PLA LOCAL DE JOVENTUT

2020-2023
SANT JOAN DE VILATORRADA

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Regidoria de Joventut -Àrea de Serveis a les Persones
Amb el suport tècnic de
L’Oficina del Pla Jove
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
Àrea d’Atenció a les Persones
Aquest disseny és producte del “Els fonaments del disseny d’un Pla Local de Joventut” promogut per
“l’Oficina del Pla Jove” i amb el suport de la “Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia”.
.

Índex
Presentació ............................................................................................................................. 4
1. Introducció .......................................................................................................................... 5
1.1. EL DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT ........................................................ 6
2. El punt de partida. La diagnosi ........................................................................................... 7
2.1. PRIORITZACIONS ...................................................................................................... 7
2.2. CONCLUSIONS ........................................................................................................ 19
2.3. ORIENTACIONS ....................................................................................................... 20
3. Les línies estratègiques.................................................................................................... 23
3.1. MISSIÓ, VISIÓ, VALORS (REGIDORIA JOVENTUT) ............................................. 23
3.2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS PLJ ............................................................................ 24
4. Els programes .................................................................................................................. 25
4.1. Esquema global......................................................................................................... 31
4.2. EIX 1. ACOMPANYAMENT JOVE............................................................................ 28
4.3. EIX 2. DINAMITZACIÓ JOVE ................................................................................... 30
5. La sistematització ............................................................................................................. 43
5.1. DESTINATARIS ........................................................................................................ 43
5.2. TEMPORITZACIÓ ..................................................................................................... 45
5.3. RECURSOS .............................................................................................................. 46
5.4. PRESSUPOST I PLA FINANÇAMENT..................................................................... 49
5.5. METODOLOGIA: TRANSVERSALITAT I TREBALL EN XARXA ............................ 50
5.6. PARTICIPACIÓ ......................................................................................................... 53
5.7. AVALUACIÓ .............................................................................................................. 54
5.8. COMUNICACIÓ ........................................................................................................ 56

Presentació
Benvolgudes i benvolguts,
Durant els darrers anys la nostra societat ha experimentat grans canvis derivats, d’entre d’altres, dels efectes de
la important crisi econòmica d’inicis de la dècada passada i de l’aparició de les noves tecnologies i la
intercomunicació en el context mundial de la globalització. Aquests canvis ens han conduit a un nou context on
la inserció al mercat laboral o les dificultats d’accés a l’habitatge son alguns dels problemes més comuns dels i
les joves del país.
En aquest context, és l’administració pública qui ha de desenvolupar una tasca primordial per garantir la igualtat
d’oportunitats mitjançant polítiques de redistribució dels recursos, fent especial èmfasi en aquells sectors
poblacionals més vulnerables, com és el nostre jovent.
El present Pla Local de Joventut és el fruit de mesos de dedicació per part dels professionals tècnics per adaptar
les polítiques juvenils a les necessitats actuals. Aquesta tasca tècnica es suma al compromís polític de dotar
dels recursos disponibles als i les joves per tal de garantir el seu adequat progrés vital.
Els esforços dedicats a esbrinar quines són les necessitats concretes dels i les joves del nostre municipi, ens
han definit unes obligacions com a administració pública per donar respostes efectives que cobreixin aquestes
necessitats. Necessitats que van des de la dinamització d’activitats i espais orientats als joves fins a
l’acompanyament en la transició escola-treball o l’orientació acadèmica i laboral.
Aquest document, doncs, és el contracte que la regidoria de joventut signa amb el conjunt del municipi per als
pròxims quatre anys en matèria de joventut. Un contracte sotmès a una control permanent que asseguri el seu
compliment i, si és necessari, que incorporarà modificacions si les necessitats del nostre jovent així ho
requereixen.
Desitjant que suposi un pas endavant,

Àngel Sáez Marcos
Regidor de Joventut

1. Introducció
El document que presentem, el nou Pla Local de Joventut de Sant Joan de Vilatorrada, ens ha de permetre
marcar el full de ruta per a les polítiques públiques de joventut en el nostre municipi durant els propers quatre
anys, entre el 2020 i el 2023. Es tracta, doncs, d’una eina estratègica i de referència per a tots els càrrecs
polítics i tècnics de l’Ajuntament, i per al conjunt de la ciutadania, i de forma molt significativa pel jovent de Sant
Joan.
Els i les joves de Sant Joan esdevenen l’objecte principal de l’elaboració d’aquest document, ja que pretén de
forma genèrica abordar les seves inquietuds i necessitats més rellevants i donar-los resposta a través d’un
seguit de propostes d’acció i actuacions concretes.
Per poder saber quines són les necessitats bàsiques del jovent santjoanenc es va desenvolupar un procés de
diagnosi de la realitat juvenil que ens ha permès dissenyar aquest nou Pla Local. Promovent la seva participació
en aquest procés de diagnosi, i mitjançant diferents eines de participació social, com entrevistes i grups de
discussió dinamitzats, hem recollit moltes de les propostes d’acció que s’establiran com a base de les polítiques
municipals del Servei Local de Joventut que, a través d’aquest document ,es volen articular en els propers
quatres anys.
Algunes d’aquestes polítiques municipals que tracten d’abordar les principals sensibilitats juvenils que s’han
recollit en el procés de diagnosi i que esdevenen eixos vertebradors del nou Pla Local són: potenciar l’Espai
Jove com a espai referent de joventut de Sant Joan; millorar l’oferta formativa i l’acompanyament en la transició
escola-treball; consolidar els recursos humans i tècnics de l’àrea necessaris per a desplegar totes les accions
previstes, o bé impulsar les polítiques d’igualtat com a eix transversal a totes les accions de la Regidoria de
Joventut.
Projectes i propostes com aquestes conformen el cos principal de les accions que vol desplegar aquest nou pla
Local 2020-2023, i volen donar continuïtat a la tasca desplegada en els anteriors plans locals, tot i tenint en
compte que les realitats juvenils són canviants i estant en constant evolució i moviment.
En aquest sentit, aquest nou Pla està pensat per adaptar-se a aquests nous reptes de canvi i transformació
social sense perdre de vista la seva missió principal de plantejar una mirada integral cap a la població jove en el
seus processos d’emancipació, apoderament, construcció i transformació de la realitat social.

2. El punt de partida. La diagnosi
La Diagnosi de la realitat juvenil de Sant Joan de Vilatorrada és un document elaborat per la Consultora Quòrum
en col·laboració amb la Regidoria d’Infància i Joventut, a través del suport material del catàleg de la Diputació de
Barcelona. Hi han participat un grup divers d’agents socials i joves del municipi, i pretén ser un anàlisi exhaustiu
de la situació general de la població jove al municipi, desplegada a través d’un seguit d’àmbits que volen donar
una visió i una perspectiva integral de com viuen els i les joves de Sant Joan, i de quines són les seves
necessitats més importants.
Està configurada, doncs, com la base inicial d’estudi i reflexió sobre la que es plantegen les diferents línies
estratègiques d’actuació que conformen el disseny de les polítiques públiques de Joventut pels propers anys,
materialitzades a través del disseny del Pla Local de Joventut 2019-2022.

2.1. PRIORITZACIONS
La Diagnosi de la realitat juvenil de Sant Joan està estructurada en diferents àmbits de la realitat juvenil
subjectes a anàlisi estadística i també a una anàlisis qualitativa mitjançant diferents tècniques de recerca com
les entrevistes personals i els grups de treball.
A continuació presentem una síntesis de les principals prioritats que s’han pogut constatar dins de cada un dels
àmbits analitzats:

ESTRUCTURA I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ JOVE
Sant Joan de Vilatorrada és un municipi de la comarca del Bages, el segon més gran de la comarca després de
Manresa. La seva població és de 10.759 persones, segons dades del padró municipal de 2016. Amb una
extensió de 16,2 km2, la densitat de població és de 664,1 habitants per Km2.
Taula 1. Població de Sant Joan de Vilatorrada, 2016.
POBLACIÓ
Homes
Dones
Total
Joves 15 a 29 anys
Població total

810

730

1.540

5.390

5.369

10.759

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT.

