombre d’ajuntaments en conveni amb el Consell Comarcal, 2012-2019
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65

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Per altra banda, anualment s’han dut a terme 4 reunions als ajuntaments per presentar
les vies de suport del Consell Comarcal en matèria de Joventut, i entre 7 i 8 reunions de
seguiment a cadascun dels ajuntaments en conveni de tècnics compartits.
En un altre ordre de coses, el Pla d’Acció Comarcal també té com a objectiu fomentar la

coordinació i treball en xarxa dels professionals que treballen en matèria de joventut a
la comarca. Això es fa mitjançant diferents taules de coordinació: la Taula política
comarcal de Joventut (TPC), Taula tècnica comarcal de Joventut (TTC), i la Taula tècnica
de professionals compartits de Joventut.
La Taula política comarcal de Joventut (TPC) està formada per totes les regidories de
Joventut dels municipis de l’Alt Penedès. Des de l’any 2014, ha complert l’objectiu del
Pla d’Acció Comarcal de reunir-se com a mínim un cop l’any, menys el 2017, en què no
es va convocar fins el febrer de l’any 2018.
La Taula tècnica comarcal de Joventut (TTC), per la seva banda, està formada pels tècnics
i tècniques de Joventut dels ajuntaments de la comarca amb conveni amb el Consell
Comarcal en matèria de Joventut. Constitueix l’ens intermediària entre els ajuntaments i
la Direcció General de Joventut, i ofereix assessorament tècnic per tal d’incloure de
manera transversal la perspectiva juvenil en el desenvolupament d’accions específiques
per aquest segment de població.

A més, també donen suport a la gestió dels

equipaments juvenils municipals i a la tramitació de subvencions d’àmbit juvenil. Es
tracta d’una iniciativa que havia funcionat durant el període 2004-2009 i que es va tornar
a recuperar l’any 2012. Després de reunir-se 1 vegada el 2012 i 6 vegades el 2013, s’ha
consolidat entre els anys 2014 i 2017, reunint-se entre 11 i 12 vegades cada any.
La Taula tècnica de professionals compartits de Joventut, finalment, està formada pels
tècnics de Joventut que no disposen de dedicació exclusiva en un municipi, sinó que
treballen en diversos municipis alhora, amb dedicacions horàries diferents i realitzant el
seguit de tasques compromeses i marcades pel conveni de col·laboració entre els
ajuntaments adscrits i el Consell Comarcal. Entre els anys 2014 i 2017 s’ha reunit
anualment entre 10 i 11 vegades.
Un últim projecte a desenvolupar establert en el Pla d’Acció Comarcal en relació al suport
als ajuntaments en matèria de joventut fa referència a oferir formació específica adreçada

a tècnics o dinamitzadors de joventut i altres agent socials. En aquest sentit, s’ha rebut
el suport de la Diputació de Barcelona i de la Direcció General de Joventut per dur a terme
aquestes formacions, ja sigui mitjançant cursos d’entre 4 i 20 hores, ja sigui mitjançant
la participació en jornades. La temàtica d’aquestes formacions ha sigut diversa: violència
de gènere, educació emocional, polítiques de joventut, drogues, participació, orientació
acadèmica, etc. A més, des del Servei de Joventut també s’ha ofert formació
descentralitzada per a l’elaboració de Plans Locals de Joventut.
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5.3.4. Treball transversal
La transversalitat constitueix un element clau en les polítiques de joventut, tenint en
compte la naturalesa i les característiques de les seves actuacions. Aquestes
s’emmarquen sovint en matèries que també afecten a altres serveis del Consell Comarcal
(promoció econòmica, atenció a les persones territori i sostenibilitat, etc.), amb la qual
cosa esdevé essencial la seva coordinació i cooperació. En aquest sentit, a continuació
presentem el conjunt de programes i actuacions impulsats pel Servei de Joventut del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès segons si s’interrelacionen o no amb la resta de serveis
del Consell Comarcal.
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Taula 21. Transversalitat dels programes i actuacions desenvolupades pel Consell Comarcal
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Juvenil
Inscripció al "Forma't" i altres

4 programes del SOC en el marc
de Garantia Juvenil
5

Càpsules informatives: tallers i
xerrades d'interès juvenil
Tramitació de carnets

6 d'alberguista, d'estudiant i de
professor/a
Servei
d’assessories

7

especialitzades
comarcals
(SAE) pròpies
de la OJ

8

Assessoria acadèmica i
professional
Assessoria de mobilitat
internacional
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Promoció
Programes

Actuacions

econòmica
i
transversal

9

Atenció a
les
persones

Territori i

Economia i

Plans

sostenibilitat

hisenda

transversals

Plans transversals

Ensenyament

Esports

Cultura

Habitatge

Assessoria laboral i
d'emprenedoria

10 Assessoria d'habitatge
Servei

11 Assessoria de salut

d’assessories
especialitzades
comarcals

12 Assessoria d'igualtat

(SAE) per
derivació

13

Assessoria d'associacionisme i
participació juvenil

14 Assessoria de consum
15

Programa

Assessoria Familiar d'Alcohol i
altres drogues

16 Programa Forma't

d’ocupació
juvenil

Programa
Comarcal
d’activitats
formatives

17 treballateca.com
Cursos de premonitors,
monitors, manipuladors
18 d’aliments, primers auxilis,
iniciació al socorrisme i
conductor de carretó frontal
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Programes

Actuacions

19
Catàleg de
Suport als

20

Instituts de
l’Alt Penedès

Promoció

Atenció a

econòmica i

les

transversal

persones

Territori i

Economia i

Plans

sostenibilitat

hisenda

transversals

Plans transversals
Ensenyament

Esports

Cultura

Habitatge

Xerrades d’orientació
acadèmica
Xerrades per fomentar la
igualtat de gènere
Punts d'Informació i

21 Dinamització als Centres
Educatius (PIDCE)

Programa de
promoció de

22 Punt mòbil de salut

la salut
23
24

Dinamització de tallers i
xerrades en centres educatius
Servei d’Assessorament Familiar
per Alcohol i Drogues (SAFAD)
Actuacions de sensibilització en

25 espais d'oci nocturn i festes
majors
Pla Comarcal
de Drogues

Cursos sobre dispensació
26 responsable d'alcohol per a
entitats
27

Curs esport i salut per a
monitors de lleure i de l'esport

28 Suport al Punt mòbil de salut
29 Assessoria on-line per a joves
Campanya
“T’han
maleducat”

30

Prevenció de les violències
masclistes
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Promoció
Programes

Actuacions

econòmica
i
transversal

Atenció a
les
persones

Territori i

Economia i

Plans

sostenibilitat

hisenda

transversals

Plans transversals
Ensenyament

Esports

Cultura

Habitatge

Assessorament tècnic a
administracions
supramunicipals i ajuntaments
31

per tal d'incloure de manera
transversal la perspectiva
juvenil en el desenvolupament
d'accions específiques per
aquest segment de població
Coordinació i treball en xarxa

Programa

32 de la Taula política comarcal de
Joventut (TPC)

comarcal de
joventut
compartits

33
34

Coordinació de la Taula tècnica
comarcal de joventut (TTC)
Formació específica en matèria
de joventut
Facilitació d’eines als

35

ajuntaments per tal de
promoure la participació de les
persones joves a nivell local
Orientació i suport en la

36 tramitació de subvencions
d'àmbit juvenil
Coordinació de la Taula tècnica
Professionals

37 de professionals compartits de
Joventut

de joventut
compartits

38

Gestió dels equipaments
municipals per a joves
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5.3.5. Dades de comunicació
La pàgina web del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès inclou un enllaç a la
pàgina web del Servei Comarcal de
Joventut – Oficina Jove de l’Alt Penedès.
Aquest enllaç apareix com a destacat a
la

part

inferior

de

la

portada,

juntament amb altres enllaços.
La

pàgina

web

de

l’Oficina

Jove

s’anomena “Dinamo”. Es tracta d’una
pàgina web que es va posar en
funcionament
l’objectiu

l’any

d’oferir

2004
serveis

amb
a

les

persones joves de la comarca, les
associacions juvenils i els serveis
municipals de Joventut.
Està organitzada en diferents apartats.
La portada ofereix un accés directe als
principals àmbits d’interès del servei:
activitats, notícies, assessoria acadèmica i professional, assessoria de mobilitat
internacional, educació, carnets, catàleg de professionals, assessoria d’habitatge, gènere
i LGTBI, salut i drogues, equipaments municipals, i recursos tècnics per a professionals.
A més, disposa d’un apartat dedicat a l’equip, a les dades de contacte, i un formulari per
comunicar-t’hi directament. Finalment, també compta amb diferents destacats,
relacionats amb els últims tuits realitzats, les últimes publicacions a Facebook i
Instagram, un calendari amb les properes activitats programades, i diferents projectes a
destacar.
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Entre l’1 de gener i el 13 de novembre de 2018, la pàgina web va tenir un total de 962
visites realitzades per 854 usuaris. De mitjana, els usuaris que van visitar la pàgina ho
van fer 1,13 vegades. La durada mitjana de les visites és de 1:05 minuts, i la mitjana de
pàgines visitades per sessió és de 1,59. A continuació podem veure l’evolució dels usuaris
en aquest període, en què destaca el creixement durant els mesos d’estiu.

Gràfic 34. Evolució del nombre d’usuaris de www.dinamo.cat entre l’1 de gener i el 13 de
novembre

Font: Google Analytics

A

banda

de

la

pàgina

web

“www.dinamo.cat”, l’Oficina Jove també
compta amb un espai a la pàgina web
www.oficinajove.cat, de la Generalitat de
Catalunya. La informació que ofereix
aquesta pàgina web, més limitada que
l’anterior, està organitzada en diferents
apartats,

que

equipaments,

inclouen:
mobilitat,

notícies,
educació,

habitatge, salut, i treball. A més, també
té

un

espai

destinat

a

projectes

destacats i pàgines web d’interès.
Una altra pàgina web que val la pena
mencionar en aquest apartat és el portal d’ocupació www.treballateca.cat. Es tracta d’un
portal creat l’any 2004 en el marc dels programes d’ocupació juvenil i que disposa, entre
d’altres serveis, d’una borsa de treball en línia, notícies i documentació d’interès sobre
ocupació juvenil, i enllaços a altres portals d’ocupació.
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Entre l’1 de gener i el 13 de novembre de 2018, el portal d’ocupació va tenir un total de
13.714 visites realitzades per 10.410 usuaris. De mitjana, els usuaris van visitar la
pàgina 1,32 vegades, les visites van tenir una durada de 1:53 minuts, i la mitjana de
pàgines visitades per sessió va ser de 3,49. A continuació podem veure l’evolució del
nombre d’usuaris en aquest període.

Gràfic 35. Evolució del nombre d’usuaris de www.treballateca.cat entre l’1 de gener i el 13 de
novembre

Font: Google Analytics

Pel que fa a les xarxes socials, l’Oficina Jove disposa d’un perfil de Facebook i d’un perfil
de Twitter, creats en els dos casos l’any 2008. Pel que fa al perfil de Facebook, a data
de 25 d’octubre de 2017 disposava de 114 “m’agrada” i 116 seguidors. Entre els mesos
de setembre i octubre de 2018 va fer una mitjana de 5,6 publicacions setmanals, que
van obtenir, normalment, entre 0 i 3 “m’agrada” i comparticions.

74

DIAGNOSI
Gràfic 36. Evolució publicacions Facebook setembre-octubre 2018
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Font: Elaboració pròpia

En relació a Twitter, a data de 25 d’octubre de 2017 disposava de 959 seguidors i 137
“m’agrada”. Entre els mesos de setembre i octubre de 2018 va fer una mitjana de 5,1
publicacions setmanals, obtenint normalment entre 0 i 3 retuits i “m’agrada”.

Gràfic 37. Evolució publicacions Twitter setembre-octubre 2018
12
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8
6
4
2
0
Set. 1 Set. 2 Set. 3 Set. 4 Set. 1 Set. 2 Set. 3 Set. 4 Set. 5
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Octubre

Font: Elaboració pròpia

Les publicacions que realitzen els dos perfils estan relacionades majoritàriament amb
activitats per a joves, ofertes laborals o altra informació d’interès per les persones joves.
En moltes ocasions, es fa difusió simultània als perfils de les dues xarxes socials.
Finalment, l’Oficina Jove també compta amb un perfil d’Instagram, amb 558 seguidors i
20 publicacions realitzades entre el mes de juny del 2013 i el mes d’agost del 2017.
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Si fem una cerca a Google amb els termes “oficina jove alt penedès”, els tres primers
enllaços fan referència a la pàgina web de l’Oficina Jove de la Generalitat de Catalunya,
el quart enllaç fa referència a la pàgina web www.dinamo.cat, i el cinquè enllaç al Consell
Comarcal. El compte d’Instagram no apareix fins a la tercera pàgina, el de Twitter fins a
la quarta pàgina, i el de Facebook no apareix.

5.4. Avaluació de les polítiques locals de joventut
Amb l’objectiu de conèixer les polítiques locals de joventut a l’Alt Penedès, hem passat
un qüestionari als ajuntaments dels diferents municipis de la comarca. Hem estructurat
el qüestionari en tres grans eixos: estructura politicoadministrativa del municipi en
matèria de joventut, planificació estratègica, i línies d’actuació. A l’apartat d’estructura
politicoadministrativa s’analitzen les característiques de la regidoria on s’inclouen les
polítiques de joventut al municipi, així com els professionals de joventut contractats per
a la seva execució. A l’apartat de planificació estratègica es detalla si el municipi compta
o no amb un Pla Local de Joventut, i la mesura en què es treballen els diferents eixos de
les polítiques de joventut (formació, ocupació, habitatge, etc.). Finalment, a l’apartat de
línies d’actuació s’indiquen els serveis d’informació i assessorament juvenil del municipi,
així com l’objecte dels diferents programes i actuacions que duen a terme.
A continuació presentem els resultats d’aquests qüestionaris en format de fitxa.
L’objectiu d’aquestes fitxes és disposar d’una visió general de les polítiques locals de
joventut de cada municipi. Tanmateix, som conscients que cal complementar aquesta
visió més quantitativa amb una visió qualitativa de les polítiques. És per això que
recomanem completar aquesta informació amb la consulta dels Plans Locals de Joventut
dels diferents municipis. Hem elaborat una fitxa per cada un dels municipis que ha
respost al qüestionari
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ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Serveis a la persona: educació i lleure
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

1 / 22.5H

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

0

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Específic per a joves
Servei d’informació al municipi:
De
dilluns
a
divendres
de
10
a
13:30h
i de 16:30 a 19h (excepte les tardes de dijous)
Horari d’obertura:

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

77

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: -

Hi ha un consell local de joventut o similar:

Tipus d’associacions:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

No

De participació política i ciutadana

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis
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ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria d’Infància i família, Joventut, Gent Gran i Inclusió
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

1 / 5H

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

0

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Específic per a joves
Servei d’informació al municipi:
Dimarts
i
dijous
de
17:30
a
20:00h
Horari d’obertura:

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut
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Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: 1

Hi ha un consell local de joventut o similar:

Tipus d’associacions:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

No

De participació política i ciutadana

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Esquiada de cap de setmana

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis
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ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Benestar Social, Salut, Ocupació, Ensenyament i Joventut
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

1 / 12H

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

1 / 3H

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Servei d’informació al municipi:
Dimarts
i
divendres
de
16 a 20h
Horari d’obertura:

Específic per a joves

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut
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Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: 2
Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

No

De participació política i ciutadana

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

82

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

1 / 10H

Personal d’administració i informadors juvenils

1 / 1H

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

1 / 12H

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Específic per a joves
Servei d’informació al municipi:
Horari d’obertura: Dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 17 a 20h

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: 1
Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

No

De participació política i ciutadana

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

84

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

1

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

PIDCES

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
Servei d’informació al municipi:
Horari d’obertura: A convenir

General

Específic per a joves

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: 1
Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

No

De participació política i ciutadana

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

86

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Governació, Cultura, Festes, Joventut, Comunicació, Participació Ciutadana i Esports
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

1 / 12H

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

1 / 3H

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Servei d’informació al municipi:
Horari d’obertura: Dilluns i dimecres de 16h a 20h

Específic per a joves

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: 4
Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

No

De participació política i ciutadana

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

88

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Cultura, Joventut i Benestar Social
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

1/3H

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

0

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Específic per a joves
Servei d’informació al municipi:
Horari d’obertura: Dilluns i dimecres de 18 a 21h; dimarts i dimecres de 8 a 15h

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: 0
Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

No

De participació política i ciutadana

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

90

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Festes, Cultura, Esports, Joventut, Cultura i Polítiques d’Igualtat
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

1 / 15H

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

0

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Específic per a joves
Servei d’informació al municipi:
Horari d’obertura: De dilluns a dijous de 16:30 a 20:00h i divendres de 10 a 12h i de 16:30 a 20:00h

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

No

De participació política i ciutadana

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:

Sí

Servei d’informació i assessorament en temes d’ocupació:
Tipus d’informació que s’ofereix:

No
General

Específic per a joves

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

No n’hi ha

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

92

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Cultura, Joventut, Gent Gran, Habitatge i Promoció econòmica
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

1 / Compartit

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

0

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
Servei d’informació al municipi:
Horari d’obertura: -

General

Específic per a joves

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: 2
Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

No

De participació política i ciutadana

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

94

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria d’Urbanisme, Hisenda i Joventut
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

1 / 10 H

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

1/6H

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Servei d’informació al municipi:
Dimarts
i
dijous
de
16
a 20h
Horari d’obertura:

Específic per a joves

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

No

De participació política i ciutadana

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

96

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

-

Personal d’administració i informadors juvenils

-

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

-

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Servei d’informació al municipi:
Horari d’obertura: Dimecres de 16 a 20h

Específic per a joves

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

Associacionisme, participació i voluntariat:

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)
Nombre d’associacions juvenils al municipi: Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives
Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

No

De participació política i ciutadana

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

98

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

0

Personal d’administració i informadors juvenils

1

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

0

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
Servei d’informació al municipi:
Horari d’obertura: -

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure i turisme

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: 2
Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

No

De participació política i ciutadana

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

100

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

-

Personal d’administració i informadors juvenils

-

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

-

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Específic per a joves
Servei d’informació al municipi:
Horari d’obertura: De dilluns a divendres de 17 a 20h
Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: 2
Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

No

De participació política i ciutadana

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

102

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Cultura, Comunicació, Joventut i Noves Tecnologies
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

1 / 15H

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

0

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
Servei d’informació al municipi:
Horari d’obertura: -

General

Específic per a joves

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: 3
Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

No

De participació política i ciutadana

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Activitats de cultura i lleure concretes

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

104

Borsa de treball per a joves:

Sí

No

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut
Professionals de joventut: Personal de joventut

3 / 86,5 H

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

0

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Específic per a joves
Servei d’informació al municipi:
Horari d’obertura: De dilluns a divendres de 16 a 20h

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: 1
Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

No

De participació política i ciutadana

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Sales d’Assaig musical

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

106

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut i Infància
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

1 / 37,5H

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

3 / 70H

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Específic per a joves
Servei d’informació al municipi:
De
dimarts
a
divendres
de
16
a
19h
i
dimarts i divendres de 10 a 13h
Horari d’obertura:

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: 7
Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

No

De participació política i ciutadana

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

108

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Governació, Planificació del Territori, Obres, Promoció Econòmica i Joventut
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

1 / 15H

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

1 / 3H

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Servei d’informació al municipi:
Horari d’obertura: Dilluns i dimecres de 16 a 20h

Específic per a joves

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: 4
Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

No

De participació política i ciutadana

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

110

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

-

Personal d’administració i informadors juvenils

-

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

-

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Servei d’informació al municipi:
Dimarts
i
dijous
de
16
a 20h
Horari d’obertura:

Específic per a joves

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

No

De participació política i ciutadana

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Raid

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

112

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

1

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

0

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Servei d’informació al municipi:
Horari d’obertura: Dilluns i divendres de 16 a 20h

Específic per a joves

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

No

De participació política i ciutadana

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

114

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

5 / 175H

Personal d’administració i informadors juvenils

2 / 72,5H

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

-

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
General
Específic per a joves
Servei d’informació al municipi:
De
dilluns
a
divendres
d’11
a
14h
/
Dilluns,
dimecres i dijous de 17 a 20h
Horari d’obertura:

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut

Borsa de professors/es de repàs

Recull ofertes de feina

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

No

De participació política i ciutadana

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis

116

ESTRUCTURA POLÍTICOADMINISTRATIVA
Hi ha regidoria de joventut:

Sí

No

Tipus de regidoria:

Exclusiva

Compartida

Nom de l’àrea: Regidoria de Joventut, Educació i Festes
Professionals de joventut: Personal tècnic de joventut

0

Personal d’administració i informadors juvenils

0

Dinamitzadors juvenils i monitors de temps lliure

1

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Disposen d’un pla jove:

Sí

Ho treballem molt
Ho treballem poc
No ho treballem

No
Formació

Participació

Ocupació

Cultura i oci

Habitatge

Cohesió social

Salut i esports

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Informació i assessorament
Servei d’informació al municipi:
Horari d’obertura: A convenir

General

Específic per a joves

Tipus d’informació que s’ofereix:
Salut

Habitatge

Associacionisme, participació i voluntariat

Educació

Serveis de lleure

Agenda cultural

Ocupació i formació

Tipus de serveis que s’ofereix:
Dinamització i assessorament

Participació permanent

Tallers i activitats

Sales d’estudi, de treball, etc.

Àrea Wifi

Punt TIC

Espai polivalent

Màquina de preservatius

Cessió de sales

Orientació

Carnets útils per a joves

Espai exterior

Serveis a l’estudiant

Espai de trobada

Programa Europa

Suport a iniciatives

Informació i/o tràmits de la Secretaria General de Joventut
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Associacionisme, participació i voluntariat:
Nombre d’associacions juvenils al municipi: 1
Tipus d’associacions:

Hi ha un consell local de joventut o similar:

De lleure

De formació

Culturals

Esportives

No

De participació política i ciutadana

Cessió d’infraestructures

Relació de l’Ajuntament amb les associacions:

Sí

Subvencions

Convenis

Equipaments municipals per a joves:
Casal de Joves

Biblioteques

Centres de cultura

Zones esportives

Serveis d’informació juvenil

Serveis de lleure:
Activitats i serveis de lleure per a joves:
Campaments

Intercanvis internacionals

Activitats a ludoteques

Camps de treball

Activitats en temps de vacances escolars

Activitats als centres o casals de barri

Rutes per a joves

Activitats als casals de joves

Salut i consum responsable:
Programa sobre salut i consum adreçat a joves:
Consum responsable

Seguretat viària

Prevenció consum de drogues

Educació sexual

Oci alternatiu

Prevenció de la sida i altres MTS

Prevenció de la violència

Hàbits saludables

Cultura i esports:
Tallers i/o curos per a joves:
Activitats esportives

Expressió dramàtica

Formació educació en el lleure

Expressió audiovisual

Expressió musical

Formació curricular

Expressió plàstica

Festes, tradicions i músiques populars

Participació ciutadana

Programes de suport a joves creadors o artistes:
Concursos culturals

Festivals de música

Suport a activitats culturals promogudes per a joves

Beques

Altres esdeveniments culturals:
Concerts

Jornades esportives

Fires

Exposicions

Ocupació i formació:
Programes d’ocupació específics per a joves:
Servei d’informació al municipi:

General

Tipus d’informació que s’ofereix:

Sí

No

Específic per a joves

No n’hi ha

Cerca de feina

Formació

Drets i deures dels treballadors

Contractació

Orientació professional

Empreses de treball temporal

Programes de foment de l’ocupació en col·laboració amb altres entitats:
Programes de formació ocupacional:

Escoles taller

Borsa de treball per a joves:

No

Sí

PFI

General

Específic per a joves

No n’hi ha

Cases d’oficis
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5.5. Diagnosi de les situacions no desitjades de les polítiques de joventut
En el marc del Pla d’Actuació Territorial de Polítiques de Joventut 2016, el mes de febrer
de 2016 la Taula Tècnica de Joventut de l’Alt Penedès va dur a terme una diagnosi de
les principals problemàtiques que afecten les polítiques de joventut de la comarca, i en
conseqüència, a les persones joves. L’objectiu era identificar les situacions no desitjades
de les polítiques de joventut de la comarca, les causes que les ocasionen, el col·lectiu
al que afecta, els objectius que es persegueixen en relació la problemàtica en qüestió,
el seu grau de priorització i les línies de treball a desenvolupar. Aquesta diagnosi afecte
tant a les polítiques comarcals com a les polítiques municipals de joventut, i ha d’inspirar
les línies estratègiques i les propostes del present Pla Comarcal de Joventut. A
continuació s’exposen les situacions no desitjades expressades.

Situació no desitjada 1. Dificultats en la participació i dinamització de les persones joves
- Manca de compromís per part de les persones joves.
- Dificultats per fer relleus generacionals a les entitats, per la dificultat d’arribar
Causes conegudes

a persones que no estan associades.
- Desmotivació de les persones joves.
- Naturalesa dels processos participatius: sovint llargs i complicats
- Reticències d’alguns polítics/ques per implicar a les persones joves.

A qui afecta
Objectius

A tots els municipis en general, tot i que amb diferents graus d’intensitat
Sensibilitzar i capacitar, tant a tècnics com a polítics, dels avantatges i
limitacions de l’ús de les metodologies participatives

Grau de prioritat

Alta

Línies de treball a

Conèixer i compartir experiències que afavoreixin la participació de les persones

desenvolupar

joves
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Situació no desitjada 2. Dificultats per de donar respostes integrals
- Els joves amb dificultats d'aprenentatge es deriven a Joventut
- Costa treballar coordinadament amb altres professionals
- Reticències d'alguns polítics/ques i tècnics/ques de treballar de manera
Causes conegudes

interdepartamental
- Manca de recursos humans
- Manca d’espais de coordinació
- Manca de valor atorgat als/les professionals i les politiques de joventut
- Manca d’obligació legal per establir coordinació

A qui afecta

A tots els municipis en general, tot i que amb diferents graus d’intensitat
Desenvolupar unes polítiques de joventut més integrals tot afavorint el treball

Objectius

interdepartamental i interinstitucional

Grau de prioritat
Línies de treball a
desenvolupar

Mitjana
-

Situació no desitjada 3. Dificultats per fer accessibles les activitats
- Diversos municipis petits dispersos a la comarca
Causes conegudes

- Dificultats en l'equilibri territorial i en la cohesió social
- Problemes de mobilitat intracomarcal i intermunicipal

A qui afecta

Municipis amb molts nuclis

Objectius

Vetllar per la igualtat d'oportunitats de totes les persones joves de la comarca

Grau de prioritat

Baixa

Línies de treball a

Afavorir l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques de joventut integrals als

desenvolupar

municipis de la comarca, especialment als municipis dispersos

Situació no desitjada 4. Poc reconeixement dels i les professionals de joventut
- Manca de recursos econòmics
- Joventut no és una prioritat política
Causes conegudes

- Precarietat laboral dels i les professionals de joventut
- Els i les professionals de joventut porten més d'una àrea a banda de
joventut, o només joventut però a diversos municipis

A qui afecta
Objectius
Grau de prioritat
Línies de treball a
desenvolupar

A tots els municipis en general, tot i que amb diferents graus d’intensitat
Millorar el reconeixement dels i les professionals que desenvolupen polítiques
de joventut, així com de les polítiques de joventut en general
Alta
-

120

DIAGNOSI
Situació no desitjada 5. Dificultats dels i les professionals de joventut per accedir a la formació
continuada
- Dificultats per anar a Barcelona a fer formacions
Causes conegudes

- Saturació professional que dificulta que la formació sigui un prioritat
- Falta d’homogeneïtzació de continguts bàsics de la xarxa de professionals
per garantir la seva qualitat

A qui afecta

Als i a les professionals de joventut de tots els municipis

Objectius

Vetllar per la formació continuada dels i les professionals de joventut

Grau de prioritat

Baixa (ha millorat molt en el últims anys; cal mantenir-ho com a mínim)

Línies de treball a

Promoure la descentralització i la territorialització d'una formació de qualitat

desenvolupar

dels i les professionals de joventut de la comarca

5.6. Les visió dels i les professionals de joventut sobre les polítiques de
joventut

5.6.1. Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Sessió tècnica
El 21 de juny de 2018 es va dur a terme una sessió de treball amb els tècnics i les
tècniques del Servei de Joventut del Consell Comarcal. L’objectiu era identificar els punts
forts i els punts febles de les polítiques de joventut que es duen a terme a l’Alt Penedès,
tant des de l’àmbit local com comarcal. A continuació s’exposen els principals resultats
de la sessió.

Polítiques Locals
Punts forts
Equipaments juvenils
-

Gràcies a la dinamització dels equipaments juvenils, les actuacions estan més
pròximes a les persones joves i les polítiques poden estar més adaptades als
seus interessos (sempre i quan intervinguin en els espais de participació). Així
mateix, possibiliten que les persones joves no s’hagin de desplaçar per fer el
primer assessorament, i possibilita un bon acompanyament de les persones
joves. En aquest sentit, val la pena destacar les activitats de suport acadèmic amb
les aules obertes d’ajuda a l’estudi, ja que moltes vegades es tracta d’un suport
que va més enllà d’un ajut merament d’estudis.

-

Hi ha un vincle molt fort amb les persones joves que participen en els espais
juvenils, els quals veuen aquests equipaments com un espai de referència.
Tanmateix, les persones joves que hi acudeixen només són una part del conjunt
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de joves dels municipis. Això pot provocar que tendim a fer les actuacions només
pensant amb les necessitats d’aquetes persones joves, però cal tenir una mirada
més amplia.
Professionalització i el treball en xarxa de les tècniques de joventut
-

L’èxit dels equipament juvenils com a espai de referència i atenció a les persones
joves es deu, en gran part, a la professionalització de les tècniques de joventut.
Aquestes realitzen una molt bona feina d’acompanyament a les persones joves i
omplen de contingut els equipaments juvenils.

-

Per altra banda, també val la pena destacar el treball en xarxa que duen a terme
la tècniques de joventut –tant entre les mateixes tècniques com entre aquestes i
els ajuntaments–, la qual cosa contribueix a enriquir la seva feina.

Punts febles
La participació de les persones joves
-

Hi ha espais de participació per les persones joves, però aquestes es fan,
majoritàriament, un ús passiu. Es demana a les persones joves que participin,
però no els hem ensenyat com fer-ho. Les activitats de consum passiu són les
que més èxit tenen entre les persones joves.

-

Existeix un arrelament cultural de les persones joves amb els seus municipis,
però no sempre és així pel que fa amb el seu compromís amb els serveis.

-

Estan desapareixent moltes entitats tradicionals en els municipis, ja que cosa
trobar relleu generacional. Les persones joves aposten per un consum més
passiu. En part això és normal perquè a les persones joves no tenen perquè
agradar-los el mateix que a les generacions anteriors, però ells tampoc acaben
de potenciar el que a ells els agrada, i hi ha una manca d’associacions juvenils.
Hi ha molta participació en les entitats esportives, però poca participació en els
altres àmbits. Hi ha cada vegada menys gent que vulgui organitzar coses de
forma proactiva (concerts, tornejos, etc.). És un repte pensar què podem fer des
de joventut per fomentar la participació. Els tècnics consideren que tenen eines
per fer-ho, però que no acaben de funcionar. És un problema que passa en
qualsevol àmbit.

-

Costa implicar als majors de 25 anys. La majoria de polítiques estan destinades
a joves menors de 25 anys.

Polítiques de joventut
-

Les demandes dels polítics i les demandes de les persones joves moltes vegades
són contradictòries.

-

Hi ha confusió sobre què significa fer política de joventut, ja que sovint es confon
amb simplement fer activitats de cultura i oci.
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-

Els pressupostos destinats a joventut són molt baixos (la majoria de municipis hi
destinen menys de l’1%). Per contra, les exigències existents són molt altes.