El percentatge de població juvenil entre els 15 i els 29 anys respecte al total d’habitants de Sant Joan és del
14,3%, dada que es manté molt semblant a les dels darrers 15 anys, tot i que hem de tenir en compte que la
franja entre els 12 i els 15 anys no està representada en aquestes dades, i aquests adolescents també són un
subjecte actiu de les polítiques públiques adreçades a joves.
Del total de la població, a l’any 2016 hi ha el mateix percentatge de dones (49,9 %) que d’homes (50,1 %). Entre
els joves aquesta diferència augmenta, sobretot en la franja d’edat dels 20 a 24 anys, en la qual els nois superen
de manera notable a les noies (57,7 % i 42,3 % respectivament).

Taula 2. Percentatge de joves de 15 a 29 anys per franges d’edat
a Sant Joan de Vilatorrada, 2016.

15-19 anys

Homes
52,30 %

Dones
47,70 %

20-24 anys

57,70 %

42,30 %

25-29 anys

47,85 %

52,15 %

15-29 anys

52,60 %

47,40 %

Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT.

A escala municipal, comarcal i de Catalunya la proporció dels joves per franges d’edat de 15 a 19 anys, de 20 a
24 i de 25 a 29 es distribueixen de manera semblant, però hem de remarcar que a Sant Joan és major el
percentatge de joves de la franja de 15-19 anys respecte a la resta de territoris contrastats.
Taula 3. Població jove de 15 a 29 anys per grups d'edat.
Sant Joan de Vilatorrada, Bages i Catalunya, 2016.
de 15 a 19 anys
Sant Joan de Vilatorrada
Bages
Catalunya

de 20 a 24 anys

de 24 a 29 anys

564

37 %

487

32 %

489

32 %

8.326

34 %

7.731

32 %

8.448

34 %

352.991

31 %

363.089

32 %

414.664

37 %

Elaboració pròpia. Font: Padró continu d'habitants. IDESCAT.

Quan s’analitza l‘evolució històrica dels joves de Sant Joan de Vilatorrada per franges d’edat, s’observa un
creixement de la franja de 15 a 19 anys al 2016; mentre que es redueix la de 25 a 29 anys respecte al 2010 i
2001, el que pot indicar un canvi de tendència dels darrers anys, ja que la major proporció dels joves es
concentrava a la franja dels 25 als 29 anys, i el que s’incrementa ara és el percentatge de joves d’edats més
baixes, incloent també els de la franja de 12 a 15 anys.
Taula 4. Població de 10 a 34 anys per grups d'edat i sexe. Sant Joan de Vilatorrada, 2016.
Sant Joan de Vilatorrada

Homes

Dones

total

%

De 10 a 14 anys

329

309

638

22,4%

De 15 a 19 anys

295

269

564

19,8%

De 20 a 24 anys

281

206

487

17,1%

De 25 a 29 anys

234

255

489

17,2%

De 30 a 34 anys

324

347

671

23,6%

1.463

1.386

2.849

100%

Total

Elaboració pròpia. Font: Padró continu d'habitants. IDESCAT.

Com a conclusions finals d’aquest apartat, podem descriure que l’evolució de la població jove de Sant Joan
segueix uns models equiparables a la comarca del Bages i al conjunt de Catalunya, i que es remarca una
tendència demogràfica d’augment de la població juvenil més jove, entre els 12 i els 19 anys, i una disminució
progressiva de les franges altes de jovent entre els 25 i els 29 anys.

MOVIMENTS DE POBLACIÓ

L’anàlisi de la migració externa, és a dir, dels moviments de població que es produeixen entre diferents països,
permet conèixer la configuració de col·lectius en la població, alhora que esdevé un indicador important de la
realitat social del municipi.
La següent taula permet conèixer la configuració de la població jove esmentada anteriorment.
Taula 5. Dades generals sobre població i joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera. Sant Joan de Vilatorrada, Bages i
Catalunya, 2016 (dades absolutes i percentatges).

PNE

JNE

Sant Joan de Vilatorrada

919

223

167

8,5 %

14,5 %

17,3 %

Bages

20.782

4.935

4.719

11,9 %

20,1 %

25,8 %

177.072

13,6 %

20,6 %

22,7 %

Catalunya

1.0233988 232.394

JNE (-rUE) %PNE/total P %JNE/J %JNE/PNE

Elaboració Pròpia. Font: dades Estadística de Població 1996, Cens 2001, Padró continu d'habitants. IDESCAT.

PNE
JNE
JNE (-rUE)
%PNE/total
P
%JNE/J
%JNE/PNE

Població nacionalitat estrangera
Població jove de 15 a 29 anys nacionalitat estrangera
Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera excepte els de la resta de la
UE
Proporció de població de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el conjunt
de la població
Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total dels
joves
Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total de població de
nacionalitat estrangera

El 14,5 % de la població jove del municipi al 2016 té nacionalitat estrangera. Quan es compara el municipi amb
la comarca i el país, es pot veure que la presència de joves amb nacionalitat estrangera és més reduïda al
municipi.
Tanmateix, s’observa que els últims anys el percentatge de gent jove de procedència estrangera ha disminuït.
Això podria explicar-se pel fet que molts joves adquireixin nacionalitat espanyola (i perden l’estrangera), deixen
de ser joves i en els últims anys, i pels efectes de la crisi econòmica de la darrera dècada, se’n van i/o no venen
de nous.
Quan s’analitza la població jove per grups de d’edats, s’observa com el grup de joves d’entre 30 a 34 anys és el
més nombrós, seguit del grup d’entre 15 i 19 anys. I quan comparem per continents, el principal origen dels
joves de nacionalitat estrangera és Àfrica, amb un 32,5 %, seguit dels de procedència de la resta de la Unió
Europea (menys Espanya), amb el 28,4 %, i de la resta d’Europa, amb el 26,4 %

Taula 6. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d'origen i per grups d’edat. Sant Joan de
Vilatorrada, 2016.
Resta
UE

Resta
d'Europa

Àfrica

Amèrica del Nord i
Central

Amèrica del
Sud

Àsia i
Oceania

De 15 a 19 anys

20

18

23

1

7

0

De 20 a 24 anys

12

23

26

3

4

2

De 25 a 29 anys

24

11

15

2

1

5

Total 25-29

56

52

64

6

12

7

28,4%

26,4%

32,5%

3,0%

6,1%

3,6%

%

Elaboració pròpia. Font: dades del Padró continu de població. IDESCAT.

Al contrastar-ho amb la comarca del Bages i Catalunya, s’observa que la presència de joves procedents de la
resta d’Europa és significativament major a Sant Joan (26,4 % davant a el 5,8 % de la comarca i el 6,1 % de
Catalunya). Aquesta dada pot ser a conseqüència del nombrós col·lectiu de joves de procedència ucraïnesa,
que és molt característica i particular de Sant Joan. En canvi el col·lectiu d’Àsia i Oceania, com també d’Amèrica
del Sud, tenen menor presència en el Bages i a Catalunya. També destaca la presencia de joves procedents
d’Àfrica a Sant Joan de Vilatorrada, en concret del Magreb, i particularment d’origen marroquí.
Com a conclusió d’aquestes dades de moviments de la població, podem veure que el grau de diversitat cultural
de Sant Joan no és molt alt, si el comparem amb altres realitats properes com són la comarca del Bages, i la
resta de Catalunya, i, que tal i com també passa amb les dades de població jove en general, les franges d’edat
més nombroses o que més s’incrementen són les més joves, entre els 12 i els 19 anys, amb una composició
molt basada en joves d’origen i/o cultura magrebina i joves de la resta d’Europa, principalment ucraïnesos.

MERCAT LABORAL I ATUR
La taxa d’atur registrada el 2017 és a Catalunya del 12,6 %, al Bages del 12,1 % i a Sant Joan de Vilatorrada del
9,3% , segons dades de desembre del 2017.
Segons el sexe, es pot veure que l’atur femení supera al dels homes en 4 punts percentuals. A part de la
diferència esmentada entre els homes i les dones, també s’observa una diferència significativa entre la taxa
d’atur de Catalunya, la comarca i el municipi, el qual té una taxa d’atur inferior a la resta del territori.