-

Sovint no s’entén la figura del tècnic compartit, ja que se’ls exigeix molt més de
les hores que tenen assignades.

-

En matèria d’ocupació, el primer assessorament es fa des del municipi i
posteriorment es deriva a Serveis Comarcals. Si Serveis Comarcals no fa un bon
seguiment del jove, és fàcil que es perdi pel camí. És molt important la
coordinació entre tècnics en aquest sentit.

-

Habitatge és un problema invisible que no s’està abordant des de cap esfera.

Comunicació
-

Existeix una falta comunicació entre els diferents tècnics de joventut, la qual cosa
provoca que puntualment hi hagi un excés de programació dintre d’un municipi
o entre municipis pròxims. Caldria millorar aquesta comunicació per tal que
aquestes actuacions no es solapin.

-

Hi ha problemes generals de comunicació amb les persones joves. S’estén l’ús
del WhatsApp per part de les tècniques de joventut, però això augmenta els
malentesos. A més, creix la pressió d’estar present a les xarxes socials i
desenvolupar tasques de comunicació, però costa molt assumir aquesta càrrega
de treball amb les hores de dedicació assignades.

Polítiques Comarcals
Punts forts
Servei de l’Oficina Jove
-

L’equip tècnic està molt professionalitzat.

-

Permet tenir una visió global de la realitzat juvenil del conjunt de la comarca.

-

Existeix un bon treball en xarxa, tant entre tècniques locals com entre els
professionals del Servei Comarcal de diferents àmbits (educació, salut, etc.).

-

Es disposa de molts recursos (ajuts, professionals, etc.).

-

Bona optimització dels recursos mitjançant els projectes compartits.

-

Bona qualitat dels projectes que realitza el Consell Comarcal.

-

Capacitat de descentralització territorial.

-

Capacitat de derivar joves cap a serveis d’altres municipis.

-

Està oberta tots els dies laborables de l’any.
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-

Els recursos que ofereix s’adeqüen molt bé a les necessitats de les persones
joves.

-

El treball realitzat pel PIDCE i la seva relació amb el territori és molt positiva.

-

L’equip està cohesionat.

Punts febles
Cohesió territorial
-

Hi ha problemes per part de les persones joves per participar en activitats que
es realitzen en altres municipis. Es percep un distanciament geogràfic entre les
persones joves de diferents municipis, que té molt a veure amb les deficiències
del transport públic. Les persones joves participen o bé en el mateix municipi, o
bé ja van a Vilafranca del Penedès o a Sant Sadurní d’Anoia. És positiu
descentralitzar, però després costa fer arribar les persones joves als municipis.

-

Podria millorar la coordinació amb Vilafranca del Penedès, especialment pel que
fa a la gestió d’equipaments.

-

Hi ha 27 municipis a la comarca, però només es treballa amb 19. No hi ha realitat
comarcal al 100%.

-

Hi ha un excés de centralització dels serveis comarcals a Vilafranca del Penedès,
i a les persones joves dels pobles els costa molt accedir-hi. Cal més
descentralització i evitar duplicitat de serveis, ja que a Vilafranca del Penedès hi
ha serveis pel propi municipi, i el mateix servei d’àmbit comarcal. S’estan
duplicant serveis al mateix poble sense que cap dels dos tingui una excessiva
demanda. Seria millor que el d’àmbit comarcal s’anés descentralitzant de forma
itinerant pel conjunt de la comarca.

Polítiques de joventut
-

Als espais de coordinació no tothom té visió comarcal, sinó que es mira molt pel
propi municipi. A més, es percep com una deficiència el fet que mentre que a
Taula tècnica es reuneix mensualment, la Taula política només ho fa un cop a
l’any.

-

Existeix una escassa visualització de les activitats i dels resultats de les polítiques
de joventut. A més, els tècnics de joventut tenen tanta sobrecarrega de feina en
el seu dia a dia que no tenen temps per dedicar a la seva visualització.

-

Les tècniques compartides estan externalitzades.

L’accés a les persones joves
-

Hi ha incompatibilitat horària entre els tècnics, que treballen per la tarda, i el
Consell Comarcal i els ajuntaments, que treballen pel matí. Això dificulta el
treball amb les persones joves, ja que cada vegada exigeixen més immediatesa i
respostes pel mateix dia.
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-

Falta que les persones joves coneguin en major mesura els Serveis Comarcals.
No els coneixen fins que ho necessiten.

5.6.2. Tècnics i tècniques de joventut municipals
Sessió tècnica
El 18 de setembre de 2018 es va dur a terme una sessió de treball amb els tècnics i les
tècniques de joventut dels municipis que disposen de conveni amb el Consell Comarcal.
L’objectiu d’aquesta sessió era identificar els punts forts i els punts febles de les
polítiques comarcals de joventut que es duen a terme a l’Alt Penedès. A continuació
s’exposen els principals resultats de la sessió.

Punts forts
Polítiques i serveis de joventut
-

La transversalitat en les accions de joventut (educació, salut, etc.) des del Consell
Comarcal.

-

La coordinació mensual entre els tècnics de joventut mitjançant la Taula Tècnica
Comarcal de Joventut (TTC).

-

La xarxa d’equipaments és extensa i desenvolupa molt bona feina.

-

Es valora positivament que el tècnics i les tècniques de joventut de cada municipi
puguin escollir la temàtica de la formació destinada a les persones joves i que
s’imparteixi de forma descentralitzada a cada municipi.

-

El Punt de Salut, que també inclou el punt d’igualtat, es percep com a molt
positiu, tot i que falta generalitzar-lo a tota la comarca. A més, es proposa
incorporar-hi un Punt Lila per fomentar la igualtat de gènere i la no discriminació.

-

El servei dels PIDCE es valora molt positivament en els municipis que disposen
d’Institut.

-

També es valora positivament poder escollir la formació pels tècnics de joventut,
i que aquesta formació i es faci a la pròpia comarca.

Punts febles
Polítiques i serveis de joventut
-

El servei d’assessoria a la mobilitat internacional també es percep com a feble.
Promocionar-ho més enllà de les xerrades, per exemple, mitjançant ajuts
econòmics a les persones joves.

-

Es requereix augmentar el nombre d’ajuts i subvencions per les persones joves
(per exemple, per realitzar formacions o participar en el programa Forma’t).

-

Es necessària una descentralització de serveis des de Vilafranca del Penedès cap
a la resta de municipis, ja que existeix una duplicitat de serveis a la capital.
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-

Hi ha una manca de visibilitat de les polítiques de joventut. No hi ha suport polític
en matèria de joventut. Cal més implicació política, ja que només hi ha
participació dels i les tècniques de joventut.

-

Existeix una limitació pressupostaria, tant en l’àmbit local com en el comarcal.

Mobilitat amb transport públic
-

Es requereix d’una línia de transport comarcal que connecti els diferents
municipis. Actualment només hi ha connexió d’alguns municipis amb Barcelona.
Es considera que s’ha de fer pressió conjunta, ja que és un tema que va més enllà
de joventut. Les línies de transport estan pensades per la gent gran, però no per
les persones joves.

Participació
-

En l’àmbit local, cal treballar més colze a colze amb les entitats juvenils i
fomentar l’associacionisme i la participació de les persones joves. Hi ha una falta
de relleu generacional. En general hi ha poques entitats pròpiament de joves (hi
ha més entitats esportives, culturals), etc. Hi ha una escassa creació de noves
associacions, ja que hi ha poca cultura associativa entre les persones joves.
Tanmateix, hi ha força diferència entre municipis. Es detecta una manca de
iniciativa per part de les persones joves d’alguns municipis per impulsar actes
de forma activa (concerts, esdeveniments esportius, etc.).

Comunicació
-

Es requereix tenir major presència a les xarxes socials, tant des de l’àmbit
comarcal com des de l’àmbit local.

5.6.3. Valoració dels àmbits prioritaris en les polítiques de joventut
A les persones participants a les dues sessions de treball se’ls va passar un qüestionari
sobre diferents àmbits de focalització tant de les polítiques comarcals de joventut com
de les polítiques locals de joventut. Havien de valorar els diferents àmbits tenint en
compte la mesura en què consideren que s’han de prioritzar en el futur.

Polítiques Locals
Emancipació juvenil
Des del punt de vista del personal del Servei de Joventut del Consell Comarcal, l’àmbit
d’emancipació juvenil que s’ha de prioritzar en major mesura des de les polítiques locals
de joventut és el de l’ocupació (3 punts), seguit de la formació (2,7 punts). En tercer i
quart lloc resten habitatge i salut, amb 2,2 punts en ambdós casos.
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Gràfic 38. Àmbits d’emancipació juvenil prioritaris en les polítiques locals, segons el Servei de
Joventut

Salut

Ocupació
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2,5
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1,5
1,0
0,5
0,0

Formació

Habitatge

Font: Elaboració pròpia

En canvi, des del punt de vista dels i les tècniques municipals de joventut, l’àmbit
d’emancipació juvenil que s’ha de prioritzar és la formació (3 punts), seguit de la salut
(2,7 punts) i l’ocupació (2,5 punts). En últim lloc es situa l’habitatge, amb 1,8 punts.

Gràfic 39. Àmbits d’emancipació juvenil prioritaris en les polítiques locals, segons els i les
tècniques municipals
Ocupació
3
2,5
2
1,5
1
0,5
Salut

0

Formació

Habitatge

Font: Elaboració pròpia

Participació
Pel que fa als àmbits de participació que s’haurien de prioritzar en el futur, des dels
Serveis Comarcals s’opta clarament per la participació i l’associacionisme (2,8 punts),
seguit per l’oci i la cultura (1,7 punts) i la cohesió social (1,5 punts).
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Gràfic 40. Àmbits de participació prioritaris en les polítiques locals, segons el Servei de Joventut

Participació i
associacionisme
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Cohesió social

Oci i cultura

Font: Elaboració pròpia

Per la seva banda, les tècniques municipals de joventut també consideren que s’hauria
de prioritzar en primer lloc la participació i l’associacionisme (3 punts). En canvi, situen
la cohesió social en segon lloc (1,8 punts) i l’oci i la cultura en tercer lloc (1,5 punts).

Gràfic 41. Àmbits de participació prioritaris en les polítiques locals, segons els i les tècniques
municipals
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128

DIAGNOSI

Polítiques Comarcals
Emancipació juvenil
En relació a les polítiques comarcals, des del Servei de Joventut consideren que els
àmbits d’emancipació juvenil que s’han de prioritzar en major mesura són l’ocupació (3
punts), seguit de la formació (2,7 punts), la salut (2,2 punts) i l’habitatge (2 punts).

Gràfic 42. Àmbits d’emancipació juvenil prioritaris en les polítiques comarcals, segons el Servei
de Joventut
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Per la seva banda, les tècniques municipals de joventut consideren que s’ha de prioritzar
l’atenció en la formació (3,3 punts), seguit de l’ocupació (2,7 punts), i l’habitatge i la
salut (2,2 punts en ambdós casos).
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Gràfic 43. Àmbits d’emancipació juvenil prioritaris en les polítiques comarcals, segons els i les
tècniques municipals
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Participació
Els àmbits prioritaris en les polítiques comarcals de joventut, segons el Servei de
Joventut, són les referents a oci i cultura i cohesió social, amb 2,2 punts en els dos casos.
En últim lloc es situa l’àmbit de participació i associacionisme, amb 1,7 punts.

Gràfic 44. Àmbits de participació prioritaris en les polítiques comarcals, segons el Servei de
Joventut
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En canvi, pel tècnics i les tècniques municipals de joventut, l’àmbit prioritari de les
polítiques comarcals de joventut hauria de ser la participació i l’associacionisme (2,7
punts). En segon i tercer lloc han situar cultura i oci i cohesió social, amb 1,7 punts en
els dos casos.

Gràfic 45. Àmbits de participació prioritaris en les polítiques comarcals, segons els i les tècniques
municipals
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6. CONCLUSIONS
A continuació es presenta una síntesi dels elements més rellevants de la diagnosi del Pla
Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès. Hem estructurat aquesta síntesi seguint els
apartats que configuren el present informe. Per tant, començarem destacant els aspectes
més rellevants pel que fa a l’anàlisi de la realitat juvenil de l’Alt Penedès, per
posteriorment exposar les actuacions més significatives desenvolupades en l’àmbit de
les polítiques de joventut a la comarca.

6.1. La realitat juvenil a l’Alt Penedès
La comarca de l’Alt Penedès compta amb 106.438 habitants, la qual cosa la converteix
en la tercera comarca menys poblada de la província de Barcelona. La seva població es
distribueix de forma equitativa entre homes i dones, que representen el 49,98% i el
50,02% de la població respectivament. Té una densitat de població de 179,3 hab./km2,
inferior a la del conjunt de Catalunya (234 hab./km2), però superior a altres comarques
menys poblades de la província de Barcelona, com el Bages, Osona o l’Anoia.
Disposa de 27 municipis. La seva capital, Vilafranca del Penedès, compta amb 39.532
habitants i representa el 37,1% de la població de la comarca. En un segon lloc es situa
Sant Sadurní d’Anoia (12.749), seguida per Santa Margarida i els Monjos (7.480) i Gelida
(7.299). Aquests quatre municipis suposen el 62,8% de la població de l’Alt Penedès,
mentre que la meitat dels municipis de la comarca compten amb menys de 2.000
habitants.
La població d’entre 15 i 29 anys representa el 14,3% de la població de la comarca, un
percentatge que fluctua des del 9,6% de Mediona fins el 17,1% de Santa Fe del Penedès.
Pel que fa a la població estrangera, representa el 10% del conjunt dels habitants de la
comarca, i un 14,6% de la població d’entre 15 i 29 anys.
Pel que fa a la formació, el 59,5% de la població de l’Alt Penedès de 16 anys i més disposa
d’estudis de segon grau, seguit per la que disposa d’estudis universitaris (15,9%), dels
que tenen estudis de primer grau (14,5%), i dels que no tenen cap titulació (10,6%).
L’Alt Penedès compta amb 16 centres educatius on s’imparteixen estudis d’ESO, 8 dels
quals es troben a Vilafranca del Penedès, 4 a Sant Sadurní d’Anoia, i els altres 4 a Gelida,
Santa Margalida i els Monjos, Sant Martí Sarroca i Sant Quintí de Mediona. Pel que fa als
centres on s’imparteixen estudis de Batxillerat, 4 dels 8 centres que hi ha en total
s’ubiquen a Vilafranca del Penedès, 2 a Sant Sadurní d’Anoia, i Gelida, Sant Martí Sarroca
i Santa Margalida dels Monjos compten amb un centre cada un. Finalment, Vilafranca del
Penedès i Sant Sadurní d’Anoia concentren tota l’oferta formativa de formació
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professional de l’Alt Penedès. En el cas de la capital, compta amb 8 centres on
s’imparteixen cursos de Cicles Formatius de Grau Mitjà i 5 centres on s’imparteixen
Cicles Formatius de Grau Superior, mentre que Sant Sadurní d’Anoia disposa de 3 centres
amb oferta formativa de Cicles Formatius de Grau Mitjà i 5 de Cicles Formatius de Grau
Superior.
En relació a l’ocupació, l’any 2017 l’Alt Penedès comptava amb una població activa d’entre
16 i 24 anys de 3.088 persones (33,9% del total) i una població inactiva de 6.020
persones (66,1% del total). D’entre la població activa d’aquest segment de població, el
87,5% estaven ocupades i el 12,5% estaven desocupades.
Si fem una comparativa entre els anys 2008 i 2017, la població jove compresa entre els
16 i els 24 anys ha disminuït en població activa, en nombre d’ocupats, en nombre de
desocupats, i en nombre de contractacions registrades. Una part d’aquesta disminució
es deu al menor nombre de joves d’entre 16 i 24 anys a la comarca, que ha passat de
9.252 l’any 2008 a 9.108 el 2017. Tanmateix, això només explica una part del fenomen,
ja que mentre que la població activa en aquest grup d’edat ha disminuït un 37% entre el
2008 i el 2017, el nombre de joves només ho ha fet en un 2%. Per contra, aquesta
disminució es deu principalment a un augment de la població inactiva, és a dir, a un
creixement de les persones que només estudien, o un creixement de les persones que
ni estudien ni treballen, però que tampoc estan registrades com a demandants
d’ocupació.
Pel que fa a l’habitatge, el 75,9% dels habitatges familiars de l’Alt Penedès són habitatges
principals, el 10,9% són habitatges secundaris, i el 13,1% són habitatges buits. Per règim
de tinença, el 79,3% dels habitatges familiars són de propietat, el 14,2% són de lloguer,
i el 6,5% restant compten amb una altra forma de tinença.
Finalment, l’Alt Penedès compta amb una Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD) de
14.473€, inferior als 17.900€ del conjunt de Catalunya. Si ho analitzem per municipis,
ens trobem amb uns valors molt similars que fluctuen entre els 12.516€ de Sant
Margalida i els Monjos i els 15.461€ de Sant Sadurní d’Anoia.

6.2. Les polítiques comarcals de joventut
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és l’organisme encarregat de fomentar el reequilibri
territorial a la comarca prestant serveis als ajuntaments i municipis que per les seves
característiques no poden disposar-ne. Al mateix temps, també és responsable de la
prestació de serveis d'àmbit comarcal o supramunicipal a la ciutadania. Es tracta, per
tant, de l’agent principal pel que fa al disseny i l’execució de les polítiques comarcals en
els àmbits que són de la seva competència, entre les quals es troben les que fan
referència a Joventut.
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El Consell Comarcal de l’Alt Penedès integra el Servei de Joventut dintre de l’Àrea de
Plans Transversals, on també es troba Ensenyament, Cultura i Cooperació, Esports, i
Habitatge. A continuació presentem un resum dels principals serveis i actuacions
impulsats per part del Servei de Joventut.

6.2.1. Informació i assessorament a les persones joves
El Servei de Joventut del Consell Comarcal de Joventut disposa, mitjançant l’Oficina Jove,
de diferents serveis orientats a oferir informació i assessorament a les persones joves
sobre aquells aspectes relacionats amb el seu procés d’emancipació.
En primer lloc, el Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil (SIJ) té per
objectiu oferir informació genèrica sobre temes d’interès per les persones joves,
gestionar les inscripcions als cursos del programa comarcal d’activitats formatives, al
Sistema de Garantia Juvenil, als programes del SOC en el marc de Garantia Juvenil,
impulsar tallers i xerrades d’interès juvenil, i tramitar els carnets d’alberguista,
d’estudiant i de professor/a.
En segon lloc, el Servei d’assessories especialitzades comarcals (SAE) inclou l’Assessoria
acadèmica i laboral, de mobilitat internacional, d’habitatge, de salut, d’associacionisme
i participació juvenil, d’igualtat, i d’atenció al consumidor.
En tercer lloc, el Servei de Joventut també gestiona els Punts d'Informació i Dinamització
als Centres Educatius (PIDCE). Es tracta d’un espai d'atenció presencial als instituts de la
comarca que posa a l'abast de les persones joves recursos informatius d'interès i accions
i estratègies que promouen experiències de participació tant en el mateix centre com en
el seu entorn més proper.
Finalment, en el marc del Pla Comarcal de Drogues 2015-2018, des de la Mancomunitat
Intermunicipal Penedès-Garraf s’impulsa el Servei d’Assessorament Familiar per Alcohol
i Drogues (SAFAD), un servei presencial d'informació, orientació i assessorament sobre
qualsevol dubte o problemàtica que tingui relació amb el consum d'alcohol i/o d'altres
drogues.

6.2.2. Ocupació
En l’àmbit de l’ocupació, val la pena destacar el Programa Forma’t i el portal d’ocupació
en línia www.treballateca.com. Pel que fa al Programa Forma’t, es tracta d’un projecte
de formació tècnica i transversal destinat a joves de 16 a 29 anys sense el títol de la ESO,
i que no estudien ni treballen. Es porta implementant des de l’any 2014 i atén
aproximadament a 16 joves per any.
Per la seva banda, el portal d’ocupació en línia www.treballateca.com és un servei que ha
viscut un creixement considerable en el últims anys. Entre els anys 2013 i 2016, el
nombre de visites ha passat de 116.318 a 243.366, el nombre d’usuaris registrat ha
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passat de 25.060 a 33.558, i el nombre d’ofertes de treball publicades ha passat de 93
a 1.787.

6.2.3. Formació
El Consell Comarcal impulsa anualment un Programa comarcal d’activitats formatives
per a joves amb l’objectiu d’oferir activitats de formació que s’imparteixen de forma
itinerant a la comarca. Aquest programa de formació inclou diferents àmbits, entre els
quals destaquen els del lleure, l’ocupació, la inserció laboral i el voluntariat (cursos de
premonitors, monitors, manipuladors d’aliments, primers auxilis, iniciació al socorrisme
i conductor de carretó frontal). L’any 2017 es van realitzar 10 activitats descentralitzades
que van anar destinades a un total de 153 persones joves.
També dins l’àmbit de la formació, el Consell Comarcal impulsa xerrades d’orientació
acadèmica i foment de la igualtat de gènere, així com tallers de prevenció del consum
de drogues als centres educatius de la comarca. Pel que fa a les xerrades d’orientació
acadèmica, entre els anys 2015 i 2017 s’han realitzat a 4 escoles o instituts, i han arribat
a entre 366 i 375 alumnes per any. Les xerrades per fomentar la igualtat de gènere, per
la seva banda, han passat de impartir-se a 1 institut i arribar a 114 alumnes l’any 2015,
a realitzar-se a 3 instituts i arribar a 340 alumnes l’any 2017. Finalment, l’any 2017 es
van realitzat 25 tallers sobre prevenció del consum de drogues, que van arribar a un
total de 625 persones joves.

6.2.4. Salut
En l’àmbit de la salut cal destacar les actuacions realitzades pel Punt mòbil de salut. Es
tracta d’un servei que consisteix en la realització d’accions de sensibilització en l’àmbit
de la salut en els esdeveniments d’oci juvenil que tenen lloc a la comarca durant el mesos
d’estiu. Entre els anys 2012 i 2017 ha realitzat entre 16 i 18 sortides anuals atenent les
consultes de les persones joves i repartint materials de sensibilització.
A més, en el marc del Pla Comarcal de Drogues 2015-2018 es va realitzar formació
específica sobre prevenció del consum de drogues als agents de salut del Punt mòbil de
salut, i es va distribuir material de sensibilització, com el “Decàleg del bon cambrer”, la
publicació d’anuncis en els programes de festa major, i la col·locació de cartells
informatius a les barres de festa major.

6.2.5. Igualtat de gènere
Finalment, en relació a la igualtat de gènere, i més enllà de les xerrades als centres
educatiu mencionades anteriorment, val la pena remarcar el llançament de la campanya
“T’han maleducat; el patriarcat perjudica greument la salut”. Es tracta d’una campanya
adreçada a les persones joves de 16 a 30 anys que té per objectiu fer-les reflexionar
sobre les moltes violències de gènere amb què conviuen diàriament. Les accions
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realitzades inclouen la distribució de pancartes, cartells, tríptics i xapes a través dels
equipaments municipals per a joves, els instituts i les festes majors.
A més, l’any 2015 es va redactar el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista
de l’Alt Penedès. Es tracta d’una eina útil i actualitzada que té per objectiu millorar la
coordinació entre els diferents serveis de la comarca de cara a unificar els criteris
de les actuacions com a professionals, enfortir el treball en xarxa i, en definitiva,
millorar la qualitat en l’abordatge de la violència masclista a l’Alt Penedès.

6.2.6. Suport als ajuntaments en matèria de joventut
El Servei de Joventut compta amb diferents mecanismes per fomentar la cooperació entre
tots els ajuntaments de la comarca en matèria de joventut i per optimitzar els recursos
i aconseguir uns millors resultats. Es tracta de la Taula política comarcal de Joventut
(TPC), formada per totes les regidories de Joventut dels municipis de l’Alt Penedès; la
Taula tècnica comarcal de Joventut (TTC), formada pels tècnics i tècniques de Joventut
dels ajuntaments amb conveni amb el Consell Comarcal en matèria de Joventut; i la Taula
tècnica de professionals compartits de Joventut, formada pels tècnics i les tècniques de
Joventut que no disposen de dedicació exclusiva en un municipi.
A més, val la pena destacar les reunions que es duen a terme als ajuntaments per
presentar les vies de suport del Consell Comarcal en matèria de Joventut, les reunions
de seguiment a cadascun dels ajuntaments en conveni de tècnics compartits, i les
actuacions de formació continuada en matèria de joventut desenvolupades amb el suport
de la Diputació de Barcelona i la Direcció General de Joventut.
Aquet conjunt d’accions pretenen facilitar eines als ajuntaments per tal de promoure la
participació de les persones joves en l’àmbit local, orientar i donar suport en la tramitació
de subvencions d’àmbit local, donar suport al desenvolupament de Plans Locals de
Joventut, donar suport a la gestió dels equipaments juvenils municipals per a joves, i en
general, incloure de manera transversal la perspectiva juvenil en el desenvolupament
d’actuacions per a aquest col·lectiu.

6.3. Les polítiques locals de joventut
Amb l’objectiu de conèixer les polítiques locals de joventut a l’Alt Penedès, hem passat
un qüestionari als ajuntaments dels diferents municipis de la comarca. Hem estructurat
el qüestionari en tres grans eixos: estructura politicoadministrativa del municipi en
matèria de joventut, planificació estratègica, i línies d’actuació. Per una anàlisi completa
d’aquests resultats podeu consultar l’apartat 5.4. Avaluació de les polítiques locals de

joventut d’aquest informe. En el present apartat en limitarem a presentar de forma
sistemàtica les polítiques de joventut desenvolupades pels diferents ajuntaments que
han contestat el qüestionari.
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Han contestat el qüestionari 21 dels 27 municipis de l’Alt Penedès. D’aquests, 19
disposen d’un Pla Local de Joventut i només 2 municipis no compten amb aquest
instrument

de

planificació

estratègica.

Entre

les

polítiques

de

joventut

que

desenvolupen, els àmbits que més es treballen són el de cultura i oci i el de participació.
Així, 17 Ajuntaments consideren que treballen molt les polítiques de cultura i oci i 4
consideren que les treballen poc. Per la seva banda, 16 Ajuntaments consideren que
treballen molt les polítiques de participació, i 4 consideren que les treballen poc. A
continuació trobem les polítiques per potenciar la cohesió social, on 13 Ajuntaments
consideren que ho treballen molt, 7 que ho treballen poc, i 1 no ho treballa.
En relació a les polítiques relacionades amb potenciar l’emancipació juvenil, les que més
es treballen des de l’àmbit local són les referents a la formació, on 11 Ajuntaments
consideren que ho treballen molt, 8 que ho treballen poc, i 2 que no ho treballen. Amb
uns resultats molts similars, 11 Ajuntaments consideren que treballen molt les polítques
de Salut i esports, 7 que ho treballen poc, i 2 no ho treballen. Pel la seva banda, només
4 Ajuntaments consideren que treballen molt les polítques d’Ocupació, 16 que les
treballen poc, i 1 no ho treballa. Finalment, l’àmbit que menys es treballa és el de
l’Habitatge, on només 1 Ajuntament considera que ho treballa molt, 8 que ho treballen
poc, i 12 no ho treballen.
A continuació presentem els resultats manifestats pels diferents Ajuntaments en els
qüestionaris pel que fa a les polítiques de joventut, on el color verd respresenta que ho
treballen molt, el color groc que ho treballen poc i el color vermell que no ho treballen.
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Taula 22. Polítiques locals de joventut a l’Alt Penedès

Disposen d'un pla jove

L'emancipació
Formació

Ocupació

Salut i esports

La participació
Habitatge

Participació

Cultura i oci

Cohesió social

Avinyonet del Penedès
Castellví de la Marca
El Pla del Penedès
Font-rubí
Gelida
La Granada
Les Cabanyes
Mediona
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Pacs del Penedès
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Martí Sarroca
Sant Sadurní d'Anoia
Santa Margarida i els Monjos
Subirats
Torrelavit
Torrelles de Foix
Vilafranca del Penedès
Vilobí del Penedès
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6.4. Diagnosi de les situacions no desitjades de les persones joves i de
les polítiques de joventut
A continuació es resumeixen les principals problemàtiques en matèria de joventut
identificades a la Taula Tècnica de Joventut de l’Alt Penedès realitzada el mes de febrer
de 2016 en el marc del Pla d’Actuació Territorial de Polítiques de Joventut 2016.
Aquestes problemàtiques s’acompanyen amb el grau de prioritat establert pels i les
professionals de joventut, així com amb les línies d’actuació a desenvolupar.

Taula 23. Situacions no desitjades de les persones joves i línies de treball
Situacions no desitjades

Prioritat

Desorientació
1

acadèmica i laboral de

Alta

les persones joves
2
3
4
5

Atur juvenil
Mobilitat intracomarcal
complicada i insuficient
Dificultats d'accés a
l'habitatge
Dificultats en la pràctica
de la participació

Línies de treball
- Posar en valor les formacions professionals i els
oficis

Alta

-

Baixa

-

Baixa

-

Mitjana

- Continuar incidint en la prevenció i reducció de
riscos associats a la salut de les persones joves
- Mantenir i augmentar els programes i plans

Consum de substàncies
6

i pràctiques sexuals

Baixa

problemàtiques

preventius i de reducció de riscos en matèria de
salut
- Seguir treballant l’adquisició de coneixements,
hàbits i conductes que contribueixin a la promoció
de la salut de les persones joves
- Desenvolupar actuacions que ajudin a entendre
que

les

violències

masclistes

tenen

arrels

socialment construïdes
- Ajudar als i les professionals de joventut a
desenvolupar una sensibilitat personal cap a les
7

Violència masclista

Alta

violències masclistes
-

Conèixer

i

incidir

en

els

àmbits

i

les

manifestacions de les violències masclistes
- Afavorir la comprensió del vincle entre l'amor
romàntic i les relacions abusives en persones joves
- Afavorir ambients de confiança que facilitin la
detecció de dinàmiques abusives i de control
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- Entendre i incidir en les dinàmiques
discriminatòries i les violències envers el jovent
LGBTI
- Desenvolupar actuacions que ajudin a entendre
que

les

violències

masclistes

tenen

arrels

socialment construïdes
- Ajudar als i les professionals de joventut a
desenvolupar una sensibilitat personal cap a les
8

Dificultats d'acceptació
de la diversitat

violències masclistes
Alta

-

Conèixer

i

incidir

en

els

àmbits

i

les

manifestacions de les violències masclistes
- Afavorir ambients de confiança que facilitin la
detecció de dinàmiques abusives i discriminatòries
- Entendre i incidir en les dinàmiques
discriminatòries i les violències envers el jovent
LGBTI
- Ajudar als i les professionals de joventut a

9

Accentuació de

desenvolupar

desigualtats

aquesta situació

econòmiques entre les

Mitjana

persones joves

una

sensibilitat

personal

cap

a

- Promoure la coordinació amb el Serveis Socials i
altres equips que puguin tenir major incidència en
mitigar i/o resoldre situacions de desigualtat

Taula 24. Situacions no desitjades de les polítiques de joventut i línies de treball
Situacions no desitjades

Prioritat

Línies de treball

Dificultats en la
1

participació i
dinamització de les

Alta

- Conèixer i compartir experiències que
afavoreixin la participació de les persones joves

persones joves
2

3

Dificultats per de donar
respostes integrals
Dificultats per fer
accessibles les activitats

Mitjana

- Afavorir l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques de

Baixa

joventut integrals als municipis de la comarca i
especialment als municipis dispersos

Poc reconeixement dels
4

i les professionals de

Alta

-

joventut
Dificultats dels i les
5

professionals de
joventut per accedir a la
formació continuada

- Promoure la descentralització i la
Baixa

territorialització d'una formació de qualitat dels i
les professionals de joventut de la comarca
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6.5. Les visió dels i les professionals de joventut sobre les polítiques de
joventut

6.5.1. Punts forts i punts febles de les polítiques de joventut
A continuació s’exposen de forma sintètica els principals punts forts i punts febles de
les polítiques locals i comarcals de joventut expressats pels tècnics i tècniques del Servei
Comarcal de Joventut i pels tècnics i tècniques municipals. Aquests resultats van ser
expressats a les sessions de treball que es van dur a terme en el marc del procés
d’elaboració del present Pla Comarcal de Joventut.
A grans trets, en l’àmbit local es valora com a positiu la professionalització i el treball
desenvolupat pels tècnics i les tècniques de joventut en general, i als equipaments
juvenils en particular, i com a puts febles la manca de participació juvenil, el desajust
entre les demandes de les persones joves i les polítiques de joventut, la manca de
reconeixement de les polítiques de joventut, i la comunicació amb les persones joves.
En l’àmbit comarcal es valora com a positiu la qualitat dels Serveis de Joventut i la
coordinació entre territoris, i es valora com a negatiu la manca de cohesió territorial, la
participació juvenil, l’escassa visualització de les polítiques de joventut, i les dificultats
d’accés a les persones joves.

Taula 25. Punts forts i punts febles identificats pel Servei Comarcal de Joventut

Polítiques locals
Punts forts

El treball desenvolupat en els equipaments juvenils
La professionalització i el treball en xarxa dels i les tècniques de joventut

Punts febles

La participació juvenil
El desajust entre les demandes de les persones joves i les polítiques de joventut
La maca de reconeixement de les polítiques de joventut
La comunicació amb les persones joves

Polítiques comarcals
Punts forts

El Servei de l'Oficina Jove

Punts febles

La cohesió territorial
L'escassa visualització de les polítiques de joventut
La manca de implicació d'alguns municipis en les polítiques comarcals de
joventut
L'accés a les persones joves
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Taula 26. Punts forts i punts febles identificats pels tècnics i tècniques municipals de joventut

Polítiques locals i comarcals
Punts forts

La qualitat dels Serveis de Joventut
La coordinació de les polítiques de joventut

Punts febles

Alguns Serveis de Joventut
La baixa assignació pressupostària
La mobilitat amb transport públic
La participació juvenil
La comunicació amb les persones joves
L'escassa visualització de les polítiques de joventut

6.5.2. Valoració dels àmbits prioritaris en les polítiques de joventut
A les persones participants a les dues sessions de treball se’ls va passar un qüestionari
sobre diferents àmbits de focalització tant de les polítiques comarcals de joventut com
de les polítiques locals de joventut. Havien de valorar els àmbits que consideren que han
d’esdevenir prioritaris en el futur, tant en relació a les polítiques locals com comarcals.
A continuació exposem els resultats d’aquest qüestionari agrupant les respostes
obtingues en les dues sessions de treball.
Els àmbits que es consideren prioritaris en relació a les polítiques locals d’emancipació
juvenil són els d’ocupació i formació (2,8 punts), seguit per la salut (2,4 punts) i
l’habitatge (2 punts). Pel que fa a les polítiques comarcals, el àmbits d’emancipació
juvenil que es consideren prioritaris són la formació (3 punts), seguit de l’ocupació (2,8
punts), la salut (2,2 punts) i l’habitatge (2,1 punts).

Gràfic 46. Àmbits d’emancipació juvenil prioritaris en les polítiques locals
Ocupació
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Salut

0,0

Formació

Habitatge

Font: Elaboració pròpia
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Gràfic 47. Àmbits d’emancipació juvenil prioritaris en les polítiques comarcals
Ocupació
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Salut

0,0

Formació

Habitatge

Font: Elaboració pròpia

Pel que fa als àmbits de participació que es consideren prioritaris per treballar en el
futur, en relació a les polítiques locals es considera més prioritari desenvolupar
actuacions al voltant de la participació i l’associacionisme (2,9 punts), seguit per la
cohesió social (1,7 punts) i l’oci i la cultura (1,6 punts). Pel que fa a les polítiques
comarcals, també es considera com a prioritari la participació i l’associacionisme (2,2
punts), seguit de la cohesió social (1,9 punts) i l’oci i cultura (1,9 punts).

Gràfic 48. Àmbits de participació prioritaris en les polítiques locals
Participació i
associacionisme
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Cohesió social

Oci i cultura

Font: Elaboració pròpia
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Gràfic 49. Àmbits de participació prioritaris en les polítiques comarcals
Participació i
associacionisme
2,2
2,2
2,1
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,8
1,8

Cohesió social

Oci i cultura

Font: Elaboració pròpia
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1. PRESENTACIÓ
A Catalunya existeixen dos documents que marquen el full de ruta del què han de ser i
com s'han de desplegar les polítiques de joventut. Aquests dos documents són la Llei
33/2010 de Polítiques de Joventut de Catalunya i el Pla Nacional de Catalunya 20102020 (PNJCat). En aquests s’identifica la planificació estratègica com una eina necessària
per la transformació de la realitat de les persones joves al territori a través del
desplegament de polítiques de joventut.
La planificació estratègica de les polítiques de joventut comarcals pren forma amb el Pla
Comarcal de Joventut (PCJ). Aquesta planificació és l'estratègia de definició de les
polítiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats
i els recursos disponibles. Els PCJ permeten conèixer la realitat sobre la qual es vol
intervenir, decidir a partir del coneixement i dirigir d'acord amb les decisions preses en
aquest procés.
L'elaboració del PCJ es caracteritza per ser un procés dinàmic i estratègic. Aquest procés
és dinàmic definint-se per diferents fases: diagnosi, disseny, implementació i avaluació,
incorporant també el pla d'actuació. I en relació a l'estratègia s’implica a tots els agents
que intervenen en les polítiques de joventut en cadascuna de les fases.
El Pla d’Actuació Territorial de Joventut (PATJ 2020) es proposa el repte de millorar les
polítiques de joventut que es despleguen en els municipis i les comarques amb el suport
de la Direcció General de Joventut. En aquest repte s'incorporen dos objectes de treball
molt rellevants per al projecte territorial: el Contracte Programa per al finançament en
joventut de la Generalitat als ens locals i comarcals i la definició del catàleg de serveis
de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil que s'operativitza en les Oficines Joves. El
desplegament de la planificació estratègica a nivell comarcal en la darrera dècada s’ha
vist condicionada pels esforços en la simplificació de la documentació vinculada al
finançament de la Generalitat de Catalunya i els reptes de la implementació de les
Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. De manera, que hem tingut
molt present la incorporació de la planificació de l’OJ en el procés de treball i en
l’estructura del PCJ.
Tenint en compte el marc normatiu, trobem que l’article 14.1 de la Llei 33/2010, de l’1
d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya, estableix les funcions dels Consells
Comarcals en el desplegament de les polítiques de joventut:
“Els ens locals supramunicipals han de vetllar perquè en els municipis de llur
àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis
i les activitats complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments. Amb
aquesta finalitat, els ens locals supramunicipals poden elaborar i aprovar plans
de joventut, amb la participació dels municipis de llur àmbit territorial.”
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I el Decret 90/2013, de 29 de gener, pel qual s’aprova el PNCJCat 2020, descriu el PCJ
com l’eina del projecte al territori:
“Un instrument dels consells comarcals que, en el marc del PNJCat, possibiliten
exercir les funcions d’assistència i cooperació als municipis en matèria de
joventut. Els PCJ tenen la funció d’impulsar les polítiques locals de joventut,
atenent les necessitats específiques dels municipis de cada comarca, creant
xarxes de treball amb els ajuntaments i vetllant per l’aplicació d’unes polítiques
locals de joventut de qualitat que contribueixin a l’assoliment dels objectius del
PNJCat”.
De manera que tal i com descriu la Direcció General de Joventut, el Pla Comarcal de
Joventut és una eina de transformació al territori ja que ajuda a :

Font: Orientacions per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut. DGJ. 2018

A nivell comarcal es destaquen en l'àmbit de planificació els Protocols d'Intervenció

Estratègia Comarcal de Polítiques de Joventut (PIECJ) que han donat resposta a les
necessitats dels municipis de la comarca en polítiques de joventut a través de la
concreció en projectes. El PIEJC defineix les polítiques de joventut que es realitzen a
nivell comarcal i ha estat l'eina de planificació i desplegament de les polítiques de
joventut a nivell comarcal de referència durant aquests darrers anys. Aquest ha
esdevingut l'instrument estratègic dels consells comarcals possibilitant exercir les
funcions d'assistència i cooperació als municipis en matèria de joventut i ser l'eina de
desplegament del Pla d'Actuació Territorial. Ens trobem en un moment en que es fa
necessari reprendre la planificació estratègica a través dels PCJ com a eina de millora de
la qualitat de les polítiques comarcals de joventut que complementi el PIEJC i que aporti
una mirada global a les actuacions del Servei Comarcal de Joventut i del desplegament
de la Xarxa d’Emancipació Juvenil. D'aquesta manera també donarem resposta als nous
reptes presentats en el PATJ 2020. Es fa necessari que un únic document de referència
incorpori el conjunt d'actuacions del Servei Comarcal de Joventut: tant les competències
delegades com el desplegament de les Oficines Joves, així com el PIECJ. I que torni a
posar en el centre una planificació estratègica participada amb els agents del territori
7
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que d'una manera eficaç i eficient doni resposta a través d'un pla d'actuació a les
necessitats territorials (tant a nivell local com comarcal).
Per fer-ho aquest Pla Comarcal segueix les orientacions de Direcció General de Joventut
i segueix l’estructura que es proposa en dos grans blocs:
-

Les bases del PCJ 2019-2023

-

El Pla d’Actuació Anual

Els continguts de les Bases del Pla Comarcal incorporen el plantejament, la diagnosi, el
marc estratègic i la metodologia i el plantejament de l’avaluació. Per elaborar la diagnosi
s’ha tingut en compte tant l’anàlisi de la realitat juvenil com de les polítiques de joventut
(municipals i comarcals).
En el Pla d’Actuació Anual es concreten els programes i les actuacions definides a partir
dels resultats de la diagnosi i dels eixos estratègics de les bases.
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Figura 1. Procés d’elaboració del Pla Comarcal de Joventut
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2. LES BASES DEL PLA
En les bases del pla s’incorpora una síntesi dels resultats de la diagnosi que s’ha realitzat
i que ha tingut en compte tant l’anàlisi de la realitat juvenil com de les polítiques de
joventut. La diagnosi és una de les parts més importants del Pla Comarcal de Joventut
(PCJ), ja que aporta informació sobre el punt de partida i i ens permet orientar el disseny.
El seu objectiu és conèixer la realitat juvenil i de les polítiques de joventut de la comarca
a les que cal donar resposta mitjançant la intervenció del Consell Comarcal en polítiques
de joventut. Per tal de dur a terme aquest objectiu, hem implementat diferents fases en
el procés d’elaboració del PCJ:

Plantejament

Aquesta fase consisteix en consensuar quins seran els aspectes clau a
analitzar en profunditat pel desenvolupament de l'elaboració del PCJ,
focalitzant en aquells àmbits de les polítiques de joventut que es
considerin determinants conjunturalment per: priorització política,
necessitat tècnica, realitat juvenil, conjuntura social, conjuntura
comarcal, etc. Ens ha permès l'elaboració d'un PCJ realista que doni
resposta d'una manera eficient a les necessitats tenint en compte els
recursos disponibles.

Anàlisi de la
realitat juvenil

Aquesta fase consisteix en analitzar els principals indicadors de la
realitat juvenil: dades sociodemogràfiques, d’ocupació, de formació,
etc. Ens permetrà disposar d'un coneixement més acurat de la realitat
heterogènia de la joventut a la comarca, detectar noves necessitats o
fenòmens que afecten a les persones joves i ajustar les prioritats i les
polítiques per tal d'assolir uns resultats adequats.

Anàlisi de les
polítiques de
joventut

Aquesta fase consisteix en analitzar les polítiques de joventut que es
realitzen des dels 27 municipis de l’Alt Penedès i les polítiques de
suport a les polítiques locals de joventut que es duen a terme des del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Ens ha permès sistematitzar i
avaluar les actuacions que es duen a terme en l’actualitat i relacionarles amb les necessitats existents de cara a orientar el pla d’actuació.

La triangulació de les conclusions a partir de la síntesi de les dues anàlisis ens ha permès
determinar quines són les principals necessitats juvenils que ens serviran per a
l’elaboració de les línies estratègiques del Pla Comarcal de Joventut.
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Figura 2. Esquema Diagnosi

PLANTEJAMENT
- Exploració
- Documentació

ANÀLISI POLÍTIQUES JOVENTUT
- Anàlisi realitat
juvenil

- Sessió de treball amb
- Anàlisi polítiques
professionals de
comarcals
joventut

CONCLUSIONS
- Orientacions disseny

- Anàlisi polítiques
locals
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3. PLANTEJAMENT
El tret de partida per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut ha estat el plantejament
de la diagnosi. Aquest plantejament ens ha servit per posar les bases de l’anàlisi,
identificant els àmbits prioritaris i d’aquesta manera incidir en la perspectiva d’anàlisi
en la fase de diagnosi.
Per tal d’obtenir una visió global de la realitat de les persones joves a l’Alt Penedès i de
les polítiques impulsades pel Servei Comarcal de Joventut, hem comptat amb els
coneixements i l’experiència de l’actual equip del Servei de Comarcal de Joventut i dels
tècnic i tècniques de joventut que treballen en els diferents municipis de la comarca.
Concretament, hem dut a terme una sessió de treball amb cada un d’aquests grups de
professionals per tal de identificar els punts forts i els punts febles de les polítiques de
joventut que es duen a terme tant des de l’àmbit local com comarcal. D’aquesta manera
hem construit des dels consens i des del treball col·laboratiu les prioritats de les
polítiques de joventut a la comarca per aconseguir un enfocament integral.
També hem realitzat una anàlisi documental dels diferents documents de planificació
estratègica del Consell Comarcal: Pla d’Acció Comarcal 2015-2019, Memòries Anuals
d’Activitat entre els anys 2012 i 2017, Actes de les Taules Polítiques Comarcals de
Joventut, Actes de les Taules Tècniques Comarcal de Joventut, Projecte d’Oficina Jove de
l’Alt Penedès, i altres documents de planificació estratègica vinculats indirectament amb
l’àmbit de Joventut: Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere (2016), Pla de Drogues de l’Alt
Penedès (2015-2019), Pla Territorial Educatiu de l’Alt Penedès (2015-2019), etc. Des
d’aquesta perspectiva hem tingut molt present la feina desplegada en les polítiques de
joventut així com els seus resultats, de manera que la definició de principals necessitats
respon també al principi de realitat.
En les prioritats que es recullen en aquest plantejament no s’incorporen aspectes
instrumentals de suport al desplegament de les polítiques de joventut comarcals
d’acompanyament dels professionals de joventut i els ens locals, tot i que en la diagnosi
s’ha tingut en compte el seu anàlisi en relació sobretot a la formació, assessorament i
acompanyament d’aquests professionals i l’articulació d’aquest desplegament.
A continuació presentem els àmbits prioritaris identificats com a conseqüència
d’aquesta fase de plantejament:
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Àmbit prioritari 1. Impuls acadèmic i laboral

Àmbit prioritari 2. Cohesió territorial

Les altes taxes d’abandonament escolar,

L’Alt Penedès es caracteritza per disposar de

sumat a unes condicaions laborals marcades

molts nuclis de població i d’una escassa xarxa

per la temporalitat i la precarietat, fan

de transport públic, la qual cosa provoca una

necessari disposar d’un sistema d’orientació

alta

que

la

Tanmateix, l'equilibri territorial i la cohesió

permanència en el sistema educatiu i que les

social passa per possibilitar l’accés, amb

acompanyi en la transició entre el sistema

igualtat d’oportunitats, als diferents serveis

educatiu i el mercat laboral. Es tracta de

públics adreçats a les persones joves. És per

fomentar la seva motivació i capacitat de

això que esdevé necessari seguir fomentant

presa de decisions com a pas indispensable

la descentralització territorial dels serveis

per a una emancipació efectiva.

comarcals.

Àmbit prioritari 3. Consum saludable

Àmbit prioritari 4. Participació activa

Les conductes de risc en les pràctiques

Els nous models de consum i la manca

sexuals, l’associació de l’oci amb el consum

d’existència

d’alcohol i drogues, i la manca d’hàbits

societat que faciliti la participació dels infants

saludables en general esdevé un àmbit que

i adolescents en els seus àmbits vitals

cal

motivi

les

persones

joves

vers

dependència

d’un

del

model

vehicle

privat.

participatiu

de

les

dificulta la participació de les persones joves

perspectives. S’ha de continuar apostant pels

en el teixit associatiu dels seus municipis. Cal

programes i plans preventius i de reducció de

apoderar les persones joves per a la seva

riscos

fomentar

implicació crítica, activa i responsable en les

hàbits

i

entitats, procurant el seu relleu generacional

conductes que contribueixin a la promoció de

i apropant la cultura participativa a les

la salut de les persones joves.

diferents esferes de la societat.

seguir

en

l’adquisició

abordant

matèria
de

de

des

de

salut i

coneixements,

totes

Àmbit prioritari 5. Acceptació de la diversitat
La manca de respecte davant la diversitat
(sexual, de gènere, de raça, etc.) constitueix
un element que dinamita la cohesió social
dels municipis. Esdevé necessari disminuir les
conductes

inapropiades

pel

que

fa

a

l'acceptació i al respecte a la diversitat, tot
incidint en els àmbits i les manifestacions de
les violències en general i afavorint ambients
de confiança que facilitin la detecció de
dinàmiques abusives i discriminatòries.
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4. SÍNTESI DELS ASPECTES MÉS
DESTACATS DE LA DIAGNOSI
La comarca de l’Alt Penedès compta amb 106.438 habitants, la qual cosa la converteix
en la tercera comarca menys poblada de la província de Barcelona. La seva població es
distribueix de forma equitativa entre homes i dones, que representen el 49,98% i el
50,02% de la població respectivament. Té una densitat de població de 179,3 hab./km2,
inferior a la del conjunt de Catalunya (234 hab./km2), però superior a altres comarques
menys poblades de la província de Barcelona, com el Bages, Osona o l’Anoia.
Disposa de 27 municipis. La seva capital, Vilafranca del Penedès, compta amb 39.532
habitants i representa el 37,1% de la població de la comarca. En un segon lloc es situa
Sant Sadurní d’Anoia (12.749), seguida per Santa Margarida i els Monjos (7.480) i Gelida
(7.299). Aquests quatre municipis suposen el 62,8% de la població de l’Alt Penedès,
mentre que la meitat dels municipis de la comarca compten amb menys de 2.000
habitants.
La població d’entre 15 i 29 anys representa el 14,3% de la població de la comarca, un
percentatge que fluctua des del 9,6% de Mediona fins el 17,1% de Santa Fe del Penedès.
Pel que fa a la població estrangera, representa el 10% del conjunt dels habitants de la
comarca, i un 14,6% de la població d’entre 15 i 29 anys.

4.1. El Servei Comarcal de Joventut i l’Oficina Jove
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és l’organisme encarregat de fomentar el reequilibri
territorial a la comarca prestant serveis als ajuntaments i municipis que per les seves
característiques no poden disposar-ne. Al mateix temps, també és responsable de la
prestació de serveis d'àmbit comarcal o supramunicipal a la ciutadania. Es tracta, per
tant, de l’agent principal pel que fa al disseny i l’execució de les polítiques comarcals en
els àmbits que són de la seva competència, entre les quals es troben les que fan
referència a Joventut.
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès integra el Servei de Joventut dintre de l’Àrea de
Plans Transversals, on també es troba Ensenyament, Cultura i Cooperació, Esports, i
Habitatge.
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Figura 3. Organigrama del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Font: Pàgina web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

El Servei de Joventut del Consell Comarcal de Joventut disposa, mitjançant l’Oficina Jove,
de diferents serveis orientats a oferir informació i assessorament a les persones joves
sobre aquells aspectes relacionats amb el seu procés d’emancipació.
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Figura 4. Organigrama de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès

Font: Elaboració pròpia
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En primer lloc, el Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil (SIJ) té per
objectiu oferir informació genèrica sobre temes d’interès per les persones joves,
gestionar les inscripcions als cursos del programa comarcal d’activitats formatives, al
Sistema de Garantia Juvenil, als programes del SOC en el marc de Garantia Juvenil,
impulsar tallers i xerrades d’interès juvenil, i tramitar els carnets d’alberguista,
d’estudiant i de professor/a.
En segon lloc, el Servei d’assessories especialitzades comarcals (SAE) inclou l’Assessoria
acadèmica i laboral, de mobilitat internacional, d’habitatge, de salut, d’associacionisme
i participació juvenil, d’igualtat, i d’atenció al consumidor.
En tercer lloc, el Servei de Joventut també gestiona els Punts d'Informació i Dinamització
als Centres Educatius (PIDCE). Es tracta d’un espai d'atenció presencial als instituts de la
comarca que posa a l'abast de les persones joves recursos informatius d'interès i accions
i estratègies que promouen experiències de participació tant en el mateix centre com en
el seu entorn més proper.
Finalment, en el marc del Pla Comarcal de Drogues 2015-2018, des de la Mancomunitat
Intermunicipal Penedès-Garraf s’impulsa el Servei d’Assessorament Familiar per Alcohol
i Drogues (SAFAD), un servei presencial d'informació, orientació i assessorament sobre
qualsevol dubte o problemàtica que tingui relació amb el consum d'alcohol i/o d'altres
drogues.

4.2. Formació
El 59,5% de la població de l’Alt Penedès de 16 anys i més disposa d’estudis de segon
grau, seguit per la que disposa d’estudis universitaris (15,9%), dels que tenen estudis de
primer grau (14,5%), i dels que no tenen cap titulació (10,6%).
L’Alt Penedès compta amb 16 centres educatius on s’imparteixen estudis d’ESO, 8 dels
quals es troben a Vilafranca del Penedès, 4 a Sant Sadurní d’Anoia, i els altres 4 a Gelida,
Santa Margalida i els Monjos, Sant Martí Sarroca i Sant Quintí de Mediona. Pel que fa als
centres on s’imparteixen estudis de Batxillerat, 4 dels 8 centres que hi ha en total
s’ubiquen a Vilafranca del Penedès, 2 a Sant Sadurní d’Anoia, i Gelida, Sant Martí Sarroca
i Santa Margalida dels Monjos compten amb un centre cada un. Finalment, Vilafranca del
Penedès i Sant Sadurní d’Anoia concentren tota l’oferta formativa de formació
professional de l’Alt Penedès. En el cas de la capital, compta amb 8 centres on
s’imparteixen cursos de Cicles Formatius de Grau Mitjà i 5 centres on s’imparteixen
Cicles Formatius de Grau Superior, mentre que Sant Sadurní d’Anoia disposa de 3 centres
amb oferta formativa de Cicles Formatius de Grau Mitjà i 5 de Cicles Formatius de Grau
Superior.
En aquest sentit, el Consell Comarcal impulsa anualment un Programa comarcal
d’activitats formatives per a joves amb l’objectiu d’oferir activitats de formació que
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s’imparteixen de forma itinerant a la comarca. Aquest programa de formació inclou
diferents àmbits, entre els quals destaquen els del lleure, l’ocupació, la inserció laboral i
el voluntariat (cursos de premonitors, monitors, manipuladors d’aliments, primers
auxilis, iniciació al socorrisme i conductor de carretó frontal). L’any 2017 es van realitzar
10 activitats descentralitzades que van anar destinades a un total de 153 persones joves.
També dins l’àmbit de la formació, el Consell Comarcal impulsa xerrades d’orientació
acadèmica i foment de la igualtat de gènere, així com tallers de prevenció del consum
de drogues als centres educatius de la comarca. Pel que fa a les xerrades d’orientació
acadèmica, entre els anys 2015 i 2017 s’han realitzat a 4 escoles o instituts, i han arribat
a entre 366 i 375 alumnes per any. Les xerrades per fomentar la igualtat de gènere, per
la seva banda, han passat de impartir-se a 1 institut i arribar a 114 alumnes l’any 2015,
a realitzar-se a 3 instituts i arribar a 340 alumnes l’any 2017. Finalment, l’any 2017 es
van realitzat 25 tallers sobre prevenció del consum de drogues, que van arribar a un
total de 625 persones joves.

4.3. Ocupació
Pel que fa a l’ocupació, l’any 2017 l’Alt Penedès comptava amb una població activa
d’entre 16 i 24 anys de 3.088 persones (33,9% del total) i una població inactiva de 6.020
persones (66,1% del total). D’entre la població activa d’aquest segment de població, el
87,5% estaven ocupades i el 12,5% estaven desocupades.
Si fem una comparativa entre els anys 2008 i 2017, la població jove compresa entre els
16 i els 24 anys ha disminuït en població activa, en nombre d’ocupats, en nombre de
desocupats, i en nombre de contractacions registrades. Una part d’aquesta disminució
es deu al menor nombre de joves d’entre 16 i 24 anys a la comarca, que ha passat de
9.252 l’any 2008 a 9.108 el 2017. Tanmateix, això només explica una part del fenomen,
ja que mentre que la població activa en aquest grup d’edat ha disminuït un 37% entre el
2008 i el 2017, el nombre de joves només ho ha fet en un 2%. Per contra, aquesta
disminució es deu principalment a un augment de la població inactiva, és a dir, a un
creixement de les persones que només estudien, o un creixement de les persones que
ni estudien ni treballen, però que tampoc estan registrades com a demandants
d’ocupació.
En relació a l’ocupació, els tècnics i tècniques de joventut dels diferents municipis
manifesten la necessitat de posar en valor les formacions i els oficis de la comarca per
tal de combatre la desorientació acadèmica i laboral de les persones joves, i és en aquest
sentit que des del Servei Comarcal de Joventut es desenvolupa el programa Forma’t. Es
tracta d’un projecte de formació tècnica i transversal destinat a joves de 16 a 29 anys
sense el títol de la ESO, i que no estudien ni treballen. Es porta implementant des de
l’any 2014 i atén aproximadament a 16 joves per any.
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Per altra banda, el Servei Comarcal de Joventut també gestiona el portal d’ocupació en
línia www.treballateca.com. Es tracta d’un servei que ha viscut un creixement
considerable en el últims anys. Entre els anys 2013 i 2016, el nombre de visites ha passat
de 116.318 a 243.366, el nombre d’usuaris registrat ha passat de 25.060 a 33.558, i el
nombre d’ofertes de treball publicades ha passat de 93 a 1.787.

4.4. Salut
La Salut consisteix un dels àmbits de major priorització per part del Servei Comarcal de
Joventut. Cal destacar les actuacions realitzades pel Punt mòbil de salut, un servei que
consisteix en la realització d’accions de sensibilització en l’àmbit de la salut en els
esdeveniments d’oci juvenil que tenen lloc a la comarca durant el mesos d’estiu. Entre
els anys 2012 i 2017 ha realitzat entre 16 i 18 sortides anuals atenent les consultes de
les persones joves i repartint materials de sensibilització.
A més, en el marc del Pla Comarcal de Drogues 2015-2018 es va realitzar formació
específica sobre prevenció del consum de drogues als agents de salut del Punt mòbil de
salut, i es va distribuir material de sensibilització, com el “Decàleg del bon cambrer”, la
publicació d’anuncis en els programes de festa major, i la col·locació de cartells
informatius a les barres de festa major.
En aquest sentit, de cara al futur es detecta la necessitat de continuar incidint en la
prevenció i reducció de riscos associats a la salut de les persones joves, mantenir i
augmentar els programes i plans preventius i de reducció de riscos en matèria de salut,
i seguir treballant l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a
la promoció de la salut de les persones joves

4.5. Igualtat de gènere
En relació a la igualtat de gènere, i més enllà de les xerrades als centres educatiu
mencionades anteriorment, val la pena remarcar el llançament de la campanya “T’han
maleducat; el patriarcat perjudica greument la salut”. Es tracta d’una campanya adreçada
a les persones joves de 16 a 30 anys que té per objectiu fer-les reflexionar sobre les
moltes violències de gènere amb què conviuen diàriament. Les accions realitzades
inclouen la distribució de pancartes, cartells, tríptics i xapes a través dels equipaments
municipals per a joves, els instituts i les festes majors.
A més, l’any 2015 es va redactar el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista
de l’Alt Penedès. Es tracta d’una eina útil i actualitzada que té per objectiu millorar la
coordinació entre els diferents serveis de la comarca de cara a unificar els criteris
de les actuacions com a professionals, enfortir el treball en xarxa i, en definitiva,
millorar la qualitat en l’abordatge de la violència masclista a l’Alt Penedès.
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De cara al futur, es detecta la necessitat de treballar per eradicar la violència masclista i
per fomentar l’acceptació de la diversitat. En aquest sentit, els i les professionals de
joventut de la comarca proposen desenvolupar actuacions que ajudin a entendre que
les violències masclistes tenen arrels socialment construïdes, ajudar als i les
professionals de joventut a desenvolupar una sensibilitat personal cap a les violències
masclistes, conèixer i incidir en els àmbits i les manifestacions de les violències
masclistes, afavorir la comprensió del vincle entre l'amor romàntic i les relacions
abusives en persones joves, afavorir ambients de confiança que facilitin la detecció de
dinàmiques abusives i de control, i entendre i incidir en les dinàmiques discriminatòries
i les violències envers el jovent LGBTI.

4.6. Habitatge
Pel que fa a l’habitatge, el 75,9% dels habitatges familiars de l’Alt Penedès són habitatges
principals, el 10,9% són habitatges secundaris, i el 13,1% són habitatges buits. Per règim
de tinença, el 79,3% dels habitatges familiars són de propietat, el 14,2% són de lloguer,
i el 6,5% restant compten amb una altra forma de tinença.
El Servei Comarcal de Joventut no desenvolupa polítiques d’habitatge per a les persones
joves, sinó que deriva al Consell Comarcal d’Habitatge el suport en matèria d’habitatge
des d’un punt de vista vista preventiu, informatiu i formatiu, mitjançant una oferta i la
gestió de productes i serveis que afavoreixen la tinença d’un habitatge habitual i la seva
pèrdua. De la mateixa manera, i com es detallarà més endavant, les polítiques d’habitatge
consistueixen l’àmbit menys desenvolupat des de les polítiques locals de joventut.

4.7. Suport als ajuntaments en matèria de joventut
El Servei de Joventut compta amb diferents mecanismes per fomentar la cooperació entre
tots els ajuntaments de la comarca en matèria de joventut i per optimitzar els recursos
i aconseguir uns millors resultats. Es tracta de la Taula política comarcal de Joventut
(TPC), formada per totes les regidories de Joventut dels municipis de l’Alt Penedès; la
Taula tècnica comarcal de Joventut (TTC), formada pels tècnics i tècniques de Joventut
dels ajuntaments amb conveni amb el Consell Comarcal en matèria de Joventut; i la Taula
tècnica de professionals compartits de Joventut, formada pels tècnics i les tècniques de
Joventut que no disposen de dedicació exclusiva en un municipi.
A més, val la pena destacar les reunions que es duen a terme als ajuntaments per
presentar les vies de suport del Consell Comarcal en matèria de Joventut, les reunions
de seguiment a cadascun dels ajuntaments en conveni de tècnics compartits, i les
actuacions de formació continuada en matèria de joventut desenvolupades amb el suport
de la Diputació de Barcelona i la Direcció General de Joventut.
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Aquet conjunt d’accions pretenen facilitar eines als ajuntaments per tal de promoure la
participació de les persones joves en l’àmbit local, orientar i donar suport en la tramitació
de subvencions d’àmbit local, donar suport al desenvolupament de Plans Locals de
Joventut, donar suport a la gestió dels equipaments juvenils municipals per a joves, i en
general, incloure de manera transversal la perspectiva juvenil en el desenvolupament
d’actuacions per a aquest col·lectiu.
De fet, el treball en xarxa, la coordinació entre municipis i la professionalització dels i
les tècniques de joventut es percep com un dels principals punts forts del Servei
Comarcal de Joventut per part dels i les professionals de joventut de la comarca.
Tanmateix, es considera necessari seguir treballant per la cohesió territorial de l’Alt
Penedès, afavorint l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques de joventut integrals als
municipis de la comarca i especialment als municipis dispersos.