Taula 8.Taxa d’atur registrat segons sexe. Sant Joan de Vilatorrada, desembre 2017.

Sant Joan de Vilatorrada

Homes

Dones

Total

7,4 %

11,2 %

9,3 %

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT i diputació de Barcelona, Observatori del Treball.

Quan es mira l’evolució històrica de la taxa d’atur es veu un creixement fins el 2012, arribant al 19% de la
població, després s’observa un canvi de tendència i la taxa d’atur comença a disminuir fins el 2017 fins 9,25%
esmentat i situant-se en quotes més baixes que el 2008.

Gràfic 9. Evolució de la taxa d’atur registrat (2008 a 2017)
Sant Joan de Vilatorrada

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT

Referent a la taxa d’atur per franges d’edat, la taxa d’atur més elevada el 2017 la trobem entre els joves menors de 25
anys, amb un 9,9 % i, sobretot, entre el majors de 54 anys, amb un taxa del 18,0 %. En canvi, la taxa d’atur més baixa
es situa entre les franges d’edat de 25 a 44 anys.

Taula 9. Atur registrat per edat. Sant Joan de Vilatorrada, 2017.
Edat

Homes

Dones

Total

De 16 a 24 anys

9,1 %

10,7 %

9,9 %

De 25 a 34 anys

6,6 %

6,3 %

6,5 %

De 35 a 44 anys

5,4 %

8,9 %

7,1 %

De 45 a 54 anys

7,1 %

9,3 %

8,1 %

De 55 a 64 anys

11,7 %

24,9 %

18,0 %

TOTAL

7,4 %

11,3 %

9,3 %

Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona.

En resum, Sant Joan de Vilatorrada presenta una taxa d’atur menor que la resta del territori. Quan es mira la
seva evolució, s’observa que arran dels inicis de la crisi, al voltant del 2008, l’atur experimenta un creixement fins
al 2012. Aquest últim any sembla estabilitzar-se i comença una tendència a la baixa fins el 2017 i que sembla
continuar el 2018.
I també com a dada a ressaltar podem veure que la taxa d’atur juvenil també té un accent marcat en la
separació per gèneres, ja que l’atur femení és gairebé 2 punts percentuals més alt que el que pateixen els nois,
fet que també correlaciona amb la desigualtat de gènere que es veu reflectida en molts àmbits de la societat
actual, i de la que no es pot sostreure la realitat de Sant Joan.

HABITATGE

No es disposen de dades ni d’estimacions del nombre de joves que poden estar emancipats a Sant Joan de
Vilatorrada. Les bases de dades municipals tampoc disposen d’aquesta informació actualitzada. Per tant, a
continuació es mostren tres dades bàsiques del parc d’habitatges del municipi: el total d’habitatges principals,
secundaris i buits al municipi; el percentatge de pisos principals per règim de tinença; i l’evolució dels habitatges
iniciats de nova planta, on es reflexa també els habitatges de protecció oficial.
Quan s’observa els habitatges familiars per tipus, veiem que a Sant Joan de Vilatorrada el percentatge
d’habitatges principals és significativament major que el de la comarca i a Catalunya. En canvi, el percentatge de
pisos buits és menor. És important destacar que, tot i que el percentatge de pisos buits és inferior a la resta del
territori, al municipi es detecten 566 habitatges buits.
Taula 10. Habitatges familiars. Per tipus, 2011.
Sant Joan de Vilatorrada

Bages

Catalunya

Principals

4.119

85,7 %

70.852

74 %

2.944.944

Secundaris

-

-

6.010

6%

470.081

Buits

566

11,8 %

18.955

20 %

448.356

Total

4.804

95.817

76 %
12 %
12 %

3.863.381

Per altra banda, quan s’analitza el tipus d’habitatges construïts, s’observa que durant el període 2000-2016 els
habitatges iniciats de nova construcció a Sant Joan de Vilatorrada van estar majoritàriament vinculats a l’oferta
privada.
El màxim d’habitatges iniciats es va assolir el 2007 amb 277 projectes visats. A partir d’aquest any, coincidint
amb la crisi econòmica, s’observa una caiguda notable dels habitatges iniciats, només amb un repunt el 2010
amb 76 projectes. A partir del 2011 es veu una paralització de nous habitatges.
Els pisos de protecció oficial només tenen una presència puntual els anys 2000, 2001, 2003 i 2008. A partir de
llavors no s’han promogut més pisos de protecció oficial.
Entre els entrevistats i els joves, hi ha una opinió generalitzada que emancipar-se a Sant Joan de Vilatorrada no
és fàcil. Es destaca la manca d’oferta d’habitatge lloguer i l’elevat preu d’aquests, el que provoca que la gent
jove, per emancipar-se, hagi de marxar del poble. Comenten que, quan la gent vol emancipar-se, se’n van cap a
Manresa, ja que hi ha moltes més opcions de feina i d’habitatge. Es destaca que, tot plegat, segueix un cercle
viciós: davant la dificultat de trobar una bona feina al poble, els joves tenen dificultat per emancipar-se i poder
pagar els preus de lloguers actuals que es demanen.
Per fer front a aquesta dificultat, hi ha la demanda per part del joves que es destinin més habitatges al lloguer
social. Així mateix, una altra demanda general del col·lectiu jove en l’àmbit de l’emancipació va enfocada a la
possibilitat de tenir un assessorament jurídic sobre contractes de lloguer i una orientació sobre com cercar pis.

EDUCACIÓ I NIVELLS D’INSTRUCCIÓ

Recursos educatius
Actualment, Sant Joan de Vilatorrada disposa de dos llars d’infants (El xiulet i Barrufets); tres CEIP’s (Ametllers,
Collbaix i Joncadella); dos IES (Quercus i SINS Cardener), un centre municipal de formació de persones adultes
i una escola municipal de música.
 L’Institut Quercus és un centre d’ensenyament públic que imparteix:
- Educació secundària obligatòria.
- Batxillerat: ciències de la naturalesa i de la salut, humanitats, ciències socials i tecnologia.
- Cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà: muntatge i manteniment
d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor (1r – 2n).
- Cicles formatius de formació professional específica de grau superior: animació d’activitats
físiques i esportives, prevenció de riscos professionals (1r – 2n).


L’institut SINS Cardener és un centre d’ensenyament públic que imparteix educació secundària,
mitjançant d’un projecte innovador adherit al moviment de renovació pedagògica Nova Escola 21.



El centre de formació de persones adultes és un centre d’ensenyament municipal que imparteix els
següents ensenyaments: Obtenció del graduat d’ESO i preparació procés d’accés CFGM;
alfabetització; neolectors; ampliació de coneixements; informàtica; català; conversa/immigració i
anglès bàsic. També s’organitzen sortides, xerrades, cursets de cuina, de ioga,...



L’escola municipal de música és un centre d’ensenyament municipal que imparteix ensenyaments
des dels tres anys fins a adults.

Com es pot veure en la gràfica 11, destacar l’alt índex de persones que a Sant Joan de Vilatorrada assoleixen
l’educació secundària, amb un 39 % de la població el 2011. A més, si es comparen els resultats respecte el 2001
de les persones que obtenen batxillerat superior o estudis universitaris, s’observa un augment substancial,
doblant gairebé el percentatge. Aquest bon índex d’instrucció ve acompanyat, conseqüentment, d’una reducció
del nivell de les persones que només obtenen estudis primaris, que passa del 33 % el 2001 al 16 % el 2011, i
s’aconsegueix reduir el nombre de persones que no saben ni llegir ni escriure. Per tant, es pot parlar d’un bon
nivell d’instrucció i d’una tendència positiva on cada vegada més persones opten pels estudis superiors.
Gràfic 11. Nivell d’instrucció població de 16 anys i més a
Sant Joan de Vilatorrada, 2001-

2011.

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT.