4.8. Les polítiques locals de joventut
Amb l’objectiu de conèixer les polítiques locals de joventut a l’Alt Penedès, hem passat
un qüestionari als ajuntaments dels diferents municipis de la comarca. Hem estructurat
el qüestionari en tres grans eixos: estructura politicoadministrativa del municipi en
matèria de joventut, planificació estratègica, i línies d’actuació. Per una anàlisi completa
d’aquests resultats podeu consultar l’informe Diagnosi del Pla Comarcal de Joventut de

l’Alt Penedès 2019-2023. En aquest apartat en limitarem a presentar de forma
sistemàtica les polítiques de joventut desenvolupades pels diferents ajuntaments que
han contestat el qüestionari.
Han contestat el qüestionari 21 dels 27 municipis de l’Alt Penedès. D’aquests, 19
disposen d’un Pla Local de Joventut i només 2 municipis no compten amb aquest
instrument

de

planificació

estratègica.

Entre

les

polítiques

de

joventut

que

desenvolupen, els àmbits que més es treballen són el de cultura i oci i el de participació.
Així, 17 Ajuntaments consideren que treballen molt les polítiques de cultura i oci i 4
consideren que les treballen poc. Per la seva banda, 16 Ajuntaments consideren que
treballen molt les polítiques de participació, i 4 consideren que les treballen poc. A
continuació trobem les polítiques per potenciar la cohesió social, on 13 Ajuntaments
consideren que ho treballen molt, 7 que ho treballen poc, i 1 no ho treballa.
En relació a les polítiques relacionades amb potenciar l’emancipació juvenil, les que més
es treballen des de l’àmbit local són les referents a la formació, on 11 Ajuntaments
consideren que ho treballen molt, 8 que ho treballen poc, i 2 que no ho treballen. Amb
uns resultats molts similars, 11 Ajuntaments consideren que treballen molt les polítques
de Salut i esports, 7 que ho treballen poc, i 2 no ho treballen. Pel la seva banda, només
4 Ajuntaments consideren que treballen molt les polítques d’Ocupació, 16 que les
treballen poc, i 1 no ho treballa. Finalment, l’àmbit que menys es treballa és el de
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l’Habitatge, on només 1 Ajuntament considera que ho treballa molt, 8 que ho treballen
poc, i 12 no ho treballen.
A continuació presentem els resultats manifestats pels diferents Ajuntaments en els
qüestionaris pel que fa a les polítiques de joventut, on el color verd respresenta que ho
treballen molt, el color groc que ho treballen poc i el color vermell que no ho treballen.
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Taula 1. Polítiques locals de joventut a l’Alt Penedès
Disposen d'un pla jove

L'emancipació
Formació

Ocupació

Salut i esports

La participació
Habitatge

Participació Cultura i oci Cohesió social

Avinyonet del Penedès
Castellví de la Marca
El Pla del Penedès
Font-rubí
Gelida
La Granada
Les Cabanyes
Mediona
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Pacs del Penedès
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Martí Sarroca
Sant Sadurní d'Anoia
Santa Margarida i els
Monjos
Subirats
Torrelavit
Torrelles de Foix
Vilafranca del Penedès
Vilobí del Penedès
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5. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DEL SERVEI
COMARCAL DE JOVENTUT
La missió, la visió i els valors d’una organització constitueixen els plantejaments rectors
de la seva actuació. Els tres elements esdevenen imprescindibles a l’hora d’obrir un espai
de reflexió sobre quins són i han de ser les característiques o els objectius que
defineixen la tasca del Servei Comarcal de Joventut. Aquesta tasca ens ha d’ajudar a
comprendre quina és l’essència del servei i cap a on s’ha d’enfocar la seva activitat.
Per a l’elaboració d’aquesta missió, visió i valors s’ha comptat amb la participació dels
professionals vinculats al servei, de tal manera que s’han pogut desenvolupar unes
definicions que són resultat de les diferents aportacions plantejades al llarg d’aquest
espai de participació.

Missió
El Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès té la missió de desplegar les polítiques
de la comarca en matèria de joventut, de donar suport als municipis en el foment de
l’emancipació juvenil, de garantir l’equitat territorial, de coordinar i promoure el treball
conjunt dels diferents agents del territori implicats en el seu disseny, execució i
avaluació (Ajuntaments, persones joves, famílies, entitats juvenils, instituts, etc.), i
d’acompanyar les persones joves per tal de facilitar la realització del seu projecte de vida
i apoderar-los com a agents de canvi social.

Visió
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha d’esdevenir el referent de les polítiques de
joventut, tant pel que fa al suport local als diferents municipis de la comarca, com pel
que fa a la seva visió estratègica. També ha d’esdevenir, a través de l’Oficina Jove, un
servei de referència per a les persones joves i la resta d’agents vinculats amb el
desplegament de les polítiques de joventut.

Valors
El valors que regeixen el Consell Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès són la
transparència, la proximitat, la transversalitat, la flexibilitat, la cooperació, el rigor, la
integralitat, la coordinació, la pluralitat, la igualtat, i la participació.
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6. LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Partint dels criteris que acabem de definir, i tenint en compte la informació recollida al
llarg de la diagnosi del Pla, hem desenvolupat quatre grans línies estratègiques: impuls
a l’emancipació juvenil, benestar i cohesió social, fem territori i fem xarxa.

Objectius

Impuls a

- Afavorir les oportunitats d’emancipació social de les persones

l’emancipació
juvenil

- Facilitar els itineraris i les transicions educatives de les persones

joves.
joves.
- Fomentar la inserció al mercat laboral de les persones joves.
- Potenciar la igualtat d’oportunitats de les persones joves.

Objectius

Benestar i
cohesió
social

- Disminuir les conductes de risc associades a la salut en els
àmbits que afecten les persones joves.
- Potenciar la qualitat de vida de les persones joves de la comarca.
- Afavorir la igualtat de gènere i l’acceptació de la diversitat.
- Prevenir i actuar contra l’assetjament i la violència masclista.

Objectius
- Afavorir el desplegament de les polítiques de joventut comarcals
i municipals.

Fem territori

- Facilitar eines i recursos als professionals en matèria de joventut.
- Millorar les dinàmiques de treball col·laboratiu, tot optimitzant
els recursos existents i adaptant-los a les necessitats de les
persones joves.
- Prestigiar les polítiques de joventut fent incidència en la seva
capacitat d’apoderament de les persones joves des d’un
plantejament integral de les polítiques de joventut.

Objectius
- Impulsar la planificació estratègica com a eina de desplegament

Fem xarxa

de les polítiques de joventut en el territori.
- Fomentar la coordinació i el treball transversal amb els agents
locals i comarcals en matèria de joventut.
- Fomentar la coordinació amb altres organismes supramunicipals
en matèria de joventut.
- Vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions juvenils.
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7. ELS PROJECTES
A continuació presentem tots els projectes que es realitzen des del Servei Comarcal de
Joventut de l’Alt Penedès estructurants segons els diferents eixos que constitueixen les
línies estratègiques d’aquesta Pla. Presentem aquests programes i actuacions en una
taula per tal de proporcionar una visió global dels serveis que s’ofereixen. En aquesta
taula assenyalem si l’actuació en qüestió es desenvolupa per part del Servei Comarcal
de Joventut, per l’Oficina Jove, o per ambdós. Tot i que aquests projectes són els que
actualment ja es realitzen des del Servei, cal seguir treballant-hi en els pròxims anys.
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Taula 2. Programes i actuacions de l’Eix 1

Eix

Programes

Actuacions

SCJ

Informació genèrica sobre temes d'interès

OJ



juvenil i espai d'autoconsulta
Informació i inscripció sobre cursos del



programa comarcal d'activitats formatives
Inscripció al Sistema de Garantia Juvenil



Orientació i

Inscripció al "Forma't" i altres programes en

Assessorament

el marc de Garantia Juvenil



Servei d’Informació,

Juvenil (SIJ)

Càpsules informatives: tallers i xerrades



d'interès juvenil
Tramitació de carnets d'alberguista,



d'estudiant i de professor/a
Informació i orientació per fomentar



l’associacionisme
Servei d’assessories
especialitzades
Impuls a

comarcals (SAE)

juvenil

Servei d’assessories

l'emancipació pròpies de la OJ
especialitzades
comarcals (SAE) per

Assessoria acadèmica i professional



Assessoria de mobilitat internacional



Assessoria laboral i d'emprenedoria



derivació

Programa d’ocupació
juvenil

Programa Forma't



treballateca.com



Cursos, tallers i activitats



Xerrades d’orientació acadèmica



Punts d'Informació i Dinamització als



Programa Comarcal
d’activitats
formatives

Projecte Instituts

Centres Educatius (PIDCE)
Servei d’assessories
especialitzades
comarcals (SAE) per

Derivació Assessoria d'habitatge





derivació
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Taula 3. Programes i actuacions de l’Eix 2

Eix

Programes

Programa de
promoció de la salut

Actuacions

Punt mòbil de salut



Dinamització de tallers i xerrades en









centres educatius
Servei d’Assessorament Familiar per
Alcohol i Drogues (SAFAD)
Actuacions de sensibilització en espais
Pla Comarcal de
Drogues

d'oci nocturn i festes majors
Cursos sobre dispensació responsable
d'alcohol per a entitats
Curs esport i salut per a monitors de lleure

Benestar i

i de l'esport

cohesió social

SCJ

Suport al Punt mòbil de salut
Assessoria on-line per a joves

OJ

Servei d’assessories
especialitzades
comarcals (SAE) per

Derivació Assessoria d'igualtat



Xerrades per fomentar la igualtat de





derivació
Catàleg de Suport
als Instituts de l’Alt
Penedès

gènere i LGTBI

Campanya “T’han

Assessorament i prevenció de les

maleducat”

violències masclistes
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Taula 4. Programes i actuacions de l’Eix 3

Eix

Programes

Actuacions
Assessorament tècnic a polítiques de joventut
comarcals i locals
Coordinació i treball en xarxa de la Taula política
comarcal de Joventut (TPC)
Coordinació de la Taula tècnica comarcal de

Programa

joventut (TTC)

comarcal de

Formació Taula Tècnica de joventut comarcal

joventut

Facilitar eines als ajuntaments per tal de promoure
la participació dels joves a nivell local
Orientació i suport en la tramitació de subvencions
d'àmbit juvenil
Xarxa d'aules d'estudi compartides

Fem territori

Professionals de
joventut
compartits

Coordinació de la Taula tècnica de professionals
compartits de Joventut
Gestió del personal compartit i dinamització de les
polítiques locals de joventut

Informació i

Servei d'informació i orientació per fomentar

orientació

l'associacionisme

SCJ











OJ





Catàleg de tallers
de la XNEJ i

Capsules de participació XNEJ i Diputació de

Diputació de

Barcelona



Barcelona
Comunicació

Pàgina web Dinamo i Xarxes Socials
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Taula 5. Programes i actuacions de l’Eix 4

Eix

Programes
Activitats i
instal·lacions
juvenils
Direcció General
de Joventut

Fem xarxa

Diputació de
Barcelona
Altres Consells
Comarcals

Actuacions

Assessoraments, inspeccions preceptives i
especials a les instal·lacions juvenils
Gestió i tramitació dels contractes programa
Coordinació amb els diferents àmbits
Tramitació subvencions
XASCJ
Pla Salut, Escola i Comunitat

Planificació
estratègica

Pla Territorial Educatiu
Protocol d'Abordatge a la Violència Masclista

SCJ

OJ
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8. LA SISTEMATITZACIÓ
La sistematització configura l’apartat final de les Bases del Pla Comarcal de Joventut. En
aquest apartat abordarem la temporització dels projectes al llarg dels quatre anys de
vigència del Pla, les eines de comunicació que s’utilitzaran per cada una de les
actuacions, i els mecanismes d’avaluació per tal de valorar la mesura en què les
actuacions estan complint els objectius establerts. Aquesta proposta ha d’esdevenir un
instrument útil pel desenvolupament de la planificació estratègica prevista i per a satisfer
de manera òptima les necessitats de les persones joves de l’Alt Penedès i els
Ajuntaments de la comarca.

8.1. Temporització
En la taula següent presentem la temporització prevista per l’aplicació de cada un dels
projectes inclosos en el present Pla Comarcal de Joventut. Tenint en compte que es tracta
d’uns projectes que disposen d’una mateixa temporització any a any, a la taula es recull
un únic any natural, però la seva aplicació és vàlida per qualsevol dels quatre anys de
vigència del Pla Comarcal de Joventut. Així

mateix, hem diferenciat entre la

temporització del disseny (D) i la implementació (I) de cada un dels projectes. Més
endavant, en l’apartat dedicat a l’avaluació detallarem la temporització de l’avaluació
dels diferents projectes.
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Taula 6. Temporització dels projectes
Projecte

xarxa

2. Benestar i
4. Fem

3. Fem territori

cohesió social

1. Impuls a l'emancipació juvenil

Eix

Gener

Febrer

Març

Servei d'informació juvenil

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Assessoria acadèmica i laboral

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Assessoria de mobilitat internacional

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Assessoria laboral i d'emprenedoria

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Programa Forma't

D

D

D

I

I

I

D

I

I

I

Treballateca

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Projecte Instituts

I

I

I

I

I

I

D

D

I

I

I

Programa Comarcal d'Activitats Formatives

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Assessoria d'habitatge

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

D

D

I

I

I

Punt mòbil salut

Abril

Maig

Juny

Juliol

I

Agost

I

I

Setembre Octubre Novembre Desembre

Pla Comarcal de Drogues

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Assessoria d'igualtat

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Campanya T'han maleducat

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Programa Comarcal de Joventut

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

I

I

I

I

I

D

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Taula política comarcal de joventut
Taula tècnica comarcal de joventut

I

I

I

I

I

Formació taula tècnica comarcal

D

I

I

I

I

D

D

Professionals de joventut compartits

I

I

I

I

I

I

I

Catàleg de tallers XNEJ i Diputació de Barcelona

I

I

I

I

I

I

I

Pàgina web dinamo i xarxes socials

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Assessoraments, inspeccions preceptives i especials a
les instal·lacions juvenils
Treball transversal

I

I
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8.2. Comunicació
Com hem indicat en l’apartat de propostes del Pla Comarcal de Joventut, la comunicació
esdevé un dels elements primordials per fomentar el reconeixement de les polítiques de
joventut, i, cada vegada més a través de la comunicació on-line, un instrument privilegiat
per arribar de forma directa a les persones joves. Conscients de la seva importància, en
aquest Pla Comarcal de Joventut s’ha incorporat la tasca de comunicació com un
programa més a desenvolupar pel Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès en el
marc de l’Eix 3 “Fem territori”.
De forma paral·lela, en aquest apartat concretarem els canals de comunicació utilitzats
pel Servei Comarcal Joventut (xarxes socials, pàgina web i canals físic de comunicació),
en el desenvolupament de les diferents actuacions incloses en el present Pla.

Taula 7. Canals de comunicació emprats en els projectes
Canals de comunicació
Programes

Actuacions

Canals físics
Xarxes socials

Pàgina web

de
comunicació

Informació genèrica sobre temes
d'interès juvenil i espai d'autoconsulta
Informació i inscripció sobre cursos del
programa comarcal d'activitats
Servei
d’Informació,
Orientació i
Assessorament
Juvenil (SIJ)

formatives
Inscripció al Sistema de Garantia
Juvenil
Inscripció al "Forma't" i altres
programes en el marc de Garantia
Juvenil
Càpsules informatives: tallers i
xerrades d'interès juvenil
Tramitació de carnets d'alberguista,
d'estudiant i de professor/a

Servei
d’assessories

Assessoria acadèmica i professional




















































especialitzades
comarcals
(SAE) pròpies

Assessoria de mobilitat internacional

de la OJ
Servei
d’assessories
especialitzades
comarcals

Assessoria laboral i d'emprenedoria

(SAE) per
derivació
Programa
d’ocupació
juvenil

Programa Forma't
treballateca.com
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Programa
Comarcal
d’activitats

Cursos, tallers i activitats

















formatives
Catàleg de
Suport als
Instituts de
l’Alt Penedès

Xerrades d’orientació acadèmica
Punts d'Informació i Dinamització als
Centres Educatius (PIDCE)

Servei
d’assessories
especialitzades
comarcals

Assessoria d'habitatge

(SAE) per
derivació
Programa de
promoció de la

Punt mòbil de salut

salut



















Dinamització de tallers i xerrades en
centres educatius
Servei d’Assessorament Familiar per
Alcohol i Drogues (SAFAD)
Actuacions de sensibilització en espais
Pla Comarcal
de Drogues

d'oci nocturn i festes majors
Cursos sobre dispensació responsable
d'alcohol per a entitats
Curs esport i salut per a monitors de
lleure i de l'esport
Suport al Punt mòbil de salut
Assessoria on-line per a joves

Servei
d’assessories
especialitzades
comarcals

Assessoria d'igualtat

(SAE) per
derivació
Catàleg de
Suport als

Xerrades per fomentar la igualtat de

Instituts de

gènere i LGTBI



l’Alt Penedès
Campanya
“T’han
maleducat”

Assessorament i prevenció de les
violències masclistes



Assessorament tècnic a polítiques de
joventut comarcals i locals
Coordinació i treball en xarxa de la
Taula política comarcal de Joventut
Programa
comarcal de
joventut

(TPC)
Coordinació de la Taula tècnica
comarcal de joventut (TTC)
Formació Taula Tècnica comarcal
Facilitar eines als ajuntaments per tal
de promoure la participació dels joves
a nivell local
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Orientació i suport en la tramitació de
subvencions d'àmbit juvenil
Xarxa d'aules d'estudi compartides



















Coordinació de la Taula tècnica de
Professionals

professionals compartits de Joventut

de joventut

Gestió del personal compartit i

compartits

dinamització de les polítiques locals de
joventut

Informació i

Servei d'informació i orientació per

orientació

fomentar l'associacionisme

Catàleg de
tallers de la
XNEJ i
Diputació de

Capsules de participació XNEJ i
Diputació de Barcelona

Barcelona
Comunicació

Pàgina web Dinamo i Xarxes Socials

Activitats i

Assessoraments, inspeccions

instal·lacions

preceptives i especials a les

juvenils

instal·lacions juvenils

Direcció

Gestió i tramitació dels contractes

General de
Joventut

programa
Coordinació amb els diferents àmbits
Pla Salut, Escola i Comunitat

Planificació
estratègica

Pla Territorial Educatiu
Protocol d'Abordatge a la Violència
Masclista
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8.3. Avaluació
L’avaluació del Pla Comarcal de Joventut té per objectiu analitzar la mesura en què els
projectes desenvolupats assoleixen els objectius que s’han marcat. Esdevé, per tant, una
manera d’identificar si la proposta del Pla esdevé efectiva a la pràctica. Aquesta avaluació
s’ha d’entendre com una eina de millora contínua, que proporciona informació de forma
periòdica per ajustar els projectes desenvolupats a les necessitats existents. Així, es
tracta d’una eina imprescindible per a actualitzar el Pla durant els seus quatre anys de
vigència.
En les fitxes dels projectes que presentem en el Pla d’Actuació Anual hem incorporat els
indicadors que ens serviran per analitzar els resultats dels diferents projectes, el mètode
que utilitzarem per a la recollida de la informació, i la seva temporització. De totes
formes, hem cregut convenient sistematitzar aquesta informació en el present apartat,
oferint una visió general dels indicadors que s’utilitzaran per avaluar cada projecte.
En una primera taula, presentem els indicadors per avaluar cada projecte i el mètode
que s’utilitzarà per recopilar-ne la informació. Es tracta majoritàriament d’indicadors
quantitatius referents al grau d’utilització dels diferents programes o serveis: nombre
d’usuaris atesos, nombre de formacions realitzades, nombre de reunions, etc. El mètode
de recollida principal per aquest tipus d’indicadors són els documents Excel elaborats
pel propi Servei Comarcal de Joventut, o diferents aplicatius web o gestionats per la
Direcció General de Joventut o per la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Per altra
banda, el Punt Mòbil de Salut inclou una valoració qualitativa del servei, realitzat durant
l’execució del projecte a través de qüestionaris.
En una segona taula presentem la temporització d’aquesta avaluació al llarg d’un any
natural. Donades les característiques dels projectes, es preveu que aquesta avaluació
sigui aplicable els quatre anys de vigència del Pla.

Taula 8. Indicadors i mètode de recollida de la informació per a l’avaluació dels
projectes

1. Impuls a l'emancipació juvenil

Eix

Projecte

Indicadors
Comptabilitzar visites

Mètode de recollida de la
informació
Xarxes socials, pàgina web
i programes de seguiment
Recull d’ informació

Servei d'Informació Juvenil

Comptabilitzar carnets

mitjançant Excel
“domèstic”
Recull d’ informació

Comptabilitzar cursos

mitjançant Excel
“domèstic”

Assessoria acadèmica i laboral
Assessoria mobilitat internacional

Nº assessoraments

Aplicatiu XNEJ

Nº informacions

Aplicatiu XNEJ

Nº assessoraments

Full Excel + aplicatiu XNEJ
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Assessoria laboral i d'emprenedoria

Programa Forma't

Nº informacions

Full Excel + aplicatiu XNEJ

Nº derivacions

Full Excel

Nº alumnes

Full Excel

Nº insercions al mercat
laboral
Nº reorientacions
acadèmiques

Treballateca

Projecte Instituts

2. Benestar i cohesió social

Full Excel

Nº usuaris registrats

Aplicatiu web

Nº empreses registrades

Aplicatiu web

Nº ofertes publicades

Aplicatiu web

Nº xerrades fetes

Plantilles Excel

Nº assessorament PIDCES

Plantilles Excel

Programa Comarcal d'Activitats

Nº de persones inscrites

Fitxa Excel- registre XNEJ

Formatives

Nº de tallers

Fitxa Excel- registre XNEJ

Assessoria d'habitatge

Punt mòbil salut

Pla Comarcal de Drogues

Assessoria d'igualtat
Campanya T'han maleducat
Programa Comarcal de Joventut

Nº Derivacions a
l’assessoria d’ habitatge

Taula política comarcal de joventut

Taula tècnica comarcal de joventut

Formació taula tècnica comarcal

Professionals de joventut compartits

Catàleg de tallers XNEJ i Diputació de
Barcelona

Full Excel

Nº material utilitzat

Full Excel

Valoració qualitativa

Qüestionaris

Nº joves atesos SAFAD

Full Excel

Nº xerrades

Full Excel

Nº material utilitzat

Full Excel

Nº derivacions

Full Excel

Nº material

Full Excel

Nº reunions

Full Excel

Nº assessoraments/

Full Excel

Nº de regidors

Full Excel

Nº de reunions

Full Excel

Nº reunions

Full Excel + actes

Nº de personal tècnic

Full Excel + actes

Nº reunions

Full Excel + actes

Nº assistents

Full Excel + actes

Personal tècnic contractat

Fitxa Excel

Nº informes tècnics

Fitxa Excel

Nº cursos realitzats

Full Excel

Persones joves que han
realitzat les accions
Nº visites web

Pàgina web dinamo i xarxes socials

Plantilla Excel

Nº joves atesos

orientacions

3. Fem territori

Full Excel

Nº visites xarxes socials

Full Excel
Google Analytchics
Estadístiques aplicatius
específics
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Assessoraments, inspeccions
preceptives i especials a les
instal·lacions juvenils
Treball transversal

Nº d’ inspeccions
Nº de visites de
comprovació

Aplicatiu de la DGJ
Aplicatiu de la DGJ

Nº reunions

Full Excel

Nº tramitacions

Full Excel

38

PCJ ALT PENEDÈS (2019-2023)

Taula 9. Temporització de l’avaluació dels projectes
Projecte

cohesió social

2. Benestar i

1. Impuls a l'emancipació juvenil

Eix

Gener Febrer Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Servei d'informació juvenil
Assessoria acadèmica i laboral
Assessoria de mobilitat internacional
Assessoria laboral i d'emprenedoria
Programa Forma't
Treballateca
Projecte Instituts
Programa Comarcal d'Activitats Formatives
Assessoria d'habitatge
Punt mòbil salut
Pla Comarcal de Drogues
Assessoria d'igualtat
Campanya T'han maleducat

3. Fem territori

Programa Comarcal de Joventut
Taula política comarcal de joventut
Taula tècnica comarcal de joventut
Formació taula tècnica comarcal
Professionals de joventut compartits
Catàleg de tallers XNEJ i Diputació de Barcelona

xarxa

4. Fem

Pàgina web dinamo i xarxes socials
Assessoraments, inspeccions preceptives i especials a les
instal·lacions juvenils
Treball transversal
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PLA D’ACTUACIÓ ANUAL
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PLA D’ACTUACIÓ ANUAL DEL
PLA COMARCAL DE JOVENTUT
(2019-2023)

3

PLA D’ACTUACIÓ ANUAL

Encàrrec

Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Coordinació

Àlex Muñoz

Realització

Fundació Ferrer i Guàrdia
Martí Oliver-Mora

Técnic de recerca
Hungría Panadero

Coordinadora de recerca
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1. LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Partint de la missió, la visió i els valors del Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès
definits en les Bases del Pla Comarcal de Joventut, i tenint en compte la informació
recollida al llarg de la diagnosi del Pla, hem desenvolupat quatre grans línies
estratègiques: impuls a l’emancipació juvenil, benestar i cohesió social, fem territori i
fem xarxa.

Objectius

Impuls a

- Afavorir les oportunitats d’emancipació social de les persones

l’emancipació
juvenil

- Facilitar els itineraris i les transicions educatives de les persones

joves.
joves.
- Fomentar la inserció al mercat laboral de les persones joves.
- Potenciar la igualtat d’oportunitats de les persones joves.

Objectius

Benestar i
cohesió
social

- Disminuir les conductes de risc associades a la salut en els
àmbits que afecten les persones joves.
- Potenciar la qualitat de vida de les persones joves de la comarca.
- Afavorir la igualtat de gènere i l’acceptació de la diversitat.
- Prevenir i actuar contra l’assetjament i la violència masclista.

Objectius
- Afavorir el desplegament de les polítiques de joventut comarcals

Fem territori

i municipals.
- Facilitar eines i recursos als professionals en matèria de joventut.
- Millorar les dinàmiques de treball col·laboratiu, tot optimitzant
els recursos existents i adaptant-los a les necessitats de les
persones joves.
- Prestigiar les polítiques de joventut fent incidència en la seva
capacitat d’apoderament de les persones joves des d’un
plantejament integral de les polítiques de joventut.

Objectius
- Impulsar la planificació estratègica com a eina de desplegament

Fem xarxa

de les polítiques de joventut en el territori.
- Fomentar la coordinació i el treball transversal amb els agents
locals i comarcals en matèria de joventut.
- Fomentar la coordinació amb altres organismes supramunicipals
en matèria de joventut.
- Vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions juvenils.
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2. ELS PROJECTES
A continuació presentem tots els projectes que es realitzen des del Servei Comarcal de
Joventut de l’Alt Penedès estructurants segons els diferents eixos que constitueixen les
línies estratègiques d’aquesta Pla. Tot i que aquests projectes són els que actualment ja
es realitzen des del Servei, cal seguir treballant-hi en els pròxims anys.
En un primer moment presentem aquests programes i actuacions en una taula per tal de
proporcionar una visió global dels serveis que s’ofereixen. Així mateix, en aquesta taula
assenyalem si l’actuació en qüestió es desenvolupa per part del Servei Comarcal de
Joventut, per l’Oficina Jove, o per ambdós. Posteriorment, es realitza una anàlisi més
detallada de cada un dels projectes, aportant una descripció de cada una d’ells, la
justificació, els objectius que persegueixen, els destinataris, i els recursos previstos per
dur-los a terme.
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Taula 1. Programes i actuacions de l’Eix 1

Eix

Programes

Actuacions

SCJ

Informació genèrica sobre temes d'interès
juvenil i espai d'autoconsulta



Informació i inscripció sobre cursos del
programa comarcal d'activitats formatives



Inscripció al Sistema de Garantia Juvenil



Servei d’Informació,
Orientació i
Inscripció al "Forma't" i altres programes en el
Assessorament Juvenil marc de Garantia Juvenil
(SIJ)
Càpsules informatives: tallers i xerrades
d'interès juvenil

Servei d’assessories
especialitzades
comarcals (SAE)
Impuls a
l'emancipació pròpies de la OJ
juvenil
Servei d’assessories
especialitzades
comarcals (SAE) per
derivació

OJ




Tramitació de carnets d'alberguista, d'estudiant
i de professor/a



Informació i orientació per fomentar
l’associacionisme



Assessoria acadèmica i professional



Assessoria de mobilitat internacional



Assessoria laboral i d'emprenedoria



Programa Forma't



treballateca.com



Programa d’ocupació
juvenil

Programa Comarcal
Cursos, tallers i activitats
d’activitats formatives



Xerrades d’orientació acadèmica



Punts d'Informació i Dinamització als Centres
Educatius (PIDCE)



Derivació Assessoria d'habitatge



Projecte Instituts

Servei d’assessories
especialitzades
comarcals (SAE) per
derivació
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Taula 2. Programes i actuacions de l’Eix 2

Eix

Programes

Actuacions

Programa de
promoció de la salut

Punt mòbil de salut
Dinamització de tallers i xerrades en centres
educatius
Servei d’Assessorament Familiar per Alcohol i
Drogues (SAFAD)

Pla Comarcal de
Drogues

Actuacions de sensibilització en espais d'oci
nocturn i festes majors
Cursos sobre dispensació responsable
d'alcohol per a entitats
Curs esport i salut per a monitors de lleure i
de l'esport

Benestar i
cohesió social

Suport al Punt mòbil de salut
Assessoria on-line per a joves

SCJ

OJ










Servei d’assessories
especialitzades
comarcals (SAE) per
derivació

Derivació Assessoria d'igualtat



Catàleg de Suport als
Instituts de l’Alt
Penedès

Xerrades per fomentar la igualtat de gènere i
LGTBI



Campanya “T’han
maleducat”

Assessorament i prevenció de les violències
masclistes
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Taula 3. Programes i actuacions de l’Eix 3

Eix

Programes

Actuacions

OJ

Gestió del personal compartit i dinamització de les
polítiques locals de joventut











Informació i
orientació

Servei d'informació i orientació per fomentar
l'associacionisme



Catàleg de tallers
de la XNEJ i
Diputació de
Barcelona

Capsules de participació XNEJ i Diputació de
Barcelona



Comunicació

Pàgina web Dinamo i Xarxes Socials



Assessorament tècnic a polítiques de joventut
comarcals i locals
Coordinació i treball en xarxa de la Taula política
comarcal de Joventut (TPC)
Programa
comarcal de
joventut

Coordinació de la Taula tècnica comarcal de joventut
(TTC)
Formació Taula Tècnica de joventut comarcal
Facilitar eines als ajuntaments per tal de promoure la
participació dels joves a nivell local
Orientació i suport en la tramitació de subvencions
d'àmbit juvenil
Xarxa d'aules d'estudi compartides

Fem territori

SCJ

Professionals de
joventut
compartits

Coordinació de la Taula tècnica de professionals
compartits de Joventut
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Taula 4. Programes i actuacions de l’Eix 4

Eix

Programes

Actuacions

Activitats i
instal·lacions
juvenils

Assessoraments, inspeccions preceptives i especials a
les instal·lacions juvenils

Direcció General
de Joventut
Fem xarxa

Diputació de
Barcelona
Altres Consells
Comarcals

Gestió i tramitació dels contractes programa
Coordinació amb els diferents àmbits
Tramitació subvencions
XASCJ
Pla Salut, Escola i Comunitat

Planificació
estratègica

Pla Territorial Educatiu
Protocol d'Abordatge a la Violència Masclista

SCJ

OJ
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Eix 1. Impuls a l’emancipació juvenil
PROJECTE

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL
L’OJ disposa d’ un SIJ on s’informa de tots els aspectes genèrics
corresponents a l’Oficina Jove com són:
- Informació general
- Tramitació de carnets

PRESENTACIÓ

- Espai autoconsulta
- Inscripció a la Garantia Juvenil
- Programa d’activitats comarcals
- Assessories específiques
El SIJ es necessari per complir amb els objectius de l’ Oficina Jove donant
respostes als serveis generalistes que ofereix l’ esmentada OJ. És la primera

JUSTIFICACIÓ

porta d’ entrada i informació dels i les joves a l’ OJ. A través d’ aquest punt
és canalitza tota la informació rebuda per les persones joves, empreses i
institucions (públiques i privades).

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS

A. Oferir a les persones joves els Serveis de
l’OJ

A.1. Facilitar la tramitació de carnets
A.2. Informar de les Assessories Específiques
A.3. Inscripció Garantia Juvenil

B. Possibilitar d’ un espai per les persones
joves

A.4. Informar activitats
B.1. Espai autoconsulta

Humans
Una administrativa.
Funcionals
Un ordinador, material editat i xarxa WIFI.
Econòmics
RECURSOS

Despeses
Concepte

Import

Organisme

Import

Administrativa

18.386,94€

DGJ

10.500€

Convenis
ajuntaments

7.886,94€

Total ingressos

18.386,94€

Total despeses
POBLACIÓ
DESTINATÀRIA

Previsió d'ingressos

18.386,94€

Persones joves en general.
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Una administrativa del Servei s’ encarrega de facilitar totes les temàtiques
exposades anteriorment com són:
- Informació general.
DESCRIPCIÓ
TÈCNICA I
METODOLÒGICA

- Tramitació de carnets.
- Espai autoconsulta.
- Inscripció a la Garantia Juvenil.
- Programa d’ activitats comarcals.
- Assessories específiques.
Indicadors
Comptabilitzar
visites

AVALUACIÓ

Comptabilitzar
carnets
Comptabilitzar
cursos

Mètode recollida
informació
Xarxes socials, pàgina web i

Temporització
Gener-Febrer

programes de seguiment
Recull d’ informació

Desembre

mitjançant Excel “domèstic”
Recull d’ informació

Gener-Febrer

mitjançant Excel “domèstic”
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PROJECTE

ASSESSORIA ACADÈMICA I LABORAL COMARCAL
El projecte vol comptar amb una Assessoria acadèmica comarcal
especialitzada en joventut i compartida entre els diferents ajuntaments de

PRESENTACIÓ

la comarca, formada per un/a professional especialitzat en la orientació
formativa i acadèmica.
L’actual crisi econòmica i financera està impactant de manera molt directa
sobre el col·lectiu jove. Des de l’inici de la crisi s’ha posat de manifest com
l’atur afecta molt més a les persones joves amb un nivell d’estudis inferior.
L’educació és, doncs, un element clau per tenir una posició més segura al
mercat laboral.

JUSTIFICACIÓ

D’altra banda, la experiència iniciada amb les dues edicions del Projecte
Fórmula Jove al 2012 i al 2013 i les actuals dades de fracàs escolar cal tenir
en compte que en el context actual és essencial i bàsic per qualsevol jove
disposar d’aquests estudis mínims obligatoris (ESO) per poder seguir
estudiant o bé per poder inserir-se laboralment.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS
A.1.

Facilitar

informació

i

assessorament

individual als joves de la comarca per tal que
puguin decidir el seu futur acadèmic
A. Augmentar la permanència en el sistema
educatius, la finalització de les formacions
amb èxit dels i les joves i la reincorporació
del sistema formatiu

A.2.

Facilitar

informació,

assessorament

i

orientació individual als joves de la comarca per
desenvolupar trajectòries d’emancipació i èxit
educatiu.
A.3.

Oferir

tallers

i

xerrades

d’orientació

acadèmica als instituts de la comarca.
A.4.

Participar,

conjuntament

amb

els

informadors juvenils i agents educatius, en la
producció
d’informació

de
i

materials
orientació

i

d’activitats
acadèmica

i

professional per als joves.

B. Potenciar la igualtat d’oportunitats i la
qualitat de vida dels joves de la comarca

B.1. Dissenyar i desenvolupat programes de
formació i inserció laboral a joves amb baixa
qualificació i dificultats per accedir al mercat
laboral i/o reincorporació al sistema educatiu.
B.2. Promoure la creació d’un espai habilitat per
la realització d’exàmens d’ESO de l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) al CCAP.

Humans
RECURSOS

Assessora acadèmica comarcal a mitja jornada.
Personal tècnic i administratiu del SCJ
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Funcionals
Taula tècnica comarcal de joventut
Taula política comarcal de joventut
Taula d’emancipació i cohesió social
Econòmics
Despeses

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Personal tècnic i
administratiu SCJ

3.166,37€

CP 41.1 DGJ

2.160€

Assessora
acadèmica
comarcal

18.000€

CP 42 DGJ

5.000e

CP 43.a DGJ

2.000€

Diputació de

12.000€

Barcelona
Total despeses

21.166,37€

Total ingressos

21.160€

Adolescents i joves de la comarca que estan a l'IES cursant la ESO o bé que

POBLACIÓ

l'han abandonat sense acabar-la, que han acabat la ESO o bé estan a punt

DESTINATÀRIA

d’acabar-la i no saben què estudiar, etc.
Tal i com es pot veure en les dades comentades en la diagnosi, la
problemàtica cabdal que cal continuar abordant és l’atur juvenil, des de les
diferents causes que l’originen: el desajustament existent entre el mercat
de treball i el món formatiu, manca de recursos adequats i àgils per a la
recerca de feina i/o recerca de formació professional, etc. Per tant, es
continuaran desenvolupant projectes de promoció de l’ocupabilitat i
l’emprenedoria juvenils, així com diversos protocols d’informació i
orientació per tal de promoure un acompanyament i una atenció eficaç i
cohesionada de totes les persones joves de la comarca al respecte.

DESCRIPCIÓ
TÈCNICA

I

METODOLÒGICA

El projecte vol comptar amb una Assessoria acadèmica comarcal
especialitzada en joventut i compartida entre els diferents ajuntaments de
la comarca, formada per un/a professional especialitzat en la orientació
formativa i acadèmica.
És important tenir en compte que el Servei Comarcal de Joventut realitza un
important

treball

interdepartamental

amb

els

departaments

de

Desenvolupament i Ocupació per una banda i d’Habitatge per una altra.
Ambdós són Departaments importants del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès que tenen projectes específics amb una clara incidència en la
població juvenil de la comarca, afavorint-ne la seva emancipació. El Servei
d’Educació Comarcal, en canvi, es troba fonamentalment centrat en
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transport escolar i menjadors i no desenvolupa programes específics
destinats a millorar l’èxit educatiu, l’ocupabilitat i l’emprenedoria de les
persones joves de la comarca. És en aquest marc on cal situar aquesta nova
figura i aquest nou projecte. Cal que el Servei Comarcal de Joventut
assumeixi els temes educatius relacionats amb l’emancipació de les
persones joves perquè no es desenvolupen des de cap altre Servei del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Bàsicament es tracta de comptar amb un/a professional de l’educació social,
amb una dedicació mínima de mitja jornada laboral, especialitzat en
l’assessorament i l’acompanyament de les persones joves pel que fa a temes
formatius, educatius i acadèmics.
Les necessitats que pretén cobrir aquesta nova figura professional són les
següents:
1.

Cobrir la necessitat comarcal d’un/a professional especialitzat en

l’assessorament i la orientació en temes educatius i acadèmics, per tal de
garantir la reincorporació i l’èxit educatiu de les persones joves de la
comarca.
2.

Assumir, a nivell comarcal, les xerrades i els tallers d’orientació

acadèmica que es fan als IES de la comarca, especialment amb els/les
alumnes de 4art d’ESO. Es tracta d’una necessitat que han manifestat,
mitjançant la Taula tècnica comarcal de joventut, els ajuntaments de la
comarca que tenen IES.
3.

Coordinació amb els Serveis Educatius de l’Alt Penedès i amb els IES

de la comarca. Seguiment i coordinació de la Taula d’educació i integració
a la Taula d’emancipació i cohesió social comarcal promoguda pel Servei
Comarcal de Joventut.
4.

Serà la responsable de desplegar el Protocol d’informació i servei

d’orientació acadèmica i laboral a la comarca i també de dissenyar i
desenvolupar programes de formació i inserció laboral amb joves amb baixa
qualificació

professional

i

acadèmica,

amb

l’objectiu

prioritari

de

reincorporar-los al sistema educatiu.
5.

Vetllarà per la creació i l’adequació d’un espai habilitat per la

realització d’exàmens d’ESO de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) al CCAP i
als municipis..
Aquest professional estarà integrat a l’equip de professionals compartits del
SCJ de l’Alt Penedès, desenvoluparà un clar servei en temes d’educació a les
persones joves de la comarca, els IES, els ajuntaments, les aules d’estudi,
etc.
Mitjançant la seva presència a la Taula d’emancipació i cohesió social es
coordinarà clarament amb el Servei de Desenvolupament i Ocupació
comarcal, el d’Habitatge i el d’Acció Social, Igualtat i Ciutadania per millorar
l’èxit educatiu de les persones joves de la comarca. També serà
l’interlocutor/ a amb els Serveis Educatius de l’Alt Penedès que en
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garantitzaran l’entrada i una bona coordinació de serveis i activitats amb els
diferents IES de la comarca.
Indicadors
AVALUACIÓ

Mètode recollida
informació

Temporització

Nº assessoraments

Aplicatiu XNEJ

Gener-Desembre

Nº informacions

Aplicatiu XNEJ

Gener-Desembre
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PROJECTE

ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL
Disposar d’ una assessoria presencial durant cada 15 dies a l’ Oficina Jove
de l’ Alt Penedès. Actualment, l'assessoria es realitza, de forma quinzenal,
els dijous a la tarda de 16.00 a 19.00h. Els usuaris d'aquest servei són joves

PRESENTACIÓ

de tots els municipis de la comarca que, actualment, s'han de desplaçar al
Consell Comarcal de l'Alt Penedès, lloc on està ubicada l'assessoria, a
Vilafranca del Penedès. Dit això, hi ha la possibilitat que els tècnics dels
equipaments municipals sol·licitin una descentralització del servei.
L’actual crisi econòmica i financera està impactant de manera molt directa
sobre el col·lectiu jove. Des de l’inici de la crisi s’ha posat de manifest com
l’atur afecta molt més a les persones joves amb un nivell d’estudis inferior.
L’educació és, doncs, un element clau per tenir una posició més segura al

JUSTIFICACIÓ

mercat laboral.
Aquesta actuació es va posar en marxa a finals de l'any 2014. Es va fer la
contractació d'una professional especialitzada per tal d'assessorar a les
persones joves sobre estudis, feina, voluntariat, intercanvis juvenils, turisme
alternatiu i gestions i tràmits per anar a l'estranger.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS
A.1. Millorar la capacitat del/la jove per prendre
decisions conscients.

A. Capacitació i apoderament del/la jove.

A.2.

Facilitar

informació,

assessorament

i

orientació individual als joves de la comarca per
desenvolupar trajectòries d’emancipació i èxit
educatiu i/o professional.
B. Afavorir la inserció al mercat laboral.

B.1. Reduir l 'atur juvenil de la comarcal.

Humans
Tècnica d’assessoria de mobilitat internacional.
Funcionals
RECURSOS

Econòmics
Despeses

POBLACIÓ
DESTINATÀRIA

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Tècnica

2.660€

Diputació

2.660€

Total despeses

2.660€

Total ingressos

2.660€

Joves de la comarca.
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El projecte vol comptar amb una Assessoria de Mobilitat Internacional
especialitzada en joventut i compartida entre els diferents ajuntaments de
la comarca, formada per un/a professional especialitzat en la matèria.
És important tenir en compte que el Servei Comarcal de Joventut realitza un
important

treball

interdepartamental

amb

els

departaments

de

Desenvolupament i Ocupació per una banda i d’Habitatge per una altra.
Ambdós són Departaments importants del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès que tenen projectes específics amb una clara incidència en la
població juvenil de la comarca, afavorint-ne la seva emancipació. El Servei
d’Educació Comarcal, en canvi, es troba fonamentalment centrat en
DESCRIPCIÓ
TÈCNICA I
METODOLÒGICA

transport escolar i menjadors i no desenvolupa programes específics
destinats a millorar l’èxit educatiu, l’ocupabilitat i l’emprenedoria de les
persones joves de la comarca. És en aquest marc on cal situar aquesta nova
figura i aquest nou projecte.
Bàsicament es tracta de comptar amb un/a professional de mobilitat
internacional amb una dedicació de 6 hores mensuals laboral, especialitzat
en l’assessorament i l’acompanyament de les persones joves pel que fa a
temes de mobilitat internacional
Les necessitats que pretén cobrir aquesta nova figura professional són les
següents:
- Cobrir la necessitat comarcal d’un/a professional especialitzat en
l’assessorament en matèria de mobilitat internacional, per tal d’ afavorir l’
apoderament de les persones joves i així com augmentar la possibilitats d’
inserció al mercat laboral.
Indicadors

AVALUACIÓ

Mètode recollida
informació

Temporització

Nº assessoraments

Full Excel + aplicatiu XNEJ

Gener-Desembre

Nº informacions

Full Excel + aplicatiu XNEJ

Gener-Desembre
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PROJECTE
PRESENTACIÓ

ASSESSORIA LABORAL I D’EMPRENEDORIA
Aquest projecte vol promoure i facilitar la derivació dels Joves a l’ Assessoria
laboral i Emprenedoria del Consell Comarcal.
L’actual crisi econòmica i financera està impactant de manera molt directa
sobre el col·lectiu jove. Si ja abans de la crisi, en un context de creixement

JUSTIFICACIÓ

econòmic, la joventut catalana tenia serioses dificultats per completar les
seves transicions, la crisi ha empitjorat les condicions de vida de les
persones

joves

i

les

seves

oportunitats

d’emancipació

i

inserció

sociolaboral.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS
A.1.

Promoure

l'elaboració

de

protocols

d'atenció unificada pel que fa a l’orientació
laboral des dels serveis municipals de joventut.
A. Millorar la qualitat i la coherència en la
informació i l’assessorament a les persones
joves i l’apoderament dels i les professionals
tècniques de joventut de la comarca.

A.2. Afavorir el treball en xarxa en temes
d’assessorament i informació juvenil.
A.3. Incrementar el coneixement dels recursos
comarcals per part dels professionals i les
persones joves.
A.4.

Augmentar

els

coneixements

dels

professionals tècnics de joventut.

B.1. Incrementar les oportunitats d’accés al
B. Augmentar les oportunitats d’emancipació

treball

des i les joves de la comarca.

B.2. Millorar la ocupabilitat de les persones
joves.
B.3. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral i
formativa de les persones joves de la comarca.
B.4. Promoure la reincorporació al sistema
educatiu de les persones joves de la comarca.

Humans
Administrativa SIJ.
Funcionals
RECURSOS

Econòmics
Despeses
Concepte

Total despeses

Previsió d'ingressos
Import

839,73€

Organisme

Import

DGJ

540€

Total ingressos

540€
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POBLACIÓ
DESTINATÀRIA

Els destinataris últims són les persones joves de tota la comarca en general,
especialment a partir dels 16 anys. Sobretot aquelles que no han finalitzat
la ESO i que actualment no estudien ni treballen.
Tal i com es pot veure en les dades comentades en la diagnosi, la
problemàtica cabdal que cal continuar abordant és l’atur juvenil, des de les
diferents causes que l’originen: el desajustament existent entre el mercat
de treball i el món formatiu, manca de recursos adequats i àgils per a la
recerca de feina i/o recerca de formació professional, etc. Per tant, es
continuaran desenvolupant projectes de promoció de l’ocupabilitat i
l’emprenedoria juvenils, així com diversos protocols d’informació i
orientació per tal de promoure un acompanyament i una atenció eficaç i
cohesionada de totes les persones joves de la comarca al respecte.
Les persones joves de la comarca es mouen d'un municipi a un altre i creiem
que és molt important unificar a un primer nivell la seva atenció per tal que

DESCRIPCIÓ
TÈCNICA I
METODOLÒGICA

sigui coherent tant a nivell local com a nivell comarcal, i que no sigui
totalment diferent en funció de si es va a un punt d'informació juvenil o a
un altre.
Des de la taula de tècnics i tècniques de joventut s’aposta per la formació
pràctica i concreta centrada en l’elaboració de protocols d’atenció unificada
per cadascun dels temes que més influeixen en l’emancipació de les
persones joves de la comarca. L’actual context socioeconòmic fa
imprescindible augmentar tots els esforços relacionats amb la informació,
la orientació i l’assessorament laboral des dels serveis municipals de
joventut i el treball en xarxa així com el coneixement dels recursos
comarcals més especialitzats, per tal d’augmentar l’eficiència i l’eficàcia
unificant criteris i esforços.
El seguiment del protocol i el seu desplegament es faran mitjançant la Taula
d’Ocupació comarcal formada pels diferents agents que hi intervenen.
Caldrà vincular el projecte a la nova Taula d’emancipació i cohesió social.
Indicadors

AVALUACIÓ
Nº derivacions

Mètode recollida
informació
Full Excel

Temporització
Gener-Desembre
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PROJECTE

PROGRAMA FORMA’T
El projecte per a l’ocupabilitat juvenil és un programa de formació i inserció
laboral per a gent jove d’entre 16 i 29 anys que tenen una baixa qualificació
i dificultats per entrar en el mercat laboral. El projecte pretén formar a un
grup de joves en un ofici –diferent en funció de les demandes de feina del
territori- i millorar el seu coneixement i relació amb el seu entorn social.
Els tres pilars del projecte són:
- La formació.
- La inserció laboral o la reincorporació en el sistema educatiu.
- L’acompanyament.

PRESENTACIÓ

Els i les joves reben una formació en competències professionals genèriques
i en altres competències específiques del sector on es vol fer la inserció.
Han de fer pràctiques de l’ofici en una empresa del sector on es busca la
inserció, posant en pràctica allò que s’ha treballat a la formació. La
metodologia del projecte és el treball per competències. Tot el procés es
realitza amb l’acompanyament d’un tutor o tutora.
Els àmbits de la formació i del treball són espais valuosos on treballar la
inclusió social i la interculturalitat, ja que són els principals espais de relació
i trobada entre persones. Per a garantir la igualtat d’oportunitats cal que
s’incloguin estratègies pedagògiques que tractin i tinguin en compte tant la
diversitat existent entre les persones joves com les dificultats que tenen en
l’accés als béns i serveis.
Aquest projecte està destinat a nois i noies joves que es troben a l’atur i no
s’estan formant en aquests moments, que tenen un baix nivell de formació,
de qualificació professional i/o de competències bàsiques i transversals,
situacions que dificulten la seva ocupabilitat.
Alguns d’aquests nois i noies han abandonat prematurament els estudis,
sense graduar-se en

l’ESO, d’altres han finalitzat l’ESO però no han

continuat estudiant. N’hi ha d’altres que han arribat al nostre país (per
JUSTIFICACIÓ

immigració individual, per reagrupment familiar) quan ja havien complert
els 16 anys i no han accedit al circuit de formació reglada o hi ha accedit de
manera tardana, fet que els ha dificultat poder seguir els estudis.
Les alternatives formatives per a joves d’aquesta edat per a poder adquirir
les competències bàsiques i instrumentals són poques ja que han quedat
fora de l’escolarització formal i tenen desconeixements o dificultats per
accedir a altres recursos, (escoles d’adults, formació ocupacional o recursos
més professionalitzadors), que dependran de l’oferta existent en el territori.
Sovint, a més, aquests joves no veuen la necessitat i/o no estan motivats
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per continuar estudiant o tenen reticències a fer-ho en un entorn
formalitzat.
La voluntat de molts d’aquests joves és poder treballar, però es troben en
una situació que els col·loca en desavantatge per entrar al mercat laboral:
estan poc qualificats, sense experiència laboral, alguns són menors d’edat,
a vegades tenen dificultats amb l’idioma i desconeixen el mercat de treball
i els recursos (ocupacionals, formatius, de Joventut...) del seu entorn.
Aquest projecte no està destinat a joves d’un col·lectiu concret, ni pretén
que es lligui el concepte de joves que no estudien ni treballen amb joves
d’un determinat perfil (per exemple, d’origen immigrant), estigmatitzantlos. Els destinataris són joves amb unes dificultats i necessitats comunes,
que s’abordaran a partir d’allò que tenen en comú, sigui quin sigui el seu
origen o perfil. També es vol evitar que es culpabilitzi a les persones joves
per trobar-se en una determinada situació d’inactivitat. El projecte pretén
potenciar les capacitats de les persones, creure en elles, en el seu potencial
i estimular que identifiquin els propis recursos i els potenciïn.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS

A. Incrementar les oportunitats d’accés al
treball, millorant la ocupabilitat de les
persones joves.

OBJECTIUS OPERATIUS
A.1. Millorar les competències bàsiques de les
persones joves participants dotant-los d’eines
per saber moure’s de manera autònoma en la
societat i saber com utilitzar els recursos i
l’orientació laboral per a l’accés a la feina o a la
formació
A.2. Incrementar l’ocupabilitat i la inserció de
les persones participants, formant-les per tal
que puguin entrar en el mercat laboral, en els
àmbits econòmics i laborals amb més demandes
al territori.
A.3. Oferir pràctiques presencials en empreses
per tal d’adquirir una experiència laboral que
les ajudi a ampliar el seu currículum i a millorar
la seva inserció laboral.

B.1. Millorar la qualificació professional de les
persones joves amb un perfil formatiu més baix
per

a

incrementar

les

seves

oportunitats

laborals.
B. Potenciar la igualtat d’oportunitats i la
qualitat de vida dels i les joves de la comarca

B.2.

Reincorporar

en

el

circuit

educatiu,

preferentment formal però també en altres
opcions formatives, aquells nois i noies joves
que l’han abandonat o que per diverses
circumstàncies no hi han pogut accedir
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B.3. Incrementar les competències interculturals
en el món del treball a les persones joves per a
què sàpiguen interactuar i gestionar situacions
de diversitat cultural.
Humans
Coordinació del projecte: Tècnic/a responsable del Servei Comarcal de
Joventut de l’Alt Penedès.
Tutor/a del projecte: Tècnic/a de Joventut
Desenvolupament i Ocupació, Habitatge, Consum i Turisme.
Altres docents: carretoners, etc.
Funcionals
Aules del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (aula d’informàtica i biblioteca).
RECURSOS

Xarxa d’equipaments juvenils municipals de la comarca.
Econòmics
Despeses

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Formació
professionalitzado
ra

6.000€

Diputació

6.000€

Dietes

1.000€

Diputació

1.000€

Total despeses

7.000€

Total ingressos

7.000€

Aquest projecte va adreçat a joves de 16 a 29 anys, residents a la comarca
POBLACIÓ

de l’Alt Penedès. Es prioritzarà aquells joves en situació d’atur, baixa

DESTINATÀRIA

qualificació i que no s’estiguin formant; en definitiva, aquells joves de la
comarca que tenen més dificultats per accedir al mercat laboral.
El projecte per l’ocupabilitat juvenil es desenvolupa amb la metodologia del
treball per competències, ja que el programa vol incidir en les competències
professionals de les persones joves amb baixa qualificació per tal de

DESCRIPCIÓ

millorar la seva ocupabilitat.

TÈCNICA I

Les competències professionals són aquell conjunt de coneixements,

METODOLÒGICA

capacitats, habilitats, destreses i comportaments laborals, considerats en
un sentit molt ampli, que es posen en joc en l’execució d’una determinada
activitat laboral1. Segons el model ISFOL2, les competències s’organitzen en
3 blocs:

1

Marta Colomer “Tècniques d’anàlisi de competències professionals I. Fonaments metodològics” SOC- UOC:

2

Instituto per lo sviluppo della formazione profesional dei lavoratori. Roma (Itàlia) que ha estat adaptada des de SURT.
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Les competències tècnico-professionals fan referència als coneixements i
habilitats necessaris per a desenvolupar una determinada activitat laboral.
En el FJ dependran de l’àmbit o sector i de la figura professional en què
s’hagi concretat cada projecte i s’hauran de definir conjuntament amb les
empreses i gremis de cada sector. Es treballaran tant en els mòduls teòrics
com en aquells més pràctics.
Les competències de base són el conjunt de coneixements instrumentals,
habilitats i actituds relacionades amb el mercat laboral en general, amb el
coneixement del seu funcionament i la gestió dels recursos necessaris per
a accedir a una ocupació. Són competències que sovint s’adquireixen a l’ESO
i per tant algunes de les persones joves destinatàries no les han assolit
degut a l’abandonament prematur dels estudis. Són competències que es
poden adquirir, enfortir i complementar amb la formació, però també amb
les experiències pràctiques. En el FJ es treballen tant en les accions
formatives com en les pràctiques.
Les competències transversals són les capacitats, habilitats i actituds
necessàries per a donar resposta a situacions laborals de diversa
complexitat. Aquestes competències acostumen a ser necessàries i
comunes a diferents llocs i àmbits de treball. Es desglossen amb les
competències que tenen a veure amb la identificació de les pròpies
capacitats per a incorporar-se al mercat de treball, les que tenen a veure
amb l’establiment de relacions amb les altres persones i l’entorn i les que
permeten a una persona donar una resposta satisfactòria a un problema o
situació conflictiva. Entre aquestes hi tindríem també les competències
interculturals. Es desenvolupen a través de diferents accions del projecte.
La definició de les competències ha de ser col·lectiva (aquelles
competències que tot el grup necessita desenvolupar), però també
individual (el nivell que cada persona ha de treballar de cada competència).
ACTUACIONS
El projecte es desenvolupa a partir de les accions següents:
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Difusió, captació i selecció de joves
En aquesta actuació cal que es defineixin els canals de difusió del
projecte. També caldrà que s’estableixi un circuit per a la captació de les
persones joves destinatàries i la forma de coordinar-se amb els altres
serveis i recursos del territori per a una derivació adequada de les persones
joves que tinguin el perfil adequat a les característiques del projecte: en
situació d’atur, baixa qualificació i que no s’estiguin formant, amb dificultat
en l’accés al mercat de treball, etc. En aquest procés inicial de captació és
necessari que s’hi inclogui una entrevista inicial on es pugui detectar quin
és perfil de cada participant, la seva situació i les seves necessitats
específiques, per tal de valorar la idoneïtat del recurs en cada cas.

Inserció laboral o reincorporació en el sistema educatiu
En el projecte, i al llarg dels diferents mòduls i actuacions, es realitzaran
accions d’orientació laboral, d’acompanyament i assessorament per a la
inserció, contacte amb les empreses, desenvolupament de les eines de
recerca de feina amb l’alumnat, derivació a altres recursos específics...
També cal proporcionar informació a les persones participants de quins són
els recursos existents per complementar la seva formació, segons
necessitats i expectatives, i quins són els canals per accedir-hi, ja sigui en
l’àmbit de l’educació reglada (graduar-se en ESO, matricular-se a
batxillerat, a cicles formatius...), en formacions tècnico- professionals
(cursos, tallers, formació ocupacional...) com en formacions on assolir altres
competències bàsiques (llengües, informàtica...).
Acompanyament i orientació en tot el procés
Durant tot el projecte caldrà que hi hagi un procés d’acompanyament de la
persona jove en el seu itinerari de formació, pràctiques, inserció laboral i/o
retorn al sistema educatiu. La figura d’una persona referent pel noi o noia
jove en el procés és clau.
D’entrada el tutor o la tutora haurà de diagnosticar, conjuntament amb cada
una de les persones joves, les competències professionals per tal de
plantejar els objectius específics que cada persona es proposa assolir en el
projecte.
En aquest diagnòstic cal tenir present: la formació de cadascú, l’experiència
laboral prèvia (formal o informal), però també les preferències i expectatives
de formació, així com la motivació.
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Durant el projecte caldrà realitzar tutories de seguiment per analitzar
conjuntament el procés de treball de les competències, les dificultats que
es presenten, així com nous objectius que es puguin proposar.
Al final del procés hi ha d’haver almenys una sessió amb el noi i noia jove
per analitzar el nivell d’assoliment dels aprenentatges plantejats en el
procés. En aquesta sessió també s’ha de treballar quines seran, un cop
finalitzat el projecte professional de l’alumnat, les accions per a la formació
i/o la inserció que desenvoluparà a partir d’ara de manera autònoma i quins
són els recursos o serveis amb els quals pot comptar.
Avaluació
L’avaluació del projecte estarà present durant tot el procés. Es tracta d’una
manera de recollir i analitzar sistemàticament informació que permeti
valorar com el projecte s’està implementant i quins impactes té. L’avaluació
ha de facilitar la presa de decisions i millorar les intervencions.
Es plantegen almenys tres moments avaluatius durant el procés amb tots
els agents: a l’inici del projecte, quan la formació i les pràctiques hagin
acabat i 6 mesos més tard de la finalització de les pràctiques.

Indicadors

AVALUACIÓ

Mètode recollida
informació

Temporització

Nº alumnes

Full Excel

Juny i Desembre

Nº insercions al

Full Excel

Juny i Desembre

Full Excel

Juny i Desembre

mercat laboral
Nº reorientacions
acadèmiques
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PROJECTE

TREBALLATECA
Amb la finalitat de compartir una eina que permet afegir un servei als joves
de les nostres poblacions que busquen feina i d’altra banda a les empreses

PRESENTACIÓ

del nostre territori en la recerca de candidats (cosa normalment
complicada), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va creure adient permetre
l’ús compartit de la Treballateca.
L’actual crisi econòmica i financera està impactant de manera molt directa
sobre el col·lectiu jove. Si ja abans de la crisi, en un context de creixement

JUSTIFICACIÓ

econòmic, la joventut catalana tenia serioses dificultats per completar les
seves transicions, la crisi ha empitjorat les condicions de vida de les
persones

joves

i

les

seves

oportunitats

d’emancipació

i

inserció

sociolaboral.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS
A.1.

Promoure la inserció laboral

de

les

persones joves online.
A. Potenciar la igualtat d’oportunitats de les
persones joves de la comarca.

A.2. Garantir la igualtat d’oportunitats de les
persones joves de la comarca independentment
del municipi on resideixin.
A.3. Posar en contacte la oferta i la demanda de
feina a la comarca.