Percepció envers l’àmbit educatiu
En general, tots els agents entrevistats estan d’acord en què l’oferta educativa al municipi és àmplia i suficient
per les dimensions del municipi. Es destaca que hi ha una oferta primària amb projectes educatius molt diferents,
que troben continuïtat en la secundària. A partir de batxillerat, l’oferta educativa i formativa del municipi és molt
reduïda i els joves tenen assumit que, per seguir estudiant, hauran de marxa fora del poble.
En canvi, alguns dels joves que encara estan estudiant a l’institut, veuen amb preocupació la manca d’oferta
d’oportunitats de formació. Tot i haver-hi la consciència que Sant Joan de Vilatorrada és un poble petit i que no
pot oferir tots els tipus de formació perquè no hi hauria la demanda suficient, sí que existeix l’opinió que hi ha
una manca de cicles formatius i de formació ocupacional per la qual sí que es creu que hi hauria una demanda.
Ara mateix, tots els joves de la comarca que volen estudiar un cicle formatiu no tenen gaire més opcions que
desplaçar-se a Manresa, el qual no pot absorbir tota la demanda que hi ha de cicles formatius.

Serveis d’orientació acadèmica
Alguns dels agents entrevistats consideren que seria necessari establir vies mitjançant les quals els joves
disposin d’informació més acurada sobre el tipus de formació que més es pot ajustar a les seves preferències i,
al mateix temps, els pot facilitar una major inserció en el mercat de treball.
El recurs que més mencionen els entrevistats és el CIO, on es dóna orientació acadèmica i es facilita recerca a
cursos formatius. També es destaca com a punt d’informació l’Espai Jove, i la feina dels instituts amb
orientadores, activitats puntuals, tallers, etc. Tot i així, hi ha l’opinió generalitzada de què no és suficient.
Alguns dels entrevistats apunten que hi ha una mancança de recursos sobretot per aquells joves que surten del
sistema escolar, i després s’hi volen reenganxar. Opinen que disposar d’un educador especialitzat en el servei
d’orientació acadèmica ajudaria a poder-los retornar al sistema.
Dos dels entrevistats destaquen també que hi ha un centre obert de reforç per a nens i joves fins a 14 anys, però
es deixa fora als de 14-16, que precisament és l’edat més complicada, sobretot pel que fa a l’absentisme i a
l’abandonament escolar. Tot i que hi ha centres privats de reforç al municipi, mancaria algun altre recurs per a
les famílies que no es poden permetre el reforç privat.

OCI I CULTURA

En termes culturals a Sant Joan de Vilatorrada trobem la Biblioteca Cal Gallifa, la Sala Cultural Cal Gallifa i el
Mas Sant Joan.
 La Biblioteca Cal Gallifa disposa d’un fons documental que es renova constantment, és de lliure
consulta i la majoria de documents es poden emportar en préstec. Els serveis que ofereix són els
següents: informació, consulta, préstec, préstec interbibliotecari, Internet, xarxa sense fils Wi-Fi,
ofimàtica, informació local, activitats i formació d’usuaris.
 La Sala de Cultura Cal Gallifa és una sala polivalent que funciona com a sala d’usos múltiples. Les
principals activitats que es realitzen a la Sala són: teatre professional, amateur i infantil i familiar, balls,
sopars, exposicions, concerts, festes populars, cursets i tallers. Dins d’aquesta mateixa sala hi ha la
ludoteca, un recurs municipal d’infància que ofereix activitats i tallers per a infants de 3 a 11 anys i les
seves famílies.



El Mas Sant Joan és un edifici que va ser adquirit per l’Ajuntament i ha estat recuperat per destinar-lo a
equipament cultural. Actualment és la seu de l’Escola Municipal de Música i a la capella s’hi realitzen
concerts, exposicions, xerrades, cine-fòrums...

El municipi disposa d’un equipament on es concentren un gran nombre de joves del poble que és l’Espai Jove.
És el servei municipal d’informació i dinamització juvenil de Sant Joan de Vilatorrada. S’adreça a la població
juvenil en general dels 13 als 29 anys, ja es tracti de joves associats o joves a títol individual, tot i que
prioritàriament s’adreça a la franja d’edat de 13 a 17 anys.
Els serveis gratuïts que ofereix són: sis ordinadors amb connexió ADSL; 2 sales per fer treballs en grup,
reunions, deures o lectura; una ludoteca juvenil amb jocs de taula i de consola; i un buc d’assaig a la Sala
Polivalent.
Com a punt d’informació, ofereix atenció personalitzada i autoconsulta amb suport informàtic; fons documental;
hemeroteca; difusió informativa; suport a activitats, grups i associacions. S’ofereix informació de diferents àmbits
temàtics: educació, treball, salut, cultura, lleure, societat, habitatge, associacionisme, solidaritat i cooperació...
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys hi ha la ludoteca, que disposa d’una gran varietat de jocs i joguines, tallers i
un espai familiar.
Pel que fa a l’oci, es poden trobar diversos bars. Els més típics són els bars de tapes. La Sala de Cultura Cal
Gallifa també funciona com a sala de concerts, i per últim, hi ha el Soterrani, un bar musical i de copes que
ofereix oci nocturn.
En general, es comenta que hi ha diverses activitats culturals on els joves s’hi apunten però no són iniciatives
pròpiament juvenils: El Sidral, l’aula de teatre al carrer, Punt de Fuga, La Petita de Sant Joan i Vilacastanya.
Els agents entrevistats apunten la mancança d’un esplai o cau, i creuen que s’hauria de fomentar el lleure
sobretot per estimular i dinamitzar culturalment als joves més petits.

Lloc de trobada del joves
Opinió generalitzada que no hi ha equipaments on els joves es puguin reunir, ja que l’Espai Jove només està
obert dues tardes a la setmana, entre setmana. Molts dels entrevistats coincideixen en què hi hauria d’haver una
dinamització d’aquest espai, que estigués obert més dies i oferís activitats d’oci no vinculades al consum de
drogues.A part de l’Espai Jove, els joves tenen espais de trobada al carrer en diversos punts del municipi com
al Parc Catalunya, al Parc Llobet, al pavelló municipal, al camp de futbol, al Torrent del Canigó, a la zona del
bosquet i a l’Era.

L’oci a Sant Joan
En general hi ha el sentiment que hi ha una manca d’oci per als joves, encara que hi ha diferents percepcions
sobre el tipus d’oci que falta i la franja d’edat de joves a la que va dirigit.
Entre els joves hi ha un consens en que a Sant Joan de Vilatorrada no hi ha moltes coses a fer. Comenten que,
deixant de banda la Festa Major, no hi ha res destinat als joves. En relació a l’oci, quan s’ho volen passar bé
marxen a Manresa o Artés, ja que tenen un casal de joves potent que organitza més activitats. En aquest sentit,
destaquen el fet que l’Espai Jove no satisfà les seves necessitats, ja que només obre dues tardes per setmana.
També es destaca que no hi ha una bona difusió o no s’arriba als joves, ja que encara que es faci alguna cosa a
l’Espai Jove, la gent no hi va.
Així mateix, els joves reivindiquen que s’organitzin més activitats, com gimcanes, acampades i sortides al carrer;
així com també organitzar o facilitar activitats de ball lligats a la cultura urbana (cursos, tallers, masterclass de
zumba, etc.) o colònies esportives més vegades a l’any (no només a l’estiu), d’una durada més curta.

S’apunta la idea que s’haurien de donar més facilitats als joves per organitzar les seves pròpies activitats ja que,
quan ho fan, hi acudeix més gent i te més repercussió. Per exemple, se’ls hauria de donar facilitat en utilitzar el
pavelló perquè, quan organitzen tornejos informals de futbol, hi participen molts joves.