B.1. Incrementar les oportunitats d’accés al
B. Augmentar les oportunitats d’emancipació

treball
B.2. Millorar la ocupabilitat de les persones

des i les joves de la comarca.

joves.
B.3. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral i
formativa de les persones joves de la comarca.
Humans
Administrativa i Responsable tècnica comarcal. Se'n farà difusió mitjançant
www.dinamo.cat, faceboock i el treball en xarxa mitjançant la taula de
tècnics i tècniques de joventut de la comarca.
Funcionals
RECURSOS

Xarxa d’equipaments de joventut de la comarca.
Portal www.treballateca.com
Econòmics
Despeses

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Personal SCJ

150€

CP 41.1

150€
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Manteniment web
i servidor

480€

Ajuntaments

480€

Total despeses

630€

Total ingressos

630€

POBLACIÓ

Els destinataris últims són les persones joves de tota la comarca en general,

DESTINATÀRIA

especialment a partir dels 16 anys.
Tal i com es pot veure en les dades comentades en la diagnosi, la
problemàtica cabdal que cal continuar abordant és l’atur juvenil, des de les
diferents causes que l’originen: el desajustament existent entre el mercat
de treball i el món formatiu, manca de recursos adequats i àgils per a la
recerca de feina i/o recerca de formació professional, etc. Per tant, es
continuaran desenvolupant projectes de promoció de l’ocupabilitat i
l’emprenedoria juvenils, així com diversos protocols d’informació i
orientació per tal de promoure un acompanyament i una atenció eficaç i
cohesionada de totes les persones joves de la comarca al respecte.
D’altra banda les característiques de la comarca fan fonamental promoure
l’ús de les noves tecnologies per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i
la cohesió social de les persones joves de l’Alt Penedès.
L’actual context socioeconòmic fa imprescindible augmentar tots els
esforços relacionats amb la informació, la orientació i l’assessorament
laboral des dels serveis municipals de joventut i el treball en xarxa així com
el coneixement dels recursos comarcals més especialitzats, per tal
d’augmentar l’eficiència i l’eficàcia unificant criteris i esforços. El portal

DESCRIPCIÓ
TÈCNICA I
METODOLÒGICA

www.treballateca.com és una eina que poden utilitzar tots els ajuntaments
de la comarca fent recerca activa de feina i totes les empreses.
Existeixen diferents portals “d’ofertes i demandes de feina” a nivell nacional
i internacional, enfocades principalment a la cerca de personal qualificat. El
petit comerç o la Pyme d’àmbit local, que té importants necessitats de trobar
treballadors, no es veu cobert amb aquests suport i utilitza generalment el
“boca-orella” o la premsa local per anunciar les seves demandes.
El projecte Treballateca s’inicia amb l’objectiu de crear un canal

de

comunicació en línia però proper, que permeti posar en contacte ofertes i
demandes de feina de forma local , des de les grans empreses fins al petit
comerç, així

com, poder oferir informació i notícies del seu àmbit

d’actuació.
A banda de les ofertes que hi pengen les empreses inscrites des del Servei
Comarcal de Joventut també es fa recerca activa de feina, tant de la comarca
com de les comarques dels voltants. Actualment la web compta amb més
de 100 ofertes de feina actives.
El seguiment del protocol i el seu desplegament es faran mitjançant la Taula
d’Ocupació comarcal formada pels diferents agents que hi intervenen,
integrada a la Taula d’emancipació i cohesió social.
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Indicadors

AVALUACIÓ

Mètode recollida
informació

Temporització

Nº usuaris registrats

Aplicatiu web

Desembre

Nº

empreses

Aplicatiu web

Desembre

Nº ofertes publicades

Aplicatiu web

Desembre

registrades
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PROJECTE

PROGRAMA COMARCAL D’ACTIVITATS FORMATIVES
El Catàleg d’activitats de l’Alt Penedès. Té com a finalitat facilitar la
programació de tota mena d’activitats (cursets, tallers, xerrades, seminaris,
exposicions, etc.) als serveis municipals de joventut o similars aportant un
recull d’activitats concretes i amb determinades característiques que seran
de lliure programació per part dels ajuntaments i, que comptaran, en funció

PRESENTACIÓ

de la disponibilitat pressupostaria comarcal, d’un ajut econòmic per activitat
programada i suport tècnic per la difusió i gestió.
Projecte innovador que deixi enrere el mecanisme tradicional de
programació d'activitats per a joves, afavorint un major contacte entre la
oferta i la demanda d'activitats mitjançant la sèrie de catàlegs, és a dir,
propostes d’activitats i tallers.
El projecte respon fonamentalment a dues necessitats:
1- La manca d’oportunitats laborals per a les persones joves de la comarca.
Tot i ser oferir oportunitats esporàdiques d’emprenedoria pot tenir certa
incidència i ser una oportunitat més per millorar l’ocupabilitat de les

JUSTIFICACIÓ

persones joves de la comarca.
2- La necessitat que tenen els ajuntament de programar activitats
educatives i culturals de la forma més simplificada possible. S’ofereix un
banc amb més de 70 activitats, on s’hi estableixen els continguts, la persona
de contacte, la durada, els recursos necessaris, el nombre mínim i màxim
de participants, etc.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS
A.1. Millora de l’ocupabilitat
A.2. Promoure l'ús de les xarxes socials per

A. Incrementar les oportunitats d’accés al

millorar l’ocupabilitat entre les persones joves

treball,

de la comarca.

millorant

l’ocupabilitat

de

les

persones joves

A.3. Visibilitzar aquesta necessitat comarcal que
condiciona a les oportunitats d’accés al treball
de les persones joves de la comarca.

B.1. Augmentar la cohesió social de la comarca
B. Potenciar la igualtat d’oportunitats i la
qualitat de vida dels i les joves de la comarca

B.2. Incidir en la igualtat d’oportunitats de les
persones joves de la comarca
B.3. Millorar la qualitat de vida de les persones
joves de la comarca

Humans
RECURSOS

Personal tècnic i administratiu del SCJ i Taula tècnica comarcal.
Funcionals
Se'n farà difusió mitjançant www.dinamo.cat, faceboock i el treball en xarxa.
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Econòmics
Despeses

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Personal SCJ

135€

Fitxa 41.1 DGJ

135€

Cursos,

13.000€

Preus públics

6.500€

Fitxa 43.a

6.500€

Total ingressos

13.135€

formacions, tallers

Total despeses

13.135€

Són destinataris del projecte totes les persones joves de la comarca, donat
que poden oferir-se per formar part com a talleristes del banc d’activitats
POBLACIÓ

del Projecte del Catàleg. D’altra banda, són destinataris també tots els

DESTINATÀRIA

ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès que estiguin interessades en
aprofitar les propostes i les subvencions previstes, a l’hora de planificar la
programació d’activitats dels seus municipis.
El Catàleg d’activitats, actualment compta amb més de 70 propostes de
tallers i d’activitats: d’orientació, informació, formació i dinamització per
joves, té com a finalitat facilitar la programació de tota mena d’activitats
(cursets, tallers, xerrades, seminaris, exposicions, etc.) als serveis
municipals de joventut o similars, aportant un recull d’activitats concretes i
amb determinades característiques que seran de lliure programació per part
dels ajuntaments i, que comptaran, en funció de la disponibilitat
pressupostaria comarcal, d’un ajut econòmic per activitat programada i
suport tècnic per la difusió i gestió.
D’altra banda el Projecte Catàleg d’activitats vol fomentar la emprenedoria
de les persones joves de la comarca i la seva creativitat. Així doncs totes

DESCRIPCIÓ
TÈCNICA I
METODOLÒGICA

aquelles persones que ho desitgen poden oferir un taller i incloure’l al banc
del Catàleg d’activitats.
El catàleg és un banc d’activitats obert que, en qualsevol moment, permet
que s’afegeixin activitats per enriquir l’oferta i que els ajuntaments o altres
programadors puguin sol·licitar la realització d’una activitat o igualment la
inclusió d’una activitat.
El catàleg és justifica ja suposa:
- Simplificar les gestions de recerca de proveïdors als serveis locals de
joventut.
- Simplificar la gestió de les programacions ja que les activitats són
propostes concretes de preu, horaris, continguts; per tant podríem dir que
“prefabricades”.
- Adaptació a les necessitats municipals. El Catàleg, malgrat oferir activitats
“prefabricades”, ofereix una gran flexibilitat als programadors pel que fa ha
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establir dates, horaris, quotes pels participants, lloc, etc., tots respectant
les limitacions realitzades pels proveïdors.
- Aconsegueix generar una oferta conjunta que facilita la elaboració de
programacions als tècnics ja que proporciona idees i recursos.
- Aconseguir millors condicions per part dels proveïdors atès que se’ls hi
proporciona una canal per fer arribar les seves propostes als ajuntaments.
Actualment el catàleg compta amb més de 90 propostes de tallers i
activitats.
El desenvolupament del projecte només es pot garantir mitjançant el treball
interinsititucional entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments de la
comarca, mitjançant especialment la Taula tècnica comarcal de joventut.
Indicadors
AVALUACIÓ

Nº

de

persones

Mètode recollida
informació

Temporització

Fitxa Excel- registre XNEJ

Gener-Desembre

Fitxa Excel- registre XNEJ

Gener-Desembre

inscrites
Nº de tallers
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PROJECTE

PROJECTE INSTITUTS
El projecte Catàleg de Suport als Instituts de l’Alt Penedès ha de servir per
fomentar el treball de proximitat i per donar les mateixes possibilitats i
oportunitats a totes les persones joves de la comarca.
El projecte preveu tres serveis de suport diferents per aconseguir aquests
objectius:

PRESENTACIÓ

1. Xerrades i tallers sobre diferents temàtiques: acadèmics, de salut, sobre
mobilitat internacional, de gènere, sexualitat etc.
2. Descentralització de les assessories especialitzades de l’Oficina Jove de
l’Alt Penedès: acadèmica i professional.
3. Punt d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària
(PIDCES) i projecte de corresponsals.
L’ actual crisi econòmica i financera està impactant de manera molt directa
sobre el col·lectiu jove. Des de l’inici de la crisi s’ha posat de manifest com
l’atur afecta molt més a les persones joves amb un nivell d’estudis inferior.
L’educació és, doncs, un element clau per tenir una posició més segura al
mercat laboral.
Aquesta actuació es va posar en marxa durant l'any 2014. Es va fer la
contractació d'una professional per tal d'assessorar a les persones joves
sobre aspectes acadèmics i professionals i el servei es realitzava els dijous
de 15 a 19h.
L'assessoria s'ha estat coordinant fins el moment amb les tècniques del

JUSTIFICACIÓ

Servei Comarcal de Joventut i actualment, podem parlar d'un servei
consolidat que té un elevat nombre de consultes tant presencials com per
telèfon i correu electrònic.
Actualment, l'assessoria es realitza tres matins a la setmana més la tarda
dels dijous. Els usuaris d'aquest servei són persones joves de tots els
municipis de la comarca que, actualment, s'han de desplaçar al Consell
Comarcal de l'Alt Penedès, lloc on està ubicada l'assessoria, a Vilafranca del
Penedès. Per tot això, trobem la necessitat d'ampliar les hores del servei i
poder

oferir-lo

com

a

mínim

un

cop

per

setmana

de

manera

descentralitzada als municipis i als instituts de la comarca que ho
requereixin.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS

A. Facilitar l'orientació, l'assessorament i
l'acompanyament individual als joves de la

A.1. Augmentar la permanència en el sistema

comarca per tal que puguin decidir el seu

educatiu, la finalització de les formacions amb

futur acadèmic i professional.

èxit i la reincorporació al sistema formatiu. A
través

B. Donar continuïtat al programa de xerrades

de

l'orientació,

l'assessorament

i

l'acompanyament.

als Instituts sobre temes d'emancipació
juvenil
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C. Potenciar la igualtat d’oportunitats, la

B.1. Mantenir i augmentar l'oferta de tallers i

cohesió social, l'equilibri territorial i millorar

xerrades

la qualitat de vida dels joves de la comarca.

temàtiques, als instituts de la comarca.
B.2.

d’orientació

Descentralitzar

acadèmica
el

servei

i

d'altres

d'assessoria

acadèmica i professional als municipis i als
instituts de la comarca, per a facilitar el seu
accés a l'assessorament i l'acompanyament.
Humans
Tècnica d’assessoria de mobilitat internacional
Funcionals
Xerrades als IES
Econòmics
RECURSOS

POBLACIÓ
DESTINATÀRIA

Despeses

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Assessora
mobilitat

4.000€

DGJ

4.000€

Xerrades

7.000€

Ajuntaments

7.000€

Total despeses

11.000€

Total ingressos

11.000€

Joves dels instituts públics de la comarca.
La problemàtica cabdal que cal continuar abordant a la comarca és l’atur
juvenil, des de les diferents causes que l’originen: el desajustament existent
entre el mercat de treball i el món formatiu, manca de recursos adequats i
àgils per a la recerca de feina i/o recerca de formació professional, etc. Molt
relacionada amb aquesta problemàtica, està la relacionada amb la formació
dels i les joves.
Tal i com s'ha assenyalat als antecedents i la justificació, l’actual crisi
econòmica i financera està impactant de manera molt directa sobre el

DESCRIPCIÓ

col·lectiu jove. Des de l’inici de la crisi s’ha posat de manifest com l’atur

TÈCNICA I

afecta molt més a les persones joves amb un nivell d’estudis inferior.

METODOLÒGICA

L’educació és, doncs, un element clau per tenir una posició més segura al
mercat laboral i cada cop són més les persones joves que o bé allarguen la
seva formació o bé es plantegen retornar al sistema educatiu o bé fer
formació professional i /o professionalitzadora.
Des de la Taula tècnica comarcal de joventut diversos ajuntaments de la
comarca manifesten al Servei Comarcal de Joventut la necessitat que
s'assumeixin les xerrades d'informació i orientació acadèmica als Instituts a
nivell comarcal així com xerrades d'altres temàtiques relacionades amb
l'emancipació juvenil. Amb tot això és crea la necessitat d'incorporar una
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figura professional que estigui present als instituts per tal d'informar sobre
els serveis educatius que s'ofereixen a nivell municipal.
Les necessitats que pretén cobrir aquest projecte són les següents:
1. Cobrir la necessitat comarcal d’assessorament i la orientació en temes
educatius i acadèmics, per tal de garantir l’èxit educatiu i la presa de
decisions en temes acadèmics, de les persones joves de la comarca,
donades les mancances detectades en aquest sentit. Aquesta línia no només
es prioritària per a la Oficina Jove de l'Alt Penedès i el Departament de
Joventut del Consell Comarcal, sinó que és una prioritat per al Pla Territorial
Educatiu de l'Alt Penedès.
2. Assumir, a nivell comarcal, les xerrades i els tallers d'orientació
acadèmica que es fan als Instituts, especialment amb els/les alumnes de
4art d'ESO. També incorporem altres xerrades de matèries diferents però
vinculades a l'emancipació juvenil: tallers sobre consum crític i prevenció
de drogues (Pla Comarcal de Drogues), tallers sobre sexo afectivitat i
identitat de gènere, tallers sobre emancipació i habitatge, tallers per a
delegats i mobilitat internacional. Es tracta d'una necessitat que han
manifestat, mitjançant la Taula tècnica comarcal de joventut, els
ajuntaments de la comarca que tenen Institut i compta amb el suport de la
resta d'ajuntaments que no en tenen per tal de coordinar-se en aquest
sentit. L'actuació es centra en 26 ajuntaments de la comarca i de forma
específica als Instituts d'Educació Secundària de: Sant Sadurní d'Anoia, Santa
Margarida i els Monjos, Sant Martí Sarroca, St. Quintí de Mediona i Gelida.
La capital de comarca, Vilafranca del Penedès, desenvolupa les actuacions
als Instituts a nivell municipal tot i que se li dóna suport comarcal en temes
de difusió i publicitat d'interès juvenil i de caràcter comarcal.
3. Coordinació amb els Serveis Educatius de l’Alt Penedès i amb els Instituts
de la comarca. Seguiment i coordinació des de la Taula tècnica comarcal de
joventut. Coordinació i participació al Grup Motor del Pla Territorial Educatiu
de l'Alt Penedès.
4. Desplegament del Protocol d’informació i servei d’orientació acadèmica i
professional als Instituts de la comarca, per tal d'oferir un servei de suport
a l'Orientació als mateixos centres d'educació secundària.
5. Treballar conjuntament amb els professionals dels PIDCES municipals els
materials informatius per tal de donar a conèixer els serveis i recursos
educatius comarcals: Xarxa d'equipaments juvenils i punts d'informació
juvenil de la comarca, Xarxa d'Aules d'estudi municipals, Assessories
especialitzades de la Oficina Jove de l'Alt Penedès, etc. En el cas d'instituts
on no hi hagi el servei de PIDCES s'assumirà a nivell comarcal.
El projecte vol seguir comptant amb l'assessoria acadèmica i professional,
especialitzada en joventut i compartida entre els diferents ajuntaments de
la comarca, formada per una professional especialitzada en la temàtica.
És important tenir en compte que el Servei Comarcal de Joventut realitza un
important

treball

interdepartamental

amb

els

departaments

de
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Desenvolupament i Ocupació per una banda i d’Habitatge per una altra.
Ambdós són Departaments importants del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès que tenen projectes específics amb una clara incidència en la
població juvenil de la comarca, afavorint-ne la seva emancipació. El Servei
d’Educació Comarcal, en canvi, es troba fonamentalment centrat en
transport escolar i menjadors i no desenvolupa programes específics
destinats a millorar l’èxit educatiu, l’ocupabilitat i l’emprenedoria de les
persones joves de la comarca. És en aquest marc on cal situar els serveis
d'assessories i els professionals especialitzats que les gestionen. Cal que
el Servei Comarcal de Joventut assumeixi els temes educatius relacionats
amb l’emancipació de les persones joves perquè no es desenvolupen des de
cap altre Servei del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Bàsicament es tracta de comptar amb una professional de l'educació, amb
una dedicació de 36 hores setmanals, especialitzada en l’assessorament i
l’acompanyament de les persones joves pel que fa a temes formatius,
educatius i acadèmics.
Les necessitats que pretén cobrir aquesta figura professional són les
següents:
1. Cobrir la necessitat comarcal de suport a l'orientació a les persones joves
amb una professional especialitzada en l’assessorament i la orientació en
temes educatius i acadèmics, que desenvolupa l'assessoria comarcal al
CCAP i als serveis municipals i als instituts de la comarca que ho requereixin
(servei descentralitzat).
Indicadors
AVALUACIÓ

Mètode recollida
informació

Temporització

Nº xerrades fetes

Plantilles Excel

Octubre-Juny

Nº

Plantilles Excel

Gener-Desembre

assessorament

PIDCES
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PROJECTE

PROTOCOL D’INFORMACIÓ I SERVEI D’ORIENTACIÓ A L’HABITATGE
Aquest projecte vol promoure i facilitar un servei d’Assessorament en

PRESENTACIÓ

matèria d’habitatge com a servei integrat en la xarxa de serveis que el Servei
Comarcal de Joventut ofereix als municipis de la comarca en l’àmbit de les
polítiques de joventut.
L’actual crisi econòmica i financera està impactant de manera molt directa
sobre el col·lectiu jove. Si ja abans de la crisi, en un context de creixement

JUSTIFICACIÓ

econòmic, la joventut catalana tenia serioses dificultats per completar les
seves transicions, la crisi ha empitjorat les condicions de vida de les
persones

joves

i

les

seves

oportunitats

d’emancipació

i

inserció

sociolaboral, així com d’accés a l’habitatge.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS
A.1.

Promoure

l'elaboració

de

protocols

d'atenció unificada pel que fa a l’orientació
laboral des dels serveis municipals de joventut.
A. Millorar la qualitat i la coherència en la
informació i l’assessorament a les persones

A.2. Afavorir el treball en xarxa en temes
d’assessorament i informació juvenil.

joves i l’apoderament dels i les professionals

A.3. Incrementar el coneixement dels recursos

tècniques de joventut de la comarca.

comarcals per part dels professionals i les
persones joves.
A.4.

Augmentar

els

coneixements

dels

professionals tècnics de joventut.
B.1. Incrementar les oportunitats d’emancipació
de les persones joves.
B. Augmentar les oportunitats d’emancipació
des i les joves de la comarca.

B.2. Millorar la ocupabilitat de les persones
joves.
B.3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària
de les persones joves.
B.4. Promoure la reincorporació al sistema
educatiu de les persones joves de la comarca.

Humans
Administrativa i Responsable tècnica comarcal. Se'n farà difusió mitjançant
www.dinamo.cat, Facebook i el treball en xarxa mitjançant la taula de
tècnics i tècniques de joventut de la comarca.
RECURSOS

Funcionals
Servei Comarcal d’Habitatge.
Econòmics
Despeses
Concepte

Previsió d'ingressos
Import

Organisme

Import
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POBLACIÓ
DESTINATÀRIA

Personal tècnic i
administratiu del
SCJ

270€

CP 41.1 DGJ

270€

Total despeses

270€

Total ingressos

270€

Els destinataris últims són les persones joves de tota la comarca en general.
És una necessitat de la comarca augmentar les oportunitats d’accés a
l’habitatge, per tal d’afavorir l’emancipació domiciliària, donat que els preus
dels habitatges continuen elevats i les dificultats d’estabilitat econòmica,
sumat a les dificultats de les entitats financeres per obtenir crèdits, està
produint un retard en l’emancipació cada vegada més gran. Per incidir en
aquesta problemàtica es continuarà amb la borsa d’habitatge de lloguer jove
i s’elaborarà un protocol d’informació i servei d’orientació a l’habitatge per
part dels/les professionals de joventut.
Les persones joves de la comarca es mouen d'un municipi a un altre i creiem
que és molt important unificar a un primer nivell la seva atenció per tal que

DESCRIPCIÓ
TÈCNICA I
METODOLÒGICA

sigui coherent tant a nivell local com a nivell comarcal, i que no sigui
totalment diferent en funció de si es va a un punt d'informació juvenil o a
un altre.
Des de la taula de tècnics i tècniques de joventut s’aposta per la formació
pràctica i concreta centrada en l’elaboració de protocols d’atenció unificada
per cadascun dels temes que més influeixen en l’emancipació de les
persones joves de la comarca. L’actual context socioeconòmic fa
imprescindible augmentar tots els esforços relacionats amb la informació,
la orientació i l’assessorament laboral des dels serveis municipals de
joventut i el treball en xarxa així com el coneixement dels recursos
comarcals més especialitzats, per tal d’augmentar l’eficiència i l’eficàcia
unificant criteris i esforços.
El seguiment del protocol i el seu desplegament es faran mitjançant la Taula
d’Emancipació i Cohesió social comarcal.
Indicadors

AVALUACIÓ

Nº Derivacions a

Mètode recollida
informació
Plantilla Excel

Temporització
Gener-Desembre

l’assessoria d’
habitatge
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Eix 2. Benestar i cohesió social
PROJECTE

PUNT MÒBIL DE SALUT
Des del Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès, en el marc del projecte
Dinamo, l’any 2004 es va crear un punt d’informació itinerant en matèria de

PRESENTACIÓ

Salut jove, en el marc de la Campanya de Salut del Servei, amb l’objectiu de
treballar la prevenció i la reducció de riscos sobretot centrades en temes
d’ús i abús de drogues, de la sexualitat i de la prevenció d’accidents de
trànsit.
Un cop iniciada la campanya de Salut, es valora la necessitat de fer arribar
la informació als joves de forma itinerant i de forma preferent als seus espais
d’oci nocturn. A la comarca hi ha una gran tradició a fer la ruta de les Festes
Majors dels diferents municipis per part dels joves, aquesta ruta l’han de fer
obligatòriament amb transport privat, ja que el transport públic a la comarca
és extremadament limitat i a la nit inexistent.

JUSTIFICACIÓ

Tenint en compte que cada cop l'edat d'inici de consums és més baix en la
població juvenil, que l'alcohol és la substància més consumida per les
persones joves, que les festes majors són espais rituals d'inicis de consum,
que cada cop hi ha més intoxicacions a urgències i que aquestes es donen
en edats més primerenques. Ens plantegem diferents accions per tal de
col·laborar amb els diferents ajuntaments de la comarca en treballar, des
de la reducció de riscos, en relació a l'accés fàcil d’alcohol a menors d'edat,
al “botellon” com a pràctica de risc, etc.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
A. Disminuir les conductes de risc associades
a la salut en tots els àmbits que afecten
especialment les persones joves: salut i física

OBJECTIUS OPERATIUS
A.1. Promoure la prevenció i la reducció de
riscos en matèria de salut jove.
A.2. Facilitar informació propera i eficaç

menta, afectiva i sexual, laboral, social,

A.3. Informar dels diferents serveis i projectes

alimentària i aquelles relacionades amb les

en marxa per tal de millorar la informació en

TIC

temes de salut jove.

B.1. Acostar la informació als espais d’Oci
B. Potenciar la igualtat d’oportunitats i la
qualitat de vida dels i les joves de la comarca

habituals dels joves (Festes Majors)
B.2. Oferir un servei periòdic als ajuntaments i
entitats de la comarca per tal que rebin un
suport específic en matèria de salut juvenil.

Humans
Contractació externa dels informadors.
RECURSOS

Coordinació i seguiment del projecte pel Servei Comarcal de Joventut i
desenvolupament mitjançant la Taula tècnica comarcal.
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Funcionals
Comissió tècnica del Pla Comarcal de Drogues.
Taula tècnica comarcal de joventut.
Econòmics
Despeses

POBLACIÓ
DESTINATÀRIA

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Coordinació

572,81€

CP 41.1 DGJ

572,81€

Manteniment i
desplegament
punt mòbil de
salut

3.000€

Ajuntaments

3.572,81€

Total despeses

3.572,81€

Total ingressos

3.572,81€

Els adolescents i joves de la comarca.
Es farà difusió del projecte mitjançant la premsa comarcal i el contacte amb
els ajuntaments de la comarca, i de forma específica amb els municipis en
conveni amb el projecte Dinamo. Des del Servei Comarcal de Joventut es
facilitaran les eines per a que els diferents ajuntaments, agents i entitats de
la comarca puguin sol·licitar el punt de salut mòbil mitjançant una fitxa on

DESCRIPCIÓ

s’especificaran les condicions específiques i es reservarà per ordre estricte

TÈCNICA I

d’arribada.

METODOLÒGICA

En les sortides del Punt Mòbil els informadors/es reparteixen una bossa amb
diverses informacions, cada pac consisteix en un bossa de plàstic amb
preservatiu, informació del SAFAD (Servei d’Assessorament familiar
d’alcohol i altres drogues de l’Alt Penedès) i informació relacionada amb
temes de reducció de riscos, aquest any fent especial èmfasi amb les
substàncies de l’alcohol i el tabac, i en relació a la conducció.
Indicadors

Mètode recollida
informació

Temporització

Nº joves atesos

Full Excel

Durant
projecte

l’execució

del

Nº material utilitzat

Full Excel

Durant
projecte

l’execució

del

Valoració qualitativa

Qüestionaris

Durant
projecte

l’execució

del

AVALUACIÓ
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PROJECTE

PLA COMARCAL DE DROGUES 2019-2023
Implementació del Pla de Drogues aprovat el juliol de 2010 entre 21

PRESENTACIÓ

municipis de l'Alt Penedès, el Consell Comarcal i el CAS Drogodependències
de la Mancomunitat Penedès Garraf a través d'un conveni de col·laboració.
La importància d'un treball transversal i l'optimització de recursos en
municipis petits i mitjans, i en un tema tan complex com és l'àmbit de les

JUSTIFICACIÓ

drogues van evidenciar la necessitat del treball conjunt entre ens locals,
Consell Comarcal i CAS. El resultat de tot plegat és l'Efecte D, que ens ha
permès obtenir recursos que cadascú per la seva banda hagués estat
impossible d'assumir.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS

A. Disminuir les conductes de risc associades

A.1. Millorar i ampliar les activitats de drogues

a la salut en tots els àmbits que afecten

als municipis implicats.

especialment les persones joves: salut i física

A.2. Millorar accessibilitat a serveis de prevenció

i mental, afectiva i sexual, laboral, social,

i assessorament.

alimentària i aquelles relacionades amb les

A.3.

TIC.

Optimitzar

recursos

i

reduir

costos

activitats.
Humans
La

coordinació

del

Pla

de

Drogues

es

realitza

des

del

CAS

Drogodependències . L’equip de treball està constituït per tècnics del servei
comarcal de joventut, serveis socials comarcals, tècnics de joventut locals.
Funcionals
Contractació externa pel Punt Mòbil de Salut, cursos i talleristes.
Taula tècnica comarcal de joventut.
Econòmics
RECURSOS

Despeses

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Personal SCJ

540€

CP 41.1

540€

Recursos propis del
Pla des de l’Òrgan
Tècnic de
drogodependències
i des de la Diputació
de Barcelona
Total despeses

540€

Total ingressos

540€
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- Alumnes centres educatius formals i no formals.
- Joves amb vulnerabilitat social.
POBLACIÓ

- Familiars de persones amb problemes de consum de drogues.

DESTINATÀRIA

- Professionals en contacte amb joves o població consumidora.
- Col·lectius de risc i població consumidora.
- Població general.

DESCRIPCIÓ
TÈCNICA I
METODOLÒGICA

El Pla de Drogues Efecte D ja va néixer en la seva elaboració sota la
metodologia IAP. Metodologia que intenta ser present a través de qualsevol
acció que s'acaba duent a terme en el territori. Sense la participació activa
dels agents i dels mateixos perceptors no existeix l'èxit en la intervenció.
Indicadors
Nº

AVALUACIÓ

joves

atesos

Mètode recollida
informació

Temporització

Full Excel

Desembre

Nº xerrades

Full Excel

Desembre

Nº material utilitzat

Full Excel

Desembre

SAFAD
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PROJECTE
PRESENTACIÓ

ASSESSORIA D’IGUALTAT
Derivació a l’ Assessoria d’ igualtat del Consell Comarcal encabida dintre del
departament de Serveis Socials.
A partir de l’any 2004 a Catalunya es comencen a implementar polítiques
d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere, esdevenint un
territori pioner a nivell europeu (Coll-Planas i Cruells, 2013( sociòleg,
investigador, escriptor i professor, especialitzat en gènere, sociologia de la
sexualitat i estudis LGTBI). Des de llavors, la Generalitat de Catalunya a
través del Pla interdepartamental per a la no discriminació de les persones

JUSTIFICACIÓ

homosexuals i trans, l’Ajuntament de Barcelona amb el Pla Municipal pel
Col·lectiu Lesbià, Gai, Trans i Bisexual, i altres institucions del territori, han
anat implementant mesures per tal d’eradicar la LGTBIfòbia. El 2014,
aquests deu anys de treball es consoliden i prenen un nou impuls amb
l’aprovació, per part del Parlament de Catalunya, de la Llei 11/2014 per
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals
i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS

A. Afavorir la inclusió social en matèria de

A.1. Formació als ajuntaments

gènere

A.2. Tallers escoles
A.3. Celebracions diades

B.1. SAI
B. Assessorar i informar en matèria d’igualtat

B.2. Atencions individuals

Humans
Per joventut el personal tècnic i administratiu per realitzar les derivacions.
Funcionals
Tècnica d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès encabida en el
departament de Serveis Socials.
RECURSOS

Econòmics
Despeses

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Personal OJ

100€

DGJ 43.1

100€

Total despeses

100€

Total ingressos

100€

POBLACIÓ

Població jove i adulta interessada, i entitats, pels motius que siguin, en

DESTINATÀRIA

temes d’igualtat.
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Proposem tallers i xerrades sobre la diversitat sexual i afectiva. Actualment
estem elaborant un catàleg de serveis que properament oferirem als
ajuntaments a fi que puguin sol·licitar les diferents activitats al llarg del
curs. Distingiríem la formació específica pel personal dels ajuntament i la
diversitat d'activitats i xerrades sobre la temàtica LGTBI adreçada A TOTA
LA POBLACIÓ en general dels municipis:
Informar i donar suport per la celebració de les diferents Diades
Internacionals per part dels diferents municipis, ja que suposen un espai
important de reivindicació i visibilització del col·lectiu LGTBI. Aquestes són:
Cada 17 de maig, el Dia Internacional contra l’Homofòbia, Bifòbia i
Transfòbia (IDAHOBIT) mobilitza el suport per al col·lectiu LGBTI, a tot el
món, en

commemoració

de la desclassificació de l’homosexualitat

com a malaltia mental el 1990.
El Dia Internacional contra l’Homofòbia en el Futbol es commemora el 19 de
DESCRIPCIÓ
TÈCNICA I
METODOLÒGICA

febrer.
El 28 de juny es commemora el Dia per l'Alliberament de lesbianes, Gais,
homes i dones Transsexuals i Bisexuals.
El Dia de la Visibilitat Lèsbica té l’objectiu de fer visibles les lesbianes en la
seva doble discriminació per ser dones i lesbianes. A Catalunya se celebra
el 26 d’abril una data entre el 8 de març, dia internacional de les dones i el
17 de maig, Dia Internacional

contra la homofòbia, la lesbofòbia, la

transfòbia i la bifòbia.
El 24 d’octubre es reivindica la despatologització de les persones trans.
El 31 de març es celebra el Dia per a la Visibilitat Trans.
Apropar el SAI (Servei d'Atenció Integral) als municipis. Comencem aquest
mes de juny presentant el SAI al municipi de Mediona, coincidint i celebrant
la commemoració del Dia per l'Alliberament de lesbianes, Gais, homes i
dones Transsexuals i Bisexuals.
Actes de reconeixement per afavorir la participació cultural del col·lectiu
LGTBI als municipis.

AVALUACIÓ

Indicadors
Nº derivacions

Mètode recollida
informació
Full Excel

Temporització
Gener-Desembre
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PROJECTE

CAMPANYA “THAN MALEDUCAT”
Des del Servei Comarcal de Joventut de l'Alt Penedès, gràcies al suport del
projecte d'assessorament per a la prevenció de les violències masclistes amb
joves impulsat per a la Direcció General de Joventut i a la col·laboració de
tècnics/ques de joventut de la comarca que han format part del grup motor,
s'ha creat una Campanya de Sensibilització envers les violències masclistes.
L’objectiu de la Campanya de l’Alt Penedès és el de SENSIBILITZACIÓ

PRESENTACIÓ

COMUNITÀRIA envers al tema.



Fer una campanya global que es pugui treballar en diferents
escenaris: instituts, serveis joves i espais d'oci nocturn. La idea de
campanya que tenim és fer una campanya visual que es pugui
distribuir en els diferents espais on trobem als i les joves de la
comarca.



Tema neutre per trencar amb el tema binari i parlar de PERSONES.

L’actual crisi econòmica i financera està impactant de manera molt directa
sobre el col·lectiu jove i sobre les seves famílies. Per tal de vetllar per la
igualtat d’oportunitats i la qualitat de vida dels joves,

des del Servei

Comarcal de Joventut es treballar a la Taula tècnica comarcal de joventut els
JUSTIFICACIÓ

protocols d’infància i adolescència en risc i el protocol de violència masclista
desenvolupats pel Servei d’Acció Social, Igualtat i Ciutadania comarcal.
L’objectiu és que els professionals de joventut de la comarca estiguin
integrats en la xarxa d’atenció i orientació al respecte i que aprofitin els
protocols comarcals existents al respecte i treballin en xarxa amb la resta
de professionals.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS
A.1.

Promoure

l'elaboració

de

protocols

d'atenció unificada pel que fa a l’orientació
A. Millorar la qualitat i la coherència en la
informació i l’assessorament a les persones
joves i l’apoderament dels i les professionals
tècniques de joventut de la comarca.

laboral des dels serveis municipals de joventut
A.2. Afavorir el treball en xarxa en temes
d’assessorament i informació juvenil.
A.3. Incrementar el coneixement dels recursos
comarcals per part dels professionals i les
persones joves.
A.4.

Augmentar

els

coneixements

dels

professionals tècnics de joventut.

B.1. Augmentar la cohesió social de la comarca.
B. Potenciar la igualtat d’oportunitats i la

B.2. Augmentar les oportunitats d’emancipació

qualitat de vida dels i les joves de la comarca.

des i les joves de la comarca.
B.3.

Avançar

cap

a

l’autonomia

i

el

desenvolupament personal de les persones
joves.
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Humans
Equip del Servei Comarcal de Joventut.
Funcionals
Xarxa d’equipaments de joventut de la comarca.
Se'n farà difusió mitjançant www.dinamo.cat, faceboock i el treball en xarxa
mitjançant la taula de tècnics i tècniques de joventut de la comarca.
RECURSOS

Econòmics
Despeses

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Personal tècnic
SCJ

161,79€

CP 41.1 DGJ

161,79€

Total despeses

161,79€

Total ingressos

161,79€

POBLACIÓ

Els destinataris últims són les persones joves de tota la comarca en general,

DESTINATÀRIA

especialment aquells col·lectius més vulnerables.
La campanya “T’ han maleducat” es centra en els següents eixos:
- Estereotips i desigualtats de gènere

DESCRIPCIÓ

- Amor i violència a la parella

TÈCNICA I

- LGTBIfòbia

METODOLÒGICA

- Violència sexual i oci nocturn
Des de l’ OJ oferim material a institucions públiques amb l’objectiu de
sensibilitzar i assessorar en matèria d’ igualtat de gènere.
Indicadors

AVALUACIÓ
Nº material

Mètode recollida
informació
Full Excel

Temporització
Desembre
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Eix 3. Fem territori
PROJECTE
PRESENTACIÓ

PROGRAMA COMARCAL DE JOVENTUT
El Programa Comarcal de Joventut a de ser l’instrument de referència per
afavorir les polítiques de joventut d’ àmbit local i comarcal.
La necessitat de tenir unes polítiques de joventut, tant a nivell comarcal com

JUSTIFICACIÓ

local, ben definides passa per establir mecanismes de relació que han de
permetre cohesionar el territori en matèria de joventut.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS
A.1. Coordinació taula tècnica.

A. Afavorir a les polítiques de joventut
comarcals i municipals

A.2. Orientació i suport de tramitació de
subvencions.
A.3. Assessorament tècnic a polítiques de
joventut.
A.4. Coordinació taula política.

B. Facilitar eines i recursos en matèria de
joventut

B.1. Formació específica en matèria de joventut.
B.2. Xarxa d’aules d’ estudi.
B.3. Gestió del personal compartit.

Humans
Coordinador del Servei de Joventut.
Funcionals
Taula tècnica comarcal, taula política, altres.
RECURSOS

Econòmics
Despeses
Concepte

Total despeses
POBLACIÓ
DESTINATÀRIA

Previsió d'ingressos
Import

Organisme

Import

5.000€

41.3

5.000€

5.000€

Total ingressos

5.000€

Personal tècnic de joventut de la comarca i joves de la comarca.

DESCRIPCIÓ

El projecte vol comptar amb una Assessoria de Mobilitat Internacional

TÈCNICA I

especialitzada en joventut i compartida entre els diferents ajuntaments de

METODOLÒGICA

la comarca, formada per un/a professional especialitzat en la matèria.

AVALUACIÓ

Indicadors
Nº reunions

Mètode recollida
informació
Full Excel

Temporització
Desembre
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Nº assessoraments/

Full Excel

Gener-Desembre

orientacions
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PROJECTE

TAULA POLÍTICA COMARCAL DE JOVENTUT
L’Alt Penedès és una comarca amb en la que 23 dels 27 municipis tenen una
població compresa entre els 500 i 5000 habitants. És la comarca que té més
municipis de menys de 5.000 habitants, comparada amb la resta de
comarques de l’Àmbit Metropolità, la qual cosa fa molt necessari el treball

PRESENTACIÓ

en xarxa i el compartir els recursos, fins i tots els dels professionals
destinats a desenvolupar les polítiques de joventut municipals, donat que la
majoria d’ajuntaments de la comarca no disposen de personal tècnic propi.
L’Alt Penedès és un territori amb molta dispersió de la població repartida en
27 municipis, però en quasi 200 nuclis i amb una forta capitalitat cultural,
comercial i administrativa de Vilafranca del Penedès. Els altres tres municipis
grans de la comarca: Gelida, Sant Sadurní d’Anoia i Santa Margarida i els
Monjos, també exerceixen de pol d’atracció. La comarca consta de 27
municipis. Com hem dit, la població està relativament concentrada entre
Vilafranca i Sant Sadurní. La resta de la població es reparteix pel territori de
la següent manera: un 1.3% entre tres municipis de fins a 500 habitants; un
24,2 % en setze municipis d’entre 5001 a 2.000 habitants; un 11,3 % en
quatre municipis d’entre 2.001 a 5.000 habitants; i un 12,4 % en dos
municipis d’entre 5.001 a 10.000 habitants. Finalment, esmentar que l’Alt
Penedès és la comarca que té més municipis de menys de 5.000 habitants,
comparada amb la resta de comarques de l’Àmbit Metropolità.
En un territori d’aquestes característiques la necessitat de mancomunar
projectes i professionals es fa molt més evident i necessària, és per això que

JUSTIFICACIÓ

el Servei Comarcal de Joventut té més de 13 anys d’experiència al respecte
amb l’objectiu de facilitar als ajuntaments dels recursos necessaris per tal
que puguin desenvolupar polítiques de joventut municipals integrals,
interinsitucionals i participatives.
D’altra banda a finals de 2013 es va fer una sessió del Projecte Territori de
la Direcció General de Joventut a la comarca de l’Alt Penedès per tal
d’explicar als regidors i regidores de la comarca de l’Alt Penedès quin és el
marc organitzatiu i de procés del pla d’acció territorial del Pla Nacional de
Joventut de Catalunya. A partir d’aquí es va fer una diagnosi en matèria de
joventut realitzada a la comarca, centrant la informació en la caracterització
de les principals problemàtiques detectades. A partir d’aquí, es va debatre
per contrastar i validar aquestes problemàtiques. A continuació es van
recollir els resultat del debat.
El resultat d’aquesta reunió ha servit de base per la realització del Protocol
d’Intervenció Estratègica Comarcal en Joventut, PIECJ 2014-2015.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
A.

Millorar

les

dinàmiques

OBJECTIUS OPERATIUS
de

treball

col·laboratiu, tant pel que fa a la diagnosi,
com a la intervenció supramunicipal, tot

A.1. Planificar i desplegar polítiques de joventut
integrals.
A.2.

Impulsar

mecanismes

de

coordinació

(interdepartamentalitat i interinstitucionalitat).
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optimitzant els recursos existents adaptant-

A.3. Enfortir el treball conjunt i els canals

los a les necessitats del col·lectiu juvenil.

d’interlocució, optimitzant, generant sinèrgies i
buscant coherència, eficiència i efectivitat.
A.4.

Detectar

necessitats

específiques

i

prioritats dels diferents municipis en matèria de
joventut
B. Prestigiar les polítiques de joventut fent
incidència en la seva capacitat apoderadora
dels i les joves des d’un plantejament
integral de les polítiques de joventut.

B.1. Millorar la igualtat i la cohesió social de les
persones joves de la comarca.
B.2. Garantir el desplegament de les PJ a tota la
comarca
B.3. Potenciar la institucionalització de les
politiques de joventut
B.4. Compartir programes i professionals per tal
de garantir la qualitat de les PJ a tota la comarca.

Humans
Xarxa de professionals de joventut municipals, compartits i comarcals.
Responsable tècnica comarcal i tècnica encarregada de coordinar els
professionals compartits.
Funcionals
Taula tècnica comarcal. Taula política comarcal.
RECURSOS

Econòmics
Despeses

POBLACIÓ
DESTINATÀRIA

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Personal tècnic i
administratiu
comarcal

1.617,93€

CP 41.1 DGJ

1.350€

Total despeses

1.617,93€

Total ingressos

1.350€

Tots els regidors i regidores de joventut de la comarca de l’Alt Penedès.
Des de l’inici del projecte Dinamo l’any 2001 amb la introducció de la
primera tècnica de joventut compartida a la comarca de l’Alt Penedès ha
estat una prioritat, manifestada també per les persones joves de la comarca

DESCRIPCIÓ
TÈCNICA I
METODOLÒGICA

en els diferents espais de participació juvenil, la necessitat de disposar
d’equipaments municipals juvenils que actuïn com a espai de referència per
les persones joves i que en garanteixin la seva emancipació, apoderament i
igualtat d’oportunitats.
El Servei Comarcal de Joventut s’encarrega d’oferir als ajuntaments, com a
instrument de suport en matèria de joventut i per tal de respectar els
principis de més proximitat a la ciutadania, la participació i eficàcia en la
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prestació de serveis tota una sèrie de professionals i serveis compartits amb
els diferents ajuntaments de la comarca que desitgen signar un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal en matèria de joventut. Els
professionals que actualment s’ofereixen per conveni són: dinamitzador/a,
informador/a, monitor/a. D’altra banda hi ha projectes comarcals que
ofereixen personal de suport sense cost per als ajuntaments, com són el
projecte de Patis Oberts i d’Aules d’Estudi.
A banda dels professionals compartits i els professionals de suport el Servei
Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès també ofereix la possibilitat de
mancomunar projectes i serveis amb els ajuntaments de la comarca que
compten amb personal propi adscrit al seu municipi per desenvolupar la
política de joventut comarcal. En aquest marc també es signen convenis de
col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca en
matèria de joventut per tal de garantir el disseny, el desenvolupament i la
implementació de projectes d’interès comarcal que serien inviables
d’assumir únicament a nivell comarcal.
Actualment el Servei Comarcal de Joventut té signats convenis de
col·laboració en matèria de joventut per compartir professionals i/o
projectes amb 12 ajuntaments de la comarca, alguns només de projectes
compartits pels ajuntaments que ja compten amb personal propi municipal
en matèria de joventut i d’altres que també serveixen per compartir
professionals i dotar als ajuntaments dels recursos humans necessaris per
desenvolupar polítiques de joventut municipals. Tots aquests ajuntaments
formen part de la Taula tècnica comarcal de joventut que es reuneix amb
periodicitat mensual. Tot i això la resta d’ajuntaments de la comarca que
compten amb personal propi i que no tenen signat un conveni també poden
participar en determinades sessions i projectes mancomunats de la Taula
tècnica comarcal de joventut.
Per tal de millorar els recursos, projectes i serveis que s’ofereixen a nivell
comarcal i d’unificar la política comarcal de joventut a tot el territori és un
objectiu

prioritari

del

Servei

Comarcal

de

Joventut

augmentar

considerablement el nombre d’ajuntaments en conveni, i oferir serveis
compartits concrets que puguin interessar a la totalitat dels ajuntaments de
la comarca de l’Alt Penedès.
A partir del mes d’abril de 2014 s’obrirà un període participatiu amb els 27
ajuntaments de la comarca per tal de recollir les seves propostes en relació
al model relacional amb el Servei Comarcal de Joventut amb la intenció de
refer els convenis i totes les propostes que s’hi inclouen, ampliant-les i
diversificant-les per tal que hi tinguin cabuda i s’hi identifiquin tots els
ajuntaments de la comarca.
La participació es treballarà de forma específica mitjançant la Taula tècnica
comarcal de joventut i mitjançant la Taula política comarcal de joventut.
Amb aquest projecte es volen ajuntar les necessitats de trobada per part
dels regidors i regidores de joventut encetades mitjançant el projecte
Territori i les necessitats comarcals en matèria de joventut per tal d’unificar
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esforços per tal de desenvolupar una política comarcal de joventut al servei
de tots i cadascun els ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès.
El segon semestre de 2014 es preveu que serà molt intensiu en aquest sentit
donat que el conseller de joventut i la responsable tècnica del servei volen
mantenir reunions de treball amb tots els ajuntaments de la comarca.
Indicadors
AVALUACIÓ

Mètode recollida
informació

Temporització

Nº de regidors

Full Excel

Desembre

Nº de reunions

Full Excel

Desembre
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PROJECTE

TAULA TÈCNICA COMARCAL DE JOVENTUT
L’Alt Penedès és una comarca amb en la que 23 dels 27 municipis tenen una
població compresa entre els 500 i 5000 habitants. És la comarca que té més
municipis de menys de 5.000 habitants, comparada amb la resta de
comarques de l’Àmbit Metropolità, la qual cosa fa molt necessari el treball

PRESENTACIÓ

en xarxa i el compartir els recursos, fins i tots els dels professionals
destinats a desenvolupar les polítiques de joventut municipals, donat que la
majoria d’ajuntaments de la comarca no disposen de personal tècnic propi.
L’Alt Penedès és un territori amb molta dispersió de la població repartida en
27 municipis, però en quasi 200 nuclis i amb una forta capitalitat cultural,
comercial i administrativa de Vilafranca del Penedès. Els altres tres municipis
grans de la comarca: Gelida, Sant Sadurní d’Anoia i Santa Margarida i els
Monjos, també exerceixen de pol d’atracció. La comarca consta de 27
municipis. Com hem dit, la població està relativament concentrada entre
Vilafranca i Sant Sadurní. La resta de la població es reparteix pel territori de
la següent manera: un 1.3% entre tres municipis de fins a 500 habitants; un
24,2 % en setze municipis d’entre 5001 a 2.000 habitants; un 11,3 % en
quatre municipis d’entre 2.001 a 5.000 habitants; i un 12,4 % en dos

JUSTIFICACIÓ

municipis d’entre 5.001 a 10.000 habitants. Finalment, esmentar que l’Alt
Penedès és la comarca que té més municipis de menys de 5.000 habitants,
comparada amb la resta de comarques de l’Àmbit Metropolità.
En un territori d’aquestes característiques la necessitat de mancomunar
projectes i professionals es fa molt més evident i necessària, és per això que
el Servei Comarcal de Joventut té més de 13 anys d’experiència al respecte
amb l’objectiu de facilitar als ajuntaments dels recursos necessaris per tal
que puguin desenvolupar polítiques de joventut municipals integrals,
interinsitucionals i participatives.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS
A.1. Planificar i desplegar polítiques de joventut

A.

Millorar

les

dinàmiques

de

treballa

integrals.

col.laboratiu, tant pel que fa a la diagnosi,

A.2. Impulsar mecanismes de coordinació

com a la intervenció supramunicipal, tot

(interdepartamentalitat i interinstitucionalitat).

optimitzant els recursos existents adaptantlos a les necessitats del col·lectiu juvenil.

A.3. Enfortir el treball conjunt i els canals
d’interlocució, optimitzant, generant sinèrgies i
buscant coherència, eficiència i efectivitat.
A.4.

Detectar

necessitats

específiques

i

prioritats dels diferents municipis en matèria de
joventut
B. Prestigiar les polítiques de joventut fent
incidència en la seva capacitat apoderadora

B.1. Millorar la igualtat i la cohesió social de les

dels i les joves des d’un plantejament

persones joves de la comarca.

integral de les polítiques de joventut.

B.2. Garantir el desplegament de les PJ a tota la
comarca.
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B.3. Potenciar la institucionalització de les
politiques de joventut.
B.4. Compartir programes i professionals per tal
de garantir la qualitat de les PJ a tota la comarca.
Humans
Xarxa de professionals de joventut municipals, compartits i comarcals.
Responsable tècnica comarcal i tècnica encarregada de coordinar els
professionals compartits.
Funcionals
Taula tècnica comarcal. Taula política comarcal.
RECURSOS

Econòmics
Despeses

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Personal tècnic i
administratiu
comarcal

4.776,36€

CP 41.1 DGJ

2.700€

Total despeses

4.776,36€

Total ingressos

2.700€

Tots els ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès. Conveni amb
POBLACIÓ
DESTINATÀRIA

possibilitats múltiples per compartir programes i professionals però tot i
això no s’arriba a tots els ajuntaments. La voluntat del Servei Comarcal de
Joventut és la de signar convenis amb tots i cadascun dels ajuntaments de
la comarca.
Des de l’inici del projecte Dinamo l’any 2001 amb la introducció de la
primera tècnica de joventut compartida a la comarca de l’Alt Penedès ha
estat una prioritat, manifestada també per les persones joves de la comarca
en els diferents espais de participació juvenil, la necessitat de disposar
d’equipaments municipals juvenils que actuïn com a espai de referència per
les persones joves i que en garanteixin la seva emancipació, apoderament i
igualtat d’oportunitats.
El Servei Comarcal de Joventut s’encarrega d’oferir als ajuntaments, com a

DESCRIPCIÓ

instrument de suport en matèria de joventut i per tal de respectar els

TÈCNICA I

principis de més proximitat a la ciutadania, la participació i eficàcia en la

METODOLÒGICA

prestació de serveis tota una sèrie de professionals i serveis compartits amb
els diferents ajuntaments de la comarca que desitgen signar un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal en matèria de joventut. Els
professionals que actualment s’ofereixen per conveni són: dinamitzador/a,
informador/a, monitor/a. D’altra banda hi ha projectes comarcals que
ofereixen personal de suport sense cost per als ajuntaments, com són el
projecte de Patis Oberts i d’Aules d’Estudi.
A banda dels professionals compartits i els professionals de suport el Servei
Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès també ofereix la possibilitat de
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mancomunar projectes i serveis amb els ajuntaments de la comarca que
compten amb personal propi adscrit al seu municipi per desenvolupar la
política de joventut comarcal. En aquest marc també es signen convenis de
col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca en
matèria de joventut per tal de garantir el disseny, el desenvolupament i la
implementació de projectes d’interès comarcal que serien inviables
d’assumir únicament a nivell comarcal.
Actualment el Servei Comarcal de Joventut té signats convenis de
col·laboració en matèria de joventut per compartir professionals i/o
projectes amb 12 ajuntaments de la comarca, alguns només de projectes
compartits pels ajuntaments que ja compten amb personal propi municipal
en matèria de joventut i d’altres que també serveixen per compartir
professionals i dotar als ajuntaments dels recursos humans necessaris per
desenvolupar polítiques de joventut municipals. Tots aquests ajuntaments
formen part de la Taula tècnica comarcal de joventut que es reuneix amb
periodicitat mensual. Tot i això la resta d’ajuntaments de la comarca que
compten amb personal propi i que no tenen signat un conveni també poden
participar en determinades sessions i projectes mancomunats de la Taula
tècnica comarcal de joventut.
Per tal de millorar els recursos, projectes i serveis que s’ofereixen a nivell
comarcal i d’unificar la política comarcal de joventut a tot el territori és un
objectiu

prioritari

del

Servei

Comarcal

de

Joventut

augmentar

considerablement el nombre d’ajuntaments en conveni, i oferir serveis
compartits concrets que puguin interessar a la totalitat dels ajuntaments de
la comarca de l’Alt Penedès.
A partir del mes d’abril de 2014 s’obrirà un període participatiu amb els 27
ajuntaments de la comarca per tal de recollir les seves propostes en relació
al model relacional amb el Servei Comarcal de Joventut amb la intenció de
refer els convenis i totes les propostes que s’hi inclouen, ampliant-les i
diversificant-les per tal que hi tinguin cabuda i s’hi identifiquin tots els
ajuntaments de la comarca.
La participació es treballarà de forma específica mitjançant la Taula tècnica
comarcal de joventut i mitjançant la Taula política comarcal de joventut.
Indicadors
AVALUACIÓ

Mètode recollida
informació

Temporització

Nº reunions

Full Excel + actes

Febrer-Desembre

Nº de personal tècnic

Full Excel + actes

Febrer-Desembre
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PROJECTE

FORMACIÓ TAULA TÈCNICA COMARCAL
L’Alt Penedès és una comarca amb en la que 23 dels 27 municipis tenen una
població compresa entre els 500 i 5000 habitants. És la comarca que té més
municipis de menys de 5.000 habitants, comparada amb la resta de
comarques de l’Àmbit Metropolità, la qual cosa fa molt necessari el treball
en xarxa i el compartir els recursos, fins i tots els dels professionals
destinats a desenvolupar les polítiques de joventut municipals.

PRESENTACIÓ

És un objectiu també important en aquest sentit que els professionals
tècnics de joventut de la comarca de l’Alt Penedès puguin realitzar
formacions a la comarca sense necessitat de desplaçar-se a Barcelona. En
aquest marc el Servei Comarcal de Joventut va sol·licitar que el curs UN
PROJECTE EDUCATIU PER A L’ESPAI DELS JOVES: EQUIPAMENTS JUVENILS I
ESPAI PÚBLIC, que l’Oficina del Pla Jove desenvolupava a Barcelona es fes a
la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
L’Alt Penedès és un territori amb molta dispersió de la població repartida en
27 municipis, però en quasi 200 nuclis i amb una forta capitalitat cultural,
comercial i administrativa de Vilafranca del Penedès. Els altres tres municipis
grans de la comarca: Gelida, Sant Sadurní d’Anoia i Santa Margarida i els
Monjos, també exerceixen de pol d’atracció. La comarca consta de 27
municipis. Com hem dit, la població està relativament concentrada entre
Vilafranca i Sant Sadurní. La resta de la població es reparteix pel territori de
la següent manera: un 1.3% entre tres municipis de fins a 500 habitants; un
24,2 % en setze municipis d’entre 5001 a 2.000 habitants; un 11,3 % en
quatre municipis d’entre 2.001 a 5.000 habitants; i un 12,4 % en dos

JUSTIFICACIÓ

municipis d’entre 5.001 a 10.000 habitants. Finalment, esmentar que l’Alt
Penedès és la comarca que té més municipis de menys de 5.000 habitants,
comparada amb la resta de comarques de l’Àmbit Metropolità.
En un territori d’aquestes característiques la necessitat de mancomunar
projectes i professionals es fa molt més evident i necessària, és per això que
el Servei Comarcal de Joventut té més de 13 anys d’experiència al respecte
amb l’objectiu de facilitar als ajuntaments dels recursos necessaris per tal
que puguin desenvolupar polítiques de joventut municipals integrals,
interinsitucionals i participatives.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
A.

Millorar

les

dinàmiques

OBJECTIUS OPERATIUS
de

treballa

col·laboratiu, tant pel que fa a la diagnosi,
com a la intervenció supramunicipal, tot
optimitzant els recursos existents adaptantlos a les necessitats del col·lectiu juvenil.

A.1. Planificar i desplegar polítiques de joventut
integrals.
A.2.

Impulsar

mecanismes

de

coordinació

(interdepartamentalitat i interinstitucionalitat).
A.3. Enfortir el treball conjunt i els canals
d’interlocució, optimitzant, generant sinèrgies i
buscant coherència, eficiència i efectivitat.
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B. Prestigiar les polítiques de joventut fent

A.4.

Detectar

necessitats

específiques

i

incidència en la seva capacitat apoderadora

prioritats dels diferents municipis en matèria de

dels i les joves des d’un plantejament

joventut .

integral de les polítiques de joventut.
B.1. Millorar la igualtat i la cohesió social de les
persones joves de la comarca.
B.2. Garantir el desplegament de les PJ a tota la
comarca
B.3. Potenciar la institucionalització de les
politiques de joventut.
B.4.

Compartir

programes,

formacions

i

professionals per tal de garantir la qualitat de
les PJ a tota la comarca.
Humans
Equip del Servei Comarcal de Joventut.
Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona.
Recurs tècnic: formació.
Funcionals
Taula tècnica comarcal. Taula política comarcal.
RECURSOS

Econòmics
Despeses

POBLACIÓ
DESTINATÀRIA

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Personal tècnic i
administratiu
comarcal

161,79€

CP 41.1 DGJ

135€

Total despeses

161,79€

Total ingressos

135€

Professionals tècnics de joventut de la comarca de l’Alt Penedès, l’Anoia i el
Garraf prioritàriament i obert a tots els professionals de joventut de la
Província de Barcelona.
Des de l’inici del projecte Dinamo l’any 2001 amb la introducció de la
primera tècnica de joventut compartida a la comarca de l’Alt Penedès ha
estat una prioritat, manifestada també per les persones joves de la comarca
en els diferents espais de participació juvenil, la necessitat de disposar

DESCRIPCIÓ

d’equipaments municipals juvenils que actuïn com a espai de referència per

TÈCNICA I

les persones joves i que en garanteixin la seva emancipació, apoderament i

METODOLÒGICA

igualtat d’oportunitats.
El Servei Comarcal de Joventut s’encarrega d’oferir als ajuntaments, com a
instrument de suport en matèria de joventut i per tal de respectar els
principis de més proximitat a la ciutadania, la participació i eficàcia en la
prestació de serveis tota una sèrie de professionals i serveis compartits amb
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els diferents ajuntaments de la comarca que desitgen signar un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal en matèria de joventut.
En aquest sentit es recull la demanda de la Taula tècnica comarcal de
joventut de la necessitat que expressen els professionals tècnics de joventut
de la comarca de l’Alt Penedès de poder realitzar formacions a la comarca
sense necessitat de desplaçar-se a Barcelona. En aquest marc el Servei
Comarcal de Joventut va sol·licitar que el curs UN PROJECTE EDUCATIU PER
A L’ESPAI DELS JOVES: EQUIPAMENTS JUVENILS I ESPAI PÚBLIC, que l’Oficina
del Pla Jove desenvolupava a Barcelona es fes a la seu del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès.
La Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona aporta la formació de 16
hores a la comarca. Es tracta d’una proposta teòrico-reflexiva amb l’objectiu
de fomentar el treball en l’àmbit de la gestió d’equipaments juvenils i de
l’espai públic, la participació en projectes i la generació de noves propostes
a les regidories de joventut, amb l’objectiu d’apoderar els professionals i
millorar les polítiques locals i comarcal de joventut.
Indicadors
AVALUACIÓ

Mètode recollida
informació

Temporització

Nº reunions

Full Excel + actes

Gener-Desembre

Nº assistents

Full Excel + actes

Gener-Desembre
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PROJECTE

PROFESSIONALS COMPARTITS
L’Alt Penedès és una comarca amb en la que 23 dels 27 municipis tenen una
població compresa entre els 500 i 5000 habitants. És la comarca que té més
municipis de menys de 5.000 habitants, comparada amb la resta de

PRESENTACIÓ

comarques de l’Àmbit Metropolità, la qual cosa fa molt necessari el treball
en xarxa i el compartir els recursos, fins i tots els dels professionals
destinats a desenvolupar les polítiques de joventut municipals.
L’Alt Penedès és un territori amb molta dispersió de la població repartida en
27 municipis, però en quasi 200 nuclis i amb una forta capitalitat cultural,
comercial i administrativa de Vilafranca del Penedès. Els altres tres municipis
grans de la comarca: Gelida, Sant Sadurní d’Anoia i Santa Margarida i els
Monjos, també exerceixen de pol d’atracció. La comarca consta de 27
municipis. Com hem dit, la població està relativament concentrada entre
Vilafranca i Sant Sadurní. La resta de la població es reparteix pel territori de
la següent manera: un 1.3% entre tres municipis de fins a 500 habitants; un
24,2 % en setze municipis d’entre 5001 a 2.000 habitants; un 11,3 % en
quatre municipis d’entre 2.001 a 5.000 habitants; i un 12,4 % en dos
municipis d’entre 5.001 a 10.000 habitants. Finalment, esmentar que l’Alt

JUSTIFICACIÓ

Penedès és la comarca que té més municipis de menys de 5.000 habitants,
comparada amb la resta de comarques de l’Àmbit Metropolità.
En un territori d’aquestes característiques la necessitat de mancomunar
projectes i professionals es fa molt més evident i necessària, és per això que
el Servei Comarcal de Joventut té més de 13 anys d’experiència al respecte
amb l’objectiu de facilitar als ajuntaments dels recursos necessaris per tal
que puguin desenvolupar polítiques de joventut municipals integrals,
interinsitucionals i participatives.
En el conveni actual el Projecte de Professionals compartits es troba inclòs
en el Catàleg de recursos de suport estructural.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS
A.1. Planificar i desplegar polítiques de joventut

A.

Millorar

les

dinàmiques

de

treballa

col·laboratiu, tant pel que fa a la diagnosi,
com a la intervenció supramunicipal, tot
optimitzant els recursos existents adaptantlos a les necessitats del col·lectiu juvenil.

integrals.
A.2. Impulsar mecanismes de coordinació
(interdepartamentalitat i interinstitucionalitat).
A.3. Enfortir el treball conjunt i els canals
d’interlocució, optimitzant, generant sinèrgies i
buscant coherència, eficiència i efectivitat.
A.4.

B. Prestigiar les polítiques de joventut fent
incidència en la seva capacitat apoderadora
dels i les joves des d’un plantejament
integral de les polítiques de joventut.

Detectar

necessitats

específiques

i

prioritats dels diferents municipis en matèria de
joventut.