Oci nocturn
En general, hi ha l’opinió que l’oferta d’oci nocturn que ofereix el municipi és escassa i, a més a més, acaba
d’hora. De fet, el sentiment majoritari és que no hi ha cap local, privat o públic, d’oci nocturn al municipi destinat
al col·lectiu jove.
Aquesta manca d’oci nocturn per una part de la gent jove del municipi es tradueix en buscar altres opcions fora
del municipi per sortir de festa. Un dels fets recurrents que es comenten és que els joves agafin el cotxe per
sortir de festa, sobretot a Manresa. Tanmateix, els joves de menor edat que no disposen de l’edat o dels
recursos econòmics suficients per anar a un bar o agafar el cotxe per sortir del poble, són els que es troben
sense un lloc on poder reunir-se al vespre. Aquesta mancança és més acusada pels joves petits, els quals
l’única alternativa que tenen és quedar-se pels carrers i places del poble.
IGUALTAT I DIVERSITAT

Diversitat, relacions i convivència entre la gent Jove
Sant Joan de Vilatorrada no està exempt de les dinàmiques socials actuals, com és l’augment de la diversitat
entre els joves (lloc d’origen, gènere, religió...). La diversitat, positiva en si mateixa, a vegades va acompanyada
de situacions de discriminació dels col·lectius més desfavorits o vulnerables, fet que provoca que joves
d’aquests col·lectius tinguin més possibilitats de quedar exclosos en els processos de transició relacionats amb
l’educació, la recerca de feina o l’emancipació.
Tal com s’ha vist, l’atur afecta més als menors de 20 anys, però, en general, també a les dones, a persones de
procedència estrangera i a la gent jove sense estudis post obligatoris, entre d’altres. Des de les institucions
s’hauria de donar-los suport per tal de garantir que tots els joves, independentment de la classe social, gènere,
religió i lloc d’origen, tinguin les mateixes oportunitats i succés en la transició a la vida adulta.

Gènere: relacions igualitàries i respectuoses entre nois i noies
La percepció majoritària entre els agents entrevistats és que les relacions entre nois i noies no sempre són
respectuoses. Entre les parelles de joves també s’observa com les relacions no sempre estan dins els
paràmetres d’igualtat i de respecte desitjats. Tanmateix, tot i que s’apunta que hi ha un repunt en les actituds
masclistes, es considera que les relacions en general són poc respectuoses, sigui entre nois, entre noies, o
entre noies i nois.
Les noves tecnologies i les xarxes socials han afavorit l’existència d’un major control entre les parelles, com
també l’existència de bullying i les relacions abusives. L’augment d’aquest fenomen no és exclusiu del municipi,
sinó que és un tipus de conducta detectada entre els joves d’arreu del país. Les xarxes socials han fet
augmentar l’assetjament en general, s’ha traslladat de l’institut o del carrer a les xarxes socials. De fet, diversos
entrevistats expliquen que coneixen alguna situació de violència o assetjament.
En general, els entrevistats estan d’acord en l’existència d’un rebrot en les actituds masclistes. Consideren que
no és un fenomen estès, però sí existent. Un dels entrevistats opina que aquestes actituds hi han estat sempre,
no és que ara n’hi hagi més, el que passa és que són situacions s’amplifiquen per la utilització de les xarxes
socials.

Multiculturalitat entre la gent jove
En general, com s’ha comentat anteriorment, no s’identifica cap conflicte entre els joves per la seva nacionalitat
o origen. Part dels entrevistats consideren que la convivència és bona i que el fet de la diversitat es viu amb
normalitat. Es comenta que fa uns anys potser sí hi havia més separació com, per exemple, quan a l’Espai Jove
era marcadament magrebí. Actualment això ha canviat i a dia d’avui és freqüentat per diversos col·lectius.
Tanmateix, la manca de conflicte no significa que hi hagi una cohesió plena i, tot i que no es generen situacions
de conflicte, es destaca que en molts casos es generen situacions que impliquen la no interacció i integració de
les persones provinents d’altres llocs.
ESPORTS I HÀBITS SALUDABLES

Esports
Sant Joan de Vilatorrada disposa dels següents recursos esportius:







un camp de futbol municipal.
un complex esportiu municipal.
una piscina municipal.
una pista poliesportiva coberta.
una pista poliesportiva descoberta.
unes pistes de petanca.

En general, es considera que hi ha una gran oferta d’esport al municipi: futbol, futbol sala, karate, dansa,
gimnàstica, bàsquet, taekwondo, etc. Tanmateix, es posa de relleu que la majoria d’oferta esportiva pertany a
clubs privats, per la qual cosa les famílies amb baixos recursos econòmics queden excloses de l’oferta esportiva.
Malgrat que des de l’Ajuntament es tramiten algunes beques d’ajuda, es comenten que aquestes no són
suficients.
Per altra banda, també es posa de manifest que, si bé hi ha espais per la pràctica esportiva, aquests no són
suficients ja que molts estan sobre utilitzats, tret de les pistes de pàdel. Tots els agents entrevistats coincideixen
en la mancança d’espais de pràctica esportiva lliure al municipi.
Concretament, els joves destaquen que manca una piscina coberta per l’hivern, així com un gimnàs. Tots els
assistents comenten el fet que les pistes esportives, com per exemple la de l’Espai Jove, no tenen suficient
enllumenat, pel que a les 18:00 de la tarda ja no se’n poden fer ús. També comenten que s’hauria de renovar i
potenciar l’equipament esportiu Workout, donat que actualment no es troba en bon estat i és insuficient.

Hàbits saludables
Com s’ha comentat amb anterioritat, Sant Joan de Vilatorrada és un poble tranquil on no s’hi destaquen
problemes socials importants relacionats amb els hàbits saludables dels joves. Tanmateix, a continuació
s’analitzen dues de les principals conductes de risc que es veuen immersos els joves en les societats
occidentals: les drogues i les relacions sexuals de risc.
Tot i que les drogues són presents al municipi, no es detecten nivells d’addiccions alarmants. Les principals
drogues consumides són l’alcohol, el tabac i la marihuana, segons el Pla Local de Prevenció de

Drogodependències (2015-2018). L’edat mitjana d’inici de consum de les diferents substàncies se situa entre els
11 i 15 anys.
Una de les principals problemàtiques detectades és que el consum d’alcohol i tabac no es percebuda com una
droga o substància que generi addicció en els joves. El consum d’alcohol i tabac és un fet molt normalitzat entre
la població jove. El problema s’aguditza per l’avançament en l’inici de consum d’aquestes substàncies. Alguns
dels agents entrevistats declaren que a 1r d’ESO alguns joves ja consumeixen alcohol i tabac. A part del seu
consum normalitzat, també es detecta un important increment del consum de la marihuana entre la població jove
en els darrers anys.
Els joves veuen el consum de drogues com una opció personal de cadascun, però consideren que la manca
d’oferta d’oci i activitats és un dels fets que propicia el seu consum, sobretot el de la marihuana.
Tot i les xerrades de prevenció i sensibilització que es duen a terme, i hi ha l’opinió que aquestes no són
suficients, i que s’hauria de potenciar la prevenció, sobretot entre els més petits.
A part del consum d’alcohol, una de les principals conductes de risc dels joves són les conductes sexuals de risc.
En aquest sentit, els agents entrevistats també apunten a la necessitat de fer més xerrades de prevenció i
sensibilització, i que aquestes haurien de començar ja als joves més petits.
Tot i el que el consum de drogues i les relacions sexuals de risc són conductes existents entre la població jove,
es vol remarcar que la majoria de la població jove és una població generalment saludable. De fet, es destaca la
gran mobilització de joves en totes les activitats extraescolars vinculades a l’esport que es realitzen al municipi.

PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL

Teixit associatiu
Sant Joan de Vilatorrada disposa d’un teixit associatiu divers, entre les que destaquen:








La Societat Coral, Cultural i Recreativa La Verbena. Actualment La Verbena està formada per set
seccions on hi podem trobar: Coral, Esbart, Teatre, Bastoners, Geganters, Grallers i la Comissió de Sant
Antoni Abat.
Associació de gent gran, que organitza activitats culturals, esportives, lúdiques i recreatives
exclusivament per a persones més grans de 52 anys que no treballin, jubilats i jubilades i parelles.
La Xarxa Sant Joan, que és l’associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Sant Joan de
Vilatorrada. La seva principal activitat és la d’oferir una programació estable i de qualitat al poble,
formada per espectacles i actuacions molt diverses (teatre, circ, titelles, animació, màgia...).
El Sidral és l’entitat encarregada de l’organització de la Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada,
que es celebra la setmana abans de la Festa Major.
També hi ha grups, associacions i entitats de teatre, com Minairons, Anem de Canto, Punt de Fuga, i de
dansa, com per exemple Zambra, Assoc. Sardanista, etc.

A més tenim actualment un ventall d’entitats juvenils de nova formació, que estan dinamitzant activitats per a
joves, en principi, aprofitant el calendari festiu anual, com per exemple, per Castanyada, Cap d’any, i sobretot,
per Festa Major, a on s’ha consolidat desprès de les darreres 5 edicions un programa exclusiu d’actes per als
joves de Sant Joan. Les tres entitats juvenils, per ordre d’antiguitat, són Vilatorrats Grup, El Pinyol de la Vila i
l’Esplai Lairet, que ha iniciat les seves activitats en els darrers mesos.

Nivell de participació i implicació. Dinàmiques cultures i socials del poble
Hi ha un sentiment majoritari que costa que els i les joves s’impliquin amb les dinàmiques culturals i socials del
poble. Sí que hi ha unes certes activitats on hi destaca la participació juvenil, com la Festa Major Infantil,
Vilatorrats i la Festa Major d’Estiu on es mobilitza molta gent, també jove, que es dedica a preparar la festa.
Però, en general, es tracta d’implicacions de caràcter puntual i concret, que no esdevenen una participació més
estructurada que permeti crear un teixit associatiu consolidat.
De fet, a l’antic PLJ ja va sorgir la necessitat de recuperar la xarxa associativa i comunitària. És reconeix que, tot
i que s’ha fet molta feina centrada en aquest objectiu en el darrers anys i aquesta ha anat acompanyada amb un
augment de la participació, encara queda molt camí per recórrer.
La participació i implicació de la gent jove no és una tasca fàcil i quelcom puntual que es pugui canviar amb una
política concreta de la nit el dia. La participació i implicació són valors que s’han de promoure i fomentar des de
la infància. Tampoc no ha de ser quelcom imposat ni dirigit des de les administracions, sinó que des de les
administracions s’ha de facilitar els espais i crear un acompanyament perquè els joves es puguin organitzar en
funció dels seus interessos i preferències.
La manca d’espais per a la gent jove tampoc no facilita la seva implicació i organització en col·lectius. Com ja
s’ha comentat, el principal espai juvenil al municipi és l’Espai Jove i, segons alguns dels agents entrevistats, es
tracta d’un espai amb poc ús. Comenten les seves limitacions d’horari i la falta d’activitats provoca que sigui un
espai infrautilitzat pels joves. Consideren necessari una ampliació dels horaris i de l’oferta d’oci, com també una
millora de les connexions a internet i dels ordinadors disponibles Destaquen el fet que 2 o 3 colles en fan ús,
que són grups diferents però que quan es troben hi ha una bona relació entre ells.
Per altra banda, es comenta que la sala polivalent disponible s’utilitza però sobretot per entitats que no estan
directament o exclusivament vinculades als joves.

Sentiment de pertinença
La majoria d’agents i joves considera que sí hi ha un sentiment de pertinença al poble. Els joves, en general,
estan orgullosos de ser de Sant Joan de Vilatorrada. Aquest sentiment es nota, sobretot, per la Festa Major i de
cara enfora, però després de cara endins el sentiment no es tradueix en una implicació en els afers del poble.
Es considera que s’ha continuar promovent aquest sentiment, ja que San Joan de Vilatorrada també pateix les
conseqüències de poble dormitori per la seva proximitat amb Manresa, que fa més difícil desenvolupar aquest
sentiment de pertinença.

2.2. CONCLUSIONS
Donades les prioritats analitzades després del procés de diagnosi de la realitat juvenil, es poden despendre un
seguit de conclusions que serveixen de base per a orientar les línies estratègiques que regiran aquest Pla Local
de Joventut 2020-2023.
Aquestes conclusions pretenen posar en relació les principals necessitats detectades i les seves causes, amb la
planificació de les accions a desenvolupar i els recursos disponibles per a fer-ho, que es desenvoluparan en
punts posterior d’aquest disseny de Pla Local.

 Transició escola-treball:
-

Poc coneixement entre la gent jove dels recursos d’orientació laboral i educativa existents a Sant Joan.

-

Oferta educativa post-obligatòria limitada al municipi, lligada a la proximitat de Manresa com a ciutat gran
i amb molta oferta educativa.

-

Recursos d’orientació i inserció laboral insuficient, malgrat existeixen les bases per a poder millorar-lo.

-

Escassa oferta laboral al municipi.

 Dinamització jove
-

Manca d’espais de trobada i d’activitats culturals i d’oci pel jovent, especialment per als menors d’edat.

-

Equipament juvenil municipal, l’Espai Jove, amb horaris limitats i una oferta d’activitats reduïda, pel dèficit
de recursos humans que pateix l’Àrea de Joventut.

-

Servei Pidces molt limitat als dos instituts, pel dèficit de recursos disponibles.

 Participació i cohesió social
-

Representació reduïda dels joves en l’àmbit associatiu, malgrat que arran de l’anterior pla local la
participació ha millorat qualitativa i quantitativament.

-

Manca d’espais de trobada de referència i autogestió per a joves.

-

Manca de cultura participativa de la gent jove del municipi, lligada a les tendències socials que
remarquen la individualització de la societat.

-

Canals de comunicació joves que no coincideixen amb els canals institucionals, amb el nou paradigma
tecnològic i les xarxes socials com a nou camp de joc.

 Igualtat de gènere i d’oportunitats
-

Falta de suport a famílies amb menys recursos, com per exemple en oferta educativa de reforç escolar,
en la inscripció a clubs esportius i en la transició escola-treball.

-

Actituds masclistes i poc respectuoses normalitzades entre la població jove, incrementades per l’efecte
de les noves tecnologies i les xarxes socials.

-

Manca de representació de les noies en les activitats i en la participació juvenil, i en general, en tot
l’espai públic, on s’observa una evident masculinització.

Com ha quedat reflectit en l’anàlisi dels resultats obtinguts en la recollida d’informació de la Diagnosi, el jovent
de Sant Joan ha de fer front a diversos reptes en el seu recorregut cap a la vida adulta.
Aquests reptes es materialitzen en algunes prioritats, especialment evidents, que s’han de incorporar al Pla
Local de Joventut com a elements indispensables que han de millorar la perspectiva juvenil a dins del
municipi, facilitant que el jovent pugui fer realitat el seu projecte vital.
-

Transició escola-treball: millorar els recursos i serveis disponibles per a la formació i la inserció laboral
del jovent coordinant una taulà tècnica periòdica amb tots els agents implicats.

-

Dinamització juvenil: Potenciar l’equipament juvenil municipal, l’Espai Jove, com a punt de trobada i
referència per a tots els joves de Sant Joan, així com reprendre el Servei de Pidces als dos instituts.

-

Participació i cohesió social: Consolidar els processos de participació juvenil impulsats durant l’anterior
Pla Local de Joventut, per millorar el treball comunitari.

-

Igualtat de gènere i d’oportunitats ( transversal): introduir la perspectiva de gènere en tots els
projectes i actuacions dissenyats i desenvolupats des de l’àrea de Joventut.

2.3. ORIENTACIONS
Acompanyament Jove
Formació i ocupació
En l’àmbit de la formació i la ocupació s’han detectat mancances i debilitats que s’han de superar en el Disseny
del Pla Local de Sant Joan, encara més després de la desaparició progressiva del programa de Garantia Juvenil.
Creiem molt necessari reforçar la coordinació entre els diferents serveis i agents que hi treballen al municipi, per
tal d’enfortir la xarxa ja existent, millorant-la per tal de donar un millor servei al jovent que ho necessita.
En aquest sentit és necessari crear un projecte de treball compartit per millorar la transició escola-treball, que
aglutini i multipliqui la feina que es fa des de tots els sectors: Espai Jove, CIO i Promoció Econòmica, Escola
d’Adults i els Instituts de Secundària, Garantia Juvenil del CCBages.
Aquest nou programa de transició escola-treball ha de poder assolir la informació, la detecció, l’acompanyament,
la formació, la prospecció i la inserció del jovent en situació més desfavorable, creant itineraris específics
d’actuació per al jovent de Sant Joan. En els propers quatre anys de vigència d’aquest Pla Local hem de poder
impulsar un programa TET (Transició Escola-Treball) específic pels joves de Sant Joan mitjançant una taula de
treball periòdica que coordini els agents que ja hi participen.