B.1. Millorar la igualtat i la cohesió social de les
persones joves de la comarca.
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B.2. Garantir el desplegament de les PJ a tota la
comarca.
B.3. Potenciar la institucionalització de les
politiques de joventut.
B.4. Compartir programes i professionals per tal
de garantir la qualitat de les PJ a tota la comarca.
Humans
Xarxa de professionals de joventut municipals, compartits i comarcals.
Personal tècnic i administratiu del SCJ. Especialment responsable tècnica
comarcal i tècnica encarregada de coordinar els professionals compartits.
Funcionals
Taula tècnica comarcal de joventut. Taula política comarcal.
Econòmics
RECURSOS

Despeses

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Contracte
subcontractació
personal tècnic
compartit amb
empresa externa

100.000€

Ajuntaments

70.000€

Coordinació
personal tècnic
compartit

17.500€

CP 43.B DGJ

48.000€

Total despeses

117.500€

Total ingressos

117.500€

POBLACIÓ

Tots els ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès. Conveni amb

DESTINATÀRIA

possibilitats múltiples per compartir programes i professionals.
Des de l’inici del projecte Dinamo l’any 2001 amb la introducció de la
primera tècnica de joventut compartida a la comarca de l’Alt Penedès ha
estat una prioritat, manifestada també per les persones joves de la comarca
en els diferents espais de participació juvenil, la necessitat de disposar
d’equipaments municipals juvenils que actuïn com a espai de referència per
les persones joves i que en garanteixin la seva emancipació, apoderament i

DESCRIPCIÓ

igualtat d’oportunitats.

TÈCNICA I

El catàleg de recursos de suport estructural té com a finalitat facilitar als

METODOLÒGICA

ajuntaments

la

creació,

manteniment

i

ampliació

de

l’estructura

professional que faci possible l’existència del servei municipal de joventut
o similar o l’ampliació, millora o creació de línies de treball específiques o
especialitzades adreçades a la creació d’oportunitats per a les persones
joves. En aquest marc, actualment el Servei Comarcal de Joventut
s’encarrega d’oferir als ajuntaments, com a instrument de suport en matèria
de joventut i per tal de respectar els principis de més proximitat a la
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ciutadania, la participació i eficàcia en la prestació de serveis tota una sèrie
de professionals i serveis compartits amb els diferents ajuntaments de la
comarca que desitgen signar un conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal en matèria de joventut. Els professionals que actualment
s’ofereixen per conveni són: dinamitzador/a, informador/a, monitor/a.
D’altra banda hi ha projectes comarcals que ofereixen personal de suport
sense cost per als ajuntaments, com són el projecte de Patis Oberts i d’Aules
d’Estudi.
Actualment el Servei Comarcal de Joventut té signats convenis de
col·laboració en matèria de joventut per compartir professionals i/o
projectes amb 12 ajuntaments de la comarca. És un objectiu prioritari del
Servei Comarcal de Joventut augmentar considerablement el nombre
d’ajuntaments en conveni, i oferir serveis compartits concrets que puguin
interessar a la totalitat dels ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès.
Indicadors
AVALUACIÓ

Personal

tècnic

Mètode recollida
informació

Temporització

Fitxa Excel

Desembre

Fitxa Excel

Gener-Desembre

contractat
Nº informes tècnics
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PROJECTE
PRESENTACIÓ

CATÀLEG DE TALLERS DE LA XNEJ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tallers i cursos que ofereixen l’ XNEJ i la Diputació de Barcelona per les
persones joves.
La crisi econòmica i financera ha impactant de manera molt directa sobre el
col·lectiu jove. Des de l’inici de la crisi s’ha posat de manifest com l’atur

JUSTIFICACIÓ

afecta molt més a les persones joves amb un nivell d’estudis inferior.
L’educació és, doncs, un element clau per tenir una posició més segura al
mercat laboral.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS
A.1. Tallers específics

A. Capacitació de les persones joves

A.2. Cursos específics

B.1. Tallers específics

B. Afavorir l’emancipació del jove

B.2. Cursos específics

Humans
Equip OJ.
Funcionals
RECURSOS

Econòmics
Despeses

POBLACIÓ
DESTINATÀRIA

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Coordinació

100€

DGJ 43.1

100€

Total despeses

100€

Total ingressos

100€

Joves de la comarca.
Els tallers i/o cursos s’ofereixen segons la disponibilitat de l’XNEJ i de la

DESCRIPCIÓ
TÈCNICA I
METODOLÒGICA

Diputació de Barcelona. Un cop presenten el seu catàleg l’OJ sol·licita els
recursos que considera adients per les persones joves de la comarca. Un
cop, si es cau, concedies l’OJ cedeix l’espai a les administracions
esmentades i s’encarrega de la gestió logística dels cursos i/o tallers. Els i
les formadores van a càrrec de les administracions esmentades.
Indicadors

AVALUACIÓ
Nº cursos realitzats

Mètode recollida
informació
Full Excel

Temporització
Desembre
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Persones joves que
han

realitzat

Full Excel

Desembre

les

accions
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PROJECTE

PÀGINA WEB DINAMO I XARXES SOCIALS
Amb la finalitat de comptar amb un portal web que aglutini tota la política
comarcal de joventut es va desenvolupar el portal www.dinamo.cat, que
ofereix un clar servei als ajuntaments de la comarca i a les persones joves.

PRESENTACIÓ

La prestació de serveis online en matèria de política comarcal de joventut
que es fa des del portal www.dinamo.cat es reforça amb l’ús i la difusió a
través de les xarxes socials, especialment Facebook i Twitter.
L’Alt Penedès és una comarca amb en la que 23 dels 27 municipis tenen una
població compresa entre els 500 i 5000 habitants. És la comarca que té més
municipis de menys de 5.000 habitants, comparada amb la resta de

JUSTIFICACIÓ

comarques de l’Àmbit Metropolità, la qual cosa fa molt necessari el treball
en xarxa i el compartir els recursos i de facilitar al màxim la informació i
diversos tràmits i gestions online.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS

A. Potenciar la igualtat d’oportunitats de les
persones joves de la comarca.

A.1. Millorar la cohesió social de les persones
joves de la comarca.
A.2. Garantir la igualtat d’oportunitats de les
persones joves de la comarca independentment
del municipi on resideixin.
A.3. Augmentar les possibilitats d’emancipació
de les persones joves de la comarca.

B.

Millorar

les

dinàmiques

de

treball

col.laboratiu, tant pel que fa a la diagnosis,
com

a

intervenció

supramunicipal,

tot

optimitzant els recursos existents.

B.1. Enfortir el treball conjunt.
B.2. Impulsar mecanismes de coordinació.
B.3. Garantir el desplegament de les PJ a tot el
territori.

Humans
Equip del Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès.
Funcionals
Taula tècnica comarcal de joventut.
Econòmics
RECURSOS

Despeses

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Personal SCJ

2.187,68€

CP 41.1

270€

Manteniment
web i servidor

1.000€

CP 43.a

1.000€

Total despeses

3.187,68€

Total ingressos

1.540€
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POBLACIÓ
DESTINATÀRIA

Els destinataris últims són les persones joves de tota la comarca en general.
Des de l’inici del projecte Dinamo l’any 2001 amb la introducció de la
primera tècnica de joventut compartida a la comarca de l’Alt Penedès ha
estat una prioritat, manifestada també per les persones joves de la comarca
en els diferents espais de participació juvenil, la necessitat de disposar
d’equipaments municipals juvenils que actuïn com a espai de referència per
les persones joves i que en garanteixin la seva emancipació, apoderament i
igualtat d’oportunitats.
El Servei Comarcal de Joventut s’encarrega d’oferir als ajuntaments, com a
instrument de suport en matèria de joventut i per tal de respectar els
principis de més proximitat a la ciutadania, la participació i eficàcia en la
prestació de serveis destinats als ajuntaments i les persones joves de tota
la comarca.
Tots els professionals tècnics de joventut de la comarca compten amb un
nom d’usuari per entrar activitats a l’Agenda i noticies a la web del Dinamo,
convertint-la així en una web de totes i tots. Són aquests professionals els
encarregats d’actualitzar les dades de contacte i dels seus equipaments
municipals de joventut.
Les entitats juvenils de la comarca també tenen usuaris més restringits i
també poden penjar les seves activitats al portal així com actualitzar les

DESCRIPCIÓ

seves dades.

TÈCNICA I

El

METODOLÒGICA

informatives bàsiques que afavoreixin la emancipació de les persones joves

portal

www.dinamo.cat

pretén

cobrir i

ordenar

les necessitats

de la comarca i en relació a això hi podem trobar el següent menú:
1.

Agenda. Agenda amb les activitats comarcals d’interès
juvenil. Aquí es fa la publicitat de les activitats del Projecte
Comarcal d’Activitats formatives. El sistema permet que es
puguin fer les preinscripcions i les inscripcions online a les
activitats,

la

qual

cosa

redueix

els

desplaçaments

intercomarcals en aquest sentit.
2.

Notícies. En aquest apartat s’hi pengen aquelles noticies
que presenten un interès comarcal o que tenen una òptica
d’interès juvenil sigui local, comarcal o nacional.

3.

Busques informació?. Les persones joves de la comarca hi
poden trobar informació sobre aquells temes més rellevants
a l’hora de potenciar la seva emancipació. Hi podem trobar
un

apartat

informatives:

d’autoconsulta
Sexualitat

i
i

les

següents

Anticoncepció,

pastilles
trastorns

alimentaris, assessorament laboral, drogodependències,
sexualitat i afectivitat, VIH/SIDA, educació i formació i
habitatge. La majoria d’elles derivades a recursos comarcals
o nacionals d’autoconsulta i assessorament.
4.

Habitatge. Amb informació bàsica sobre temes d’habitatge.
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5.

Ocupació. Amb informació bàsica sobre temes d’Ocupació.

6.

Educació. Amb informació bàsica sobre temes d’Educació.

7.

Salut. Amb informació bàsica sobre temes de Salut.

8.

Consum. Amb informació bàsica sobre temes de Consum.

9.

Mobilitat. Amb informació bàsica sobre temes de Mobilitat.

10.

Qui som?. Amb una breu presentació del Servei Comarcal
de Joventut.
Recursos. Amb informació actualitzada i dades de contacte

11.

dels Equipaments municipals destinats a les persones joves
de la comarca, la Xarxa d’Aules d’Estudi de la comarca i les
entitats juvenils de l’Alt Penedès.
D’altra banda el portal compta amb pastilles que porten a altres webs,
serveis i publicitats interessants.
Des del mes de març de 2013 la web compta amb 8228 visites.
D’altra banda la difusió s’amplifica mitjançant les xarxes socials: twitter i
també un perfil de faceboock anomenat: Servei Joventut Alt Penedès Dinamo
que compta amb 2478 amistats i amb el següents grups privats propis:
1.

MOU-TE. Compartir cotxe a l’Alt Penedès

2.

Gran Reserva i Vinillo Peleón. Grups amb els nois i noies de
la primera i de la segona edició del Projecte Fórmula Jove.

3.

Info Jove Alt Penedès. Grup d’informació d’interès juvenil
destinat a professionals i persones joves de la comarca en
general.

Indicadors
AVALUACIÓ

Nº visites web
Nº

visites

socials

xarxes

Mètode recollida
informació

Temporització

Google Analytchics

Desembre

Estadístiques aplicatius

Desembre

específics
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Eix 4. Fem xarxa
PROJECTE

PRESENTACIÓ

ASSESSORAMENTS,

INSPECCIONS

PRECEPTIVES

I

ESPECIALS

A

LES

INSTAL·LACIONS JUVENILS
Inspecció a les instal·lacions juvenils i visites de comprovació pel
compliment del Decret de les activitats de lleure.
Atès que el Consell Comarcal rep finançament en matèria de joventut per la

JUSTIFICACIÓ

delegació de competències de les inspeccions de les instal·lacions juvenils,
així com, les visites de comprovació de les activitats de lleure.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS

A. Vetllar pel bon funcionament de les
instal·lacions juvenils.

B. Vetllar pel compliment del Decret del
Lleure.

A.1

Inspeccions instal·lacions juvenils.

B.1

Visites de comprovació a activitats

juvenils.

Humans
Equip OJ.
Funcionals
RECURSOS

Econòmics
Despeses

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Coordinació

3.000€

DGJ 41.2 i 41.3

3.000€

Total despeses

3.000€

Total ingressos

3.000€

POBLACIÓ

Instal·lacions juvenils i persones físiques i/o jurídiques que realitzen

DESTINATÀRIA

activitats de lleure.

DESCRIPCIÓ
TÈCNICA I
METODOLÒGICA

Es realitzen inspeccions preceptives cada dos anys a les instal.lacions
Juvenils. A l’Alt Penedès hi han 7 instal·lacions juvenils. Pel que fa a les
activitats del lleure es realitzen, principalment al Juliol, unes 20 visites
(segons les instruccions de la DGJ) de comprovació d’activitats del lleure.
Mètode recollida

Indicadors
AVALUACIÓ

informació

Nº d’ inspeccions
Nº

de

visites

de

Temporització

Aplicatiu de la DGJ

Gener-Desembre

Aplicatiu de la DGJ

Setembre

comprovació
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PROJECTE

TREBALL TRANSVERSAL
L’Alt Penedès és una comarca amb en la que 23 dels 27 municipis tenen una
població compresa entre els 500 i 5000 habitants. És la comarca que té més
municipis de menys de 5.000 habitants, comparada amb la resta de
comarques de l’Àmbit Metropolità, la qual cosa fa molt necessari el treball

PRESENTACIÓ

en xarxa i el compartir els recursos, fins i tots els dels professionals
destinats a desenvolupar les polítiques de joventut municipals, donat que la
majoria d’ajuntaments de la comarca no disposen de personal tècnic propi.
L’Alt Penedès és un territori amb molta dispersió de la població repartida en
27 municipis, però en quasi 200 nuclis i amb una forta capitalitat cultural,
comercial i administrativa de Vilafranca del Penedès. Els altres tres municipis
grans de la comarca: Gelida, Sant Sadurní d’Anoia i Santa Margarida i els
Monjos, també exerceixen de pol d’atracció. La comarca consta de 27
municipis. Com hem dit, la població està relativament concentrada entre
Vilafranca i Sant Sadurní. La resta de la població es reparteix pel territori de
la següent manera: un 1.3% entre tres municipis de fins a 500 habitants; un
24,2 % en setze municipis d’entre 5001 a 2.000 habitants; un 11,3 % en
quatre municipis d’entre 2.001 a 5.000 habitants; i un 12,4 % en dos

JUSTIFICACIÓ

municipis d’entre 5.001 a 10.000 habitants. Finalment, esmentar que l’Alt
Penedès és la comarca que té més municipis de menys de 5.000 habitants,
comparada amb la resta de comarques de l’Àmbit Metropolità.
En un territori d’aquestes característiques la necessitat de mancomunar
projectes i professionals es fa molt més evident i necessària, és per això que
el Servei Comarcal de Joventut té més de 13 anys d’experiència al respecte
amb l’objectiu de facilitar als ajuntaments dels recursos necessaris per tal
que puguin desenvolupar polítiques de joventut municipals integrals,
interinsitucionals i participatives
OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS
A.1. Gestió i tramitació del Contracte Programa.

A.

Millorar

les

dinàmiques

de

treballa

col·laboratiu, tant pel que fa a la diagnosi,
com a la intervenció supramunicipal, tot
optimitzant els recursos existents adaptantlos a les necessitats del col·lectiu juvenil.

A.2. Gestió i tramitació Subvencions Diputació
de Barcelona.
A.3. PTE, PSEC i Protocol violència masclista.
A.4.

Detectar

necessitats

específiques

i

prioritats dels diferents municipis en matèria de
joventut.
B. Prestigiar les polítiques de joventut fent
incidència en la seva capacitat apoderadora
dels i les joves des d’un plantejament
integral de les polítiques de joventut.

B.1. Coordinació amb la DGJ pels Plans Locals i
Comarcals.
B.2. Col·laboració amb el XASCJB.
B.3. Potenciar la institucionalització de les
politiques de joventut.
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B.4. Compartir programes i professionals per tal
de garantir la qualitat de les PJ a tota la comarca.
Humans
Coordinador tècnic comarcal.
Funcionals
Xarxa de professionals de joventut municipals, DGJ, Diputació, altres
Consell Comarcals, Serveis Educatius i de Salut.
RECURSOS

Econòmics
Despeses

Previsió d'ingressos

Concepte

Import

Organisme

Import

Personal tècnic i
administratiu
comarcal

5.816,59€

CP 41.1 DGJ

5.816,59€

Total despeses

5.816,59€

Total ingressos

5.816,59€

Tots els ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès. Conveni amb
POBLACIÓ
DESTINATÀRIA

possibilitats múltiples per compartir programes i professionals però tot i
això no s’arriba a tots els ajuntaments. La voluntat del Servei Comarcal de
Joventut és la de signar convenis amb tots i cadascun dels ajuntaments de
la comarca.
Des de l’inici del projecte Dinamo l’any 2001 amb la introducció de la
primera tècnica de joventut compartida a la comarca de l’Alt Penedès ha
estat una prioritat, manifestada també per les persones joves de la comarca
en els diferents espais de participació juvenil, la necessitat de disposar
d’equipaments municipals juvenils que actuïn com a espai de referència per
les persones joves i que en garanteixin la seva emancipació, apoderament i
igualtat d’oportunitats.
El Servei Comarcal de Joventut s’encarrega d’oferir als ajuntaments, com a
instrument de suport en matèria de joventut i per tal de respectar els

DESCRIPCIÓ

principis de més proximitat a la ciutadania, la participació i eficàcia en la

TÈCNICA I

prestació de serveis tota una sèrie de professionals i serveis compartits amb

METODOLÒGICA

els diferents ajuntaments de la comarca que desitgen signar un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal en matèria de joventut. Els
professionals que actualment s’ofereixen per conveni són: dinamitzador/a,
informador/a, monitor/a. D’altra banda hi ha projectes comarcals que
ofereixen personal de suport sense cost per als ajuntaments, com són el
projecte de Patis Oberts i d’Aules d’Estudi.
Actualment el Servei Comarcal de Joventut té signats convenis de
col·laboració en matèria de joventut per compartir professionals i/o
projectes amb 19 ajuntaments de la comarca. És un objectiu prioritari del
Servei Comarcal de Joventut augmentar considerablement el nombre
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d’ajuntaments en conveni, i oferir serveis compartits concrets que puguin
interessar a la totalitat dels ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès.
A partir del mes d’abril de 2014 s’obrirà un període participatiu amb els 27
ajuntaments de la comarca per tal de recollir les seves propostes en relació
al model relacional amb el Servei Comarcal de Joventut amb la intenció de
refer els convenis i totes les propostes que s’hi inclouen, ampliant-les i
diversificant-les per tal que hi tinguin cabuda i s’hi identifiquin tots els
ajuntaments de la comarca.
La participació es treballarà de forma específica mitjançant la Taula tècnica
comarcal de joventut i mitjançant la Taula política comarcal de joventut.
Indicadors
AVALUACIÓ

Mètode recollida
informació

Temporització

Nº reunions

Full Excel

Desembre

Nº tramitacions

Full Excel

Desembre
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3. LA SISTEMATITZACIÓ
En aquest apartat abordarem la temporització dels projectes al llarg dels quatre anys de
vigència del Pla, les eines de comunicació que s’utilitzaran per cada una de les
actuacions, i els mecanismes d’avaluació per tal de valorar la mesura en què les
actuacions estan complint els objectius establerts. Aquesta proposta ha d’esdevenir un
instrument útil pel desenvolupament de la planificació estratègica prevista i per a satisfer
de manera òptima les necessitats de les persones joves de l’Alt Penedès i els
Ajuntaments de la comarca.

3.1. Temporització
En la taula següent presentem la temporització prevista per l’aplicació de cada un dels
projectes inclosos en el present Pla Comarcal de Joventut. Tenint en compte que es tracta
d’uns projectes que disposen d’una mateixa temporització any a any, a la taula es recull
un únic any natural, però la seva aplicació és vàlida per qualsevol dels quatre anys de
vigència del Pla Comarcal de Joventut. Així

mateix, hem diferenciat entre la

temporització del disseny (D) i la implementació (I) de cada un dels projectes. Més
endavant, en l’apartat dedicat a l’avaluació detallarem la temporització de l’avaluació
dels diferents projectes.
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Taula 5. Temporització dels projectes

1. Impuls a l'emancipació juvenil

Eix

Projecte

2. Benestar i
cohesió social
3. Fem territori

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre Octubre

Novembre Desembre

Servei d'informació juvenil

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Assessoria acadèmica i laboral

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Assessoria de mobilitat internacional

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Assessoria laboral i d'emprenedoria

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Programa Forma't

D

D

D

I

I

I

D

I

I

I

Treballateca

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Projecte Instituts

I

I

I

I

I

I

D

D

I

I

I

Programa Comarcal d'Activitats Formatives

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

D

D

I

I

I

Assessoria d'habitatge

4. Fem xarxa

Gener

Punt mòbil salut
Pla Comarcal de Drogues

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Assessoria d'igualtat

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Campanya T'han maleducat

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Programa Comarcal de Joventut

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

I

I

I

I

I

D

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Taula política comarcal de joventut
Taula tècnica comarcal de joventut

I

I

I

I

I

Formació taula tècnica comarcal

D

I

I

I

I

D

D

Professionals de joventut compartits

I

I

I

I

I

I

Catàleg de tallers XNEJ i Diputació de Barcelona

I
I

I

I

I

I

I

I

Pàgina web dinamo i xarxes socials

I

I

I

I

I

I

I

Assessoraments, inspeccions preceptives i especials
a les instal·lacions juvenils

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Treball transversal

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
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3.2. Comunicació
Com hem indicat en l’apartat de propostes del Pla Comarcal de Joventut, la comunicació
esdevé un dels elements primordials per fomentar el reconeixement de les polítiques de
joventut, i, cada vegada més a través de la comunicació on-line, un instrument privilegiat
per arribar de forma directa a les persones joves. Conscients de la seva importància, en
aquest Pla Comarcal de Joventut s’ha incorporat la tasca de comunicació com un
programa més a desenvolupar pel Servei Comarcal de Joventut de l’Alt Penedès en el
marc de l’Eix 3 “Fem territori”.
De forma paral·lela, en aquest apartat concretarem els canals de comunicació utilitzats
pel Servei Comarcal Joventut (xarxes socials, pàgina web i canals físic de comunicació),
en el desenvolupament de les diferents actuacions incloses en el present Pla.

Taula 6. Canals de comunicació emprats en els projectes
Canals de comunicació
Programes

Servei
d’Informació,
Orientació i
Assessorament
Juvenil (SIJ)

Actuacions
Informació genèrica sobre temes
d'interès juvenil i espai d'autoconsulta
Informació i inscripció sobre cursos del
programa comarcal d'activitats
formatives
Inscripció al Sistema de Garantia Juvenil
Inscripció al "Forma't" i altres programes
en el marc de Garantia Juvenil
Càpsules informatives: tallers i xerrades
d'interès juvenil
Tramitació de carnets d'alberguista,
d'estudiant i de professor/a

Servei
Assessoria acadèmica i professional
d’assessories
especialitzades
comarcals (SAE) Assessoria de mobilitat internacional
pròpies de la OJ
Servei
d’assessories
especialitzades Assessoria laboral i d'emprenedoria
comarcals (SAE)
per derivació
Programa
d’ocupació
juvenil
Programa
Comarcal
d’activitats
formatives

Programa Forma't
treballateca.com

Cursos, tallers i activitats

Xarxes socials

Pàgina web

Canals físics de
comunicació

















































Xerrades d’orientació acadèmica
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Catàleg de
Suport als
Instituts de l’Alt
Penedès
Servei
d’assessories
especialitzades
comarcals (SAE)
per derivació
Programa de
promoció de la
salut

Punts d'Informació i Dinamització als
Centres Educatius (PIDCE)

Assessoria d'habitatge

Punt mòbil de salut

Dinamització de tallers i xerrades en
centres educatius
Servei d’Assessorament Familiar per
Alcohol i Drogues (SAFAD)
Actuacions de sensibilització en espais
d'oci nocturn i festes majors
Pla Comarcal de Cursos sobre dispensació responsable
Drogues
d'alcohol per a entitats
Curs esport i salut per a monitors de
lleure i de l'esport
Suport al Punt mòbil de salut
Assessoria on-line per a joves
Servei
d’assessories
especialitzades
comarcals (SAE)
per derivació
Catàleg de
Suport als
Instituts de l’Alt
Penedès
Campanya
“T’han
maleducat”





























Assessoria d'igualtat

Xerrades per fomentar la igualtat de
gènere i LGTBI



Assessorament i prevenció de les
violències masclistes



Assessorament tècnic a polítiques de
joventut comarcals i locals
Coordinació i treball en xarxa de la Taula
política comarcal de Joventut (TPC)
Coordinació de la Taula tècnica comarcal
de joventut (TTC)
Programa
comarcal de
joventut

Formació Taula Tècnica comarcal
Facilitar eines als ajuntaments per tal de
promoure la participació dels joves a
nivell local
Orientació i suport en la tramitació de
subvencions d'àmbit juvenil
Xarxa d'aules d'estudi compartides







Coordinació de la Taula tècnica de
Professionals de professionals compartits de Joventut
joventut
Gestió del personal compartit i
compartits
dinamització de les polítiques locals de
joventut
Informació i
Servei d'informació i orientació per
orientació
fomentar l'associacionisme
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Catàleg de
tallers de la
Capsules de participació XNEJ i Diputació
XNEJ i Diputació de Barcelona
de Barcelona







Comunicació

Pàgina web Dinamo i Xarxes Socials







Activitats i
instal·lacions
juvenils

Assessoraments, inspeccions preceptives
i especials a les instal·lacions juvenils

Direcció
General de
Joventut

Gestió i tramitació dels contractes
programa
Coordinació amb els diferents àmbits
Pla Salut, Escola i Comunitat

Planificació
estratègica

Pla Territorial Educatiu
Protocol d'Abordatge a la Violència
Masclista
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3.3. Avaluació
L’avaluació del Pla Comarcal de Joventut té per objectiu analitzar la mesura en què els
projectes desenvolupats assoleixen els objectius que s’han marcat. Esdevé, per tant, una
manera d’identificar si la proposta del Pla esdevé efectiva a la pràctica. Aquesta avaluació
s’ha d’entendre com una eina de millora continua, que proporciona informació de forma
periòdica per ajustar els projectes desenvolupats a les necessitats existents. Així, es
tracta d’una eina imprescindible per a actualitzar el Pla durant els seus quatre anys de
vigència.
En les fitxes dels projectes que presentem en el Pla d’Actuació Anual hem incorporat els
indicadors que ens serviran per analitzar els resultats dels diferents projectes, el mètode
que utilitzarem per a la recollida de la informació, i la seva temporització. De totes
formes, hem cregut convenient sistematitzar aquesta informació en el present apartat,
oferint una visió general dels indicadors que s’utilitzaran per avaluar cada projecte.
En una primera taula, presentem els indicadors per avaluar cada projecte i el mètode
que s’utilitzarà per recopilar-ne la informació. Es tracta majoritàriament d’indicadors
quantitatius referents al grau d’utilització dels diferents programes o serveis: nombre
d’usuaris atesos, nombre de formacions realitzades, nombre de reunions, etc. El mètode
de recollida principal per aquest tipus d’indicadors són els documents Excel elaborats
pel propi Servei Comarcal de Joventut, o diferents aplicatius web o gestionats per la
Direcció General de Joventut o per la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Per altra
banda, el Punt Mòbil de Salut inclou una valoració qualitativa del servei, realitzat durant
l’execució del projecte a través de qüestionaris.
En una segona taula presentem la temporització d’aquesta avaluació al llarg d’un any
natural. Donades les característiques dels projectes, es preveu que aquesta avaluació
sigui aplicable els quatre anys de vigència del Pla.

Taula 7. Indicadors i mètode de recollida de la informació per a l’avaluació dels
projectes
Eix

Projecte

Indicadors

1. Impuls a l'emancipació juvenil

Comptabilitzar visites
Servei d'Informació Juvenil

Comptabilitzar carnets
Comptabilitzar cursos

Assessoria acadèmica i laboral

Assessoria mobilitat internacional
Assessoria laboral i d'emprenedoria

Mètode de recollida de la
informació
Xarxes socials, pàgina web i
programes de seguiment
Recull d’ informació
mitjançant Excel “domèstic”
Recull d’ informació
mitjançant Excel “domèstic”

Nº assessoraments

Aplicatiu XNEJ

Nº informacions

Aplicatiu XNEJ

Nº assessoraments

Full Excel + aplicatiu XNEJ

Nº informacions

Full Excel + aplicatiu XNEJ

Nº derivacions

Full Excel
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Nº alumnes
Programa Forma't

Nº empreses registrades

Aplicatiu web

Nº ofertes publicades

Aplicatiu web

Nº xerrades fetes

Plantilles Excel

Nº assessorament PIDCES

Plantilles Excel

Nº de persones inscrites

Fitxa Excel- registre XNEJ

Nº de tallers

Fitxa Excel- registre XNEJ

Nº Derivacions a l’assessoria
d’ habitatge

Plantilla Excel

Nº joves atesos

Full Excel

Nº material utilitzat

Full Excel

Valoració qualitativa

Qüestionaris

Nº joves atesos SAFAD

Full Excel

Nº xerrades

Full Excel

Nº material utilitzat

Full Excel

Assessoria d'igualtat

Nº derivacions

Full Excel

Campanya T'han maleducat

Nº material

Full Excel

Nº reunions

Full Excel

Nº assessoraments/
orientacions

Full Excel

Nº de regidors

Full Excel

Nº de reunions

Full Excel

Nº reunions

Full Excel + actes

Nº de personal tècnic

Full Excel + actes

Nº reunions

Full Excel + actes

Nº assistents

Full Excel + actes

Personal tècnic contractat

Fitxa Excel

Nº informes tècnics

Fitxa Excel

Nº cursos realitzats

Full Excel

Persones joves que han
realitzat les accions

Full Excel

Nº visites web

Google Analytchics

Nº visites xarxes socials

Estadístiques aplicatius
específics

Nº d’ inspeccions

Aplicatiu de la DGJ

Nº de visites de
comprovació

Aplicatiu de la DGJ

Nº reunions

Full Excel

Nº tramitacions

Full Excel

Programa Comarcal d'Activitats
Formatives
Assessoria d'habitatge

2. Benestar i cohesió social

Full Excel
Aplicatiu web

Projecte Instituts

Punt mòbil salut

Pla Comarcal de Drogues

Programa Comarcal de Joventut

Taula política comarcal de joventut

Taula tècnica comarcal de joventut

3. Fem territori

Full Excel

Nº usuaris registrats
Treballateca

Formació taula tècnica comarcal

Professionals de joventut compartits

Catàleg de tallers XNEJ i Diputació de
Barcelona

Pàgina web dinamo i xarxes socials

4. Fem xarxa

Nº insercions al mercat
laboral
Nº reorientacions
acadèmiques

Full Excel

Assessoraments, inspeccions preceptives i
especials a les instal·lacions juvenils

Treball transversal
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Taula 8. Temporització de l’avaluació dels projectes

1. Impuls a l'emancipació juvenil

Eix

Projecte

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre Octubre Novembre Desembre

Servei d'informació juvenil
Assessoria acadèmica i laboral
Assessoria de mobilitat internacional
Assessoria laboral i d'emprenedoria
Programa Forma't
Treballateca
Projecte Instituts
Programa Comarcal d'Activitats Formatives

2. Benestar i
cohesió social

Assessoria d'habitatge
Punt mòbil salut
Pla Comarcal de Drogues
Assessoria d'igualtat
Campanya T'han maleducat

3. Fem territori

Programa Comarcal de Joventut
Taula política comarcal de joventut
Taula tècnica comarcal de joventut
Formació taula tècnica comarcal
Professionals de joventut compartits
Catàleg de tallers XNEJ i Diputació de Barcelona

4. Fem
xarxa

Pàgina web dinamo i xarxes socials
Assessoraments, inspeccions preceptives i especials a les instal·lacions
juvenils
Treball transversal
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