Salut i esport
La promoció de la salut com a principi fonamental del processos de formació i emancipació del jovent ha de
continuar essent una prioritat en el disseny del Pla Local de Joventut.
El context favorable del nostre municipi pel que fa a instal·lacions esportives i clubs esportius s’ha de reforçar en
diferents aspectes que han estat valorats en el procés de Diagnosi de la realitat juvenil:
-

millores en algunes infraestructures esportives per a millorar els equipaments i els seus horaris d’atenció
al públic, com són la pista coberta de la Zona Esportiva, la pista poliesportiva de l’Espai Jove i l’espai de
calistènia.

-

generar igualtat ( de gènere i d’oportunitats) entre els joves facilitant que els que es troben amb dificultats
socioeconòmiques tinguin opcions de beques i ajudes per a la promoció i la pràctica de l’esport, i
fomentant l’esport en femení

Igualment s’ha de potenciar la promoció d’hàbits saludables i reforçar la prevenció pel que fa al consum de
drogues i pantalles, donant continuïtat a les activitats que promou el Pla Local de Prevenció de
Drogodependències i el Pla Local de Salut, amb la participació més directa de tots els agents que hi estan
implicats i treballant en aquests aspectes; i també continuar promovent més activitats i tallers orientats a la salut
psicoemocional, com a branca més innovadora que s’està incorporant amb molta força en les polítiques
públiques de promoció de la salut.

Mobilitat
En matèria de mobilitat es fa necessari reforçar el transport públic en autobús des de Sant Joan fins a
Manresa, donat que per desenvolupar estudis de secundària i formació professional, i/o estudis superiors i
universitaris, el jovent del municipi tenen com a referència principal Manresa, tant pels que estudien
directament a la FUB com pels que necessiten anar-hi com a nexe de comunicacions per fer
transbordament cap a Vic, i cap al Campus de l’Autònoma o Barcelona ciutat.
Per tal de reforçar aquests aspectes de mobilitat, el present Pla Local promourà una millora en la distribució
de parades de les línies d’autobús que realitzen el servei Sant Joan-Manresa per tal que s’estableixi una
parada directa a l’Estació d’Autobusos de Manresa, i d’aquesta manera millorar les connexions del jovent
que utilitza aquest servei per a desplaçar-se.
En aquest sentit, es traslladarà aquesta demanda a la Regidoria de Seguretat, que és l’àrea de
l’Ajuntament que gestiona més directament els temes de mobilitat.
Habitatge
L’accés a habitatges i l’emancipació de la llar familiar és quelcom realment difícil entre la població jove donades
les característiques del mercat laboral i els preus de l’habitatge, sobretot pel que fa a l’alça continuada dels
preus de lloguer. Creiem que es molt necessària potenciar i fer més visible la perspectiva juvenil en les
polítiques d’habitatge municipal, i potenciar la difusió de recursos existents vers aquest àmbit (altres formes de
tinença, programes de promoció de lloguer social, etc).
Aquesta problemàtica excedeix les competències bàsiques que pot exercir la regidoria de Joventut per a tractarla i reduir el seu impacte, donat que són altres àrees del consistori municipal, com Promoció Econòmica i
Serveis Territorials, les que estan més directament encarregades del seu desenvolupament. Tot i això, des de
l’àrea de Joventut volem promoure un Pla Local d’Habitatge de Sant Joan a on s’apuntin línies i accions
específiques per la població jove, que afavoreixin l’emancipació dels més joves, i així evitin la seva marxa cap a
altres pobles o ciutats on les possibilitats de trobar habitatge sigui més assequible.

Dinamització Jove
Espai Jove i Pidces
El disseny del nou Pla Local de Joventut de Sant Joan ha d’incorporar de forma evident l’impuls i la consolidació
del nostre equipament juvenil com a referent i punt de trobada pel jovent del municipi.
Ampliar els seus horaris d’apertura, així com eixamplar i diversificar les seves actuacions i els seus àmbits
d’acció han de ser les principals novetats que incorpori el nou catàleg de polítiques públiques per a joves. Es
una de les demandes més visibles de la fase de diagnosi, i esdevé, doncs, una necessitat bàsica que ens ha de
servir, a més, com a “pedra angular” per recolzar i acompanyar amb propostes de dinamització tota la resta de
programes i actuacions previstes des del servei de Joventut en matèries com cultura i oci, participació, igualtat,
salut, transició escola-treball, etc.
Un altre projecte de millora evident passa per reforçar la relació amb el jovent i amb els dos centres educatius de
secundària mitjançant el servei de Pidces. Garantir que es puguin complir els horaris i que de forma periòdica hi
hagi un contacte directe amb els alumnes amb un servei d’informació i dinamització descentralitzat també és una
altra branca que l’Àrea de Joventut ha de tractar de impulsar i consolidar a través del Disseny del nou Pla Local
de Joventut.
Un pas decisiu per a aconseguir-ho és incrementar els recursos humans i econòmics que garanteixin la
consolidació del servei, i que ens equiparin a d’altres municipis similars pel que fa a la relació entre el número de
joves residents amb l’estructura de recursos humans disponibles per a desenvolupar la missió i la visió del
Servei de Joventut municipal.

Participació
A nivell de participació aquest nou Pla ens ha de servir per a aprofundir en les bones pràctiques què s’han
aconseguit en participació juvenil durant la vigència de l’anterior Pla Local de Joventut.
Hem d’afavorir la consolidació de les 3 entitats juvenils que s’han creat recentment a Sant Joan, establint
mecanismes de comunicació i proximitat que ens permetin afavorir la interlocució i la confiança entre
l’ajuntament i les entitats juvenils. I, més enllà de la societat civil i de les entitats formals, millorar i potenciar la
cultura participativa com a element clau de la transformació social que demanen els joves.
Un exemple interessant del foment de la cultura participativa i de la responsabilitat compartida pot ser posar les
bases d’uns pressupostos participatius per a l’Àrea de Joventut de Sant Joan, que es pot coordinar amb l’Àrea
de Participació Ciutadana que promou els Pressupostos Participatius com a metodologia a tot el municipi en
general.
Aquest foment de la participació com a eix principal dels processos de desenvolupament comunitari, ens ha de
permetre millorar la cohesió social i la percepció de pertinença i identitat de la ciutadania vers el seu municipi, i
en particular, dels més joves, tal i com es reflectia també en el procés de diagnosi de la realitat juvenil, per
aconseguir un poble més cohesionat a on la perspectiva juvenil hi sigui present en tots els àmbits socials i
culturals.
Cultura i oci
Els resultats que es desprenen de les anàlisis de la realitat juvenil de Sant Joan pel que fa a oci i cultura
destaquen que hi ha una percepció generalitzada per joves i agents que no hi ha molta varietat ni molta oferta
d’activitats d’oci i cultura de caràcter públic ni privat.
Aquestes mancances són evidents en totes les franges d’edats de la població jove, encara que pel que fa als
joves majors de 18 anys és cert que la situació ha millorat respecte a anys anteriors donat que tenim dues
entitats juvenils que de forma periòdica organitzen activitats culturals basades principalment en la música.
Donar suport i establir mecanismes de facilitació a aquestes entitats perquè augmentin les seves activitats és un
dels objectius que s’ha de treballar des del Servei de Joventut, així com seguir impulsant una Festa Major més
participada i coorganitzada pels mateixos joves, seguint el model exitós que s’ha treballat en els darrers anys.
Pel que fa als menors d’edat, la consolidació de l’Espai Jove com a punt de trobada i dinamització d’activitats de
tot tipus, així com la recuperació de l’Esplai Lairet i el suport al nou equip de monitores de lleure, que fa uns
mesos ha començat les seves activitats, ens ha d’ajudar a millorar l’oferta d’oci, lleure i cultura de caràcter públic
adreçada als més joves.
Entenem, doncs, que la nostra feina ha d’anar encaminada a ser més facilitadors que no pas directors i
programadors d’activitats de caire cultural, tractant de recollir les propostes juvenils a través de metodologies
més participades, com poden ser els pressupostos participatius o els projectes d’autogestió d’espais, per tal de
facilitar eines i recursos disponibles a nivell municipal per a la millora de les opcions d’oci, lleure i cultura a Sant
Joan.

Igualtat de gènere, d’orientacions sexuals i d’oportunitats
Les polítiques municipals de joventut durant els propers 4 anys s’han de feminitzar en tots els àmbits d’actuació
previstos en el seu desplegament. Aquest és un eix tranversal que recorre totes les actuacions previstes, i que
va més enllà d’alguna actuació específica que es desenvolupi a través del Pla d’accions i propostes.
Volem potenciar les polítiques d’igualtat amb propostes concretes en els següents àmbits:
-

Recursos humans: necessitem potenciar perfils femenins i no “heteronormatius” que esdevinguin
referents pel jovent de Sant Joan.

-

Formació específica pels treballadors i treballadores sobre aquesta nova mirada

-

Espai Jove: Mitjançant un recurs d‘orientació i assessorament de Diputació de Barcelona volem
reorientar el projecte de dinamització de l’Espai Jove per a promoure l’ús i la participació de les joves del
poble. Es tracta doncs de “feminitzar” l’Espai i la seva oferta d’activitats formatives i d’oci.

-

Festa Major Jove i altres propostes culturals: també en l’àmbit cultural hem de programar propostes
culturals per atreure més perfils femenins com a model de referència per a tot el jovent.

-

Prevenció de violències de gènere i/o lgtbifòbiques: activitats de prevenció als instituts ( Programa 3
voltes); formació per als professionals; propostes culturals orientades; tallers de noves masculinitats;...

3. Les línies estratègiques
Tenint en compte la informació recollida en el procés síntesis i d'orientacions de la diagnosi, es plantegen 4
grans línies estratègiques de treball. La finalitat d’aquestes quatre línies és la d’ordenar els àmbits que cal
millorar i/o impulsar, i prioritzar els principals programes d’actuació que es desplegaran a través d'aquest Pla
Local de Joventut.
Liderar la implementació d'aquest Pla de treball en els propers 4 anys és la finalitat que el Servei de Joventut de
Sant Joan de Vilatorrada s'ha marcat abordant el disseny del Pla Local. I per fer-ho, l'àrea de joventut, ha de
seguir una filosofia que està en la seva essència i en la seva raó de ser, i que es fonamenta en els següents
apartats de missió, visió i valors.

3.1. MISSIÓ, VISIÓ, VALORS DE L’ÀREA DE JOVENTUT
MISSIÓ DE L’ÀREA DE JOVENTUT
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada és l’organisme què s’encarrega de promoure i
acompanyar la diversitat de joves del municipi entre els 12 i els 29 anys en la seva transició cap a la vida adulta,
facilitant-los eines i serveis adaptats a les seves necessitats. Promou, doncs, una mirada integral cap a la
població jove en el seus processos d’emancipació, apoderament i construcció de la realitat social.
Així doncs, l’Àrea de Joventut promou i afavoreix que tot el conjunt de polítiques públiques que despleguen les
diferents àrees i regidories de l’Ajuntament incorporin una perspectiva juvenil, exercint com a altaveus i
transmissors de les necessitats de la població jove de Sant Joan a dins de l’ens local.
VISIÓ DE L’ÀREA DE JOVENTUT
L’Àrea de Joventut, a través de les diferents línies de treball que impulsa, pretén esdevenir un servei de
referència i de proximitat consolidat per a tots els joves entre els 12 i 29 anys de Sant Joan, i per a tots els
agents socials vinculats amb el jovent. Un servei públic de referència pel que fa a la dinamització i la informació
juvenil, ampliant i potenciant els seus recursos per a joves a altres àmbits com són la formació i els itineraris de
transició escola-treball.
Igualment, pretén enfortir i potenciar la cohesió social a Sant Joan facilitant la comunicació i la relació entre la
diversitat de joves i l’Ajuntament i la resta de la ciutadania, així com promovent la participació juvenil com a
element clau cap a la construcció i la transformació social de Sant Joan de Vilatorrada.
VALORS
Els principals valors que inspiren i fonamenten l’Àrea de Joventut de Sant Joan de Vilatorrada són:
- Diversitat

- Acompanyament

- Igualtat d’oportunitats

- Escolta activa

- Igualtat de gènere

- Visió positiva dels joves

- Proximitat

- Confiança

- Esperit crític

- Facilitació

- Implicació

- Tolerància

3.2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS PLJ
El desplegament de les principals mesures i actuacions que es desprenen del disseny del nou Pla Local de Sant
Joan de Vilatorrada s’articula a través de dos grans eixos o programes: Acompanyament Jove i Dinamització
Jove.
A continuació detallem els principals objectius que persegueix aquest Pla Local de Joventut de Sant Joan de
Vilatorrada en cadascun dels seus dos eixos programàtics:

ACOMPANYAMENT JOVE
Objectius generals:
Potenciar l’emancipació i l’autonomia del jovent del municipi perquè puguin desenvolupar el seu projecte
de vida, i promoure polítiques públiques actives per a joves, amb criteris de proximitat i igualtat
d’oportunitats.
Objectius específics:
-

Establir i/o millorar els mecanismes de relació i coordinació inter departamental en tots els àmbits i
serveis municipals adreçats als joves

-

Impulsar actuacions que afavoreixin els itineraris personals dels i les joves en àmbits com: l’educació formació, laboral, participació, salut, cultura i oci,...

DINAMITZACIÓ JOVE
Objectius generals:
Potenciar la implicació dels joves en el seu entorn social perquè esdevinguin actors i actrius rellevants de
Sant Joan de Vilatorrada.

Objectius específics:
-

Facilitar al jovent espais, serveis, eines i recursos que els hi permetin millorar el seu desenvolupament
personal i les seves capacitats i habilitats personals.

-

Consolidar l’Espai Jove com a referència juvenil municipal de dinamització juvenil a través d’un programa
d’ activitats atractives d’oci, cultura i lleure.

-

Potenciar la participació juvenil com a principal eina de transformació de la seva realitat

4. Els programes
A continuació us detallem tot el seguit d’actuacions, projectes, àmbits i eixos que configuren aquest nou disseny
del Pla Local de Joventut 2019-2022 de Sant Joan de Vilatorrada. En l’apartat d’Àrea o Servei de la taula
general es concreta quin servei és el responsable de la implementació de cadascuna de les actuacions i
projectes previstos.
En conjunt amb els àmbits d’actuació que són responsabilitat directa de l’Àrea de Joventut es conforma una
imatge resumida però molt precisa de totes les actuacions que posen els joves en el mig dels seus camps
d’acció, amb l’objectiu de cobrir les seves demandes i necessitats.
Així doncs, en aquest apartat desgranem de forma aplicada quines seran les polítiques publiques impulsades
des de l’Ajuntament per a incidir en el jovent de Sant Joan, atenent als dos grans eixos que es proposen:
l’Acompanyament Jove i la Dinamització Jove.
En els projectes que s’hi contemplem estan reflectides les principals propostes exposades tant pels joves com
pels diferents agents participants en la fase de diagnosi del Pla Local de Joventut.
A partir del segon punt 5.2 es desgranen les diferents fitxes tècniques que desenvolupen tots els àmbits i
projectes que es contemplen fer en els propers 4 anys, diferenciades en els dos eixos principals,
Acompanyament Jove i Dinamització Jove, a través dels quals s’articulen totes les propostes de treball.

4.1. Esquema global: Acompanyament i Dinamització Jove
En els dos següents esquemes o quadres es detallen els dos principals eixos, així com els àmbits i projectes
que formen part de cada eix o programa general.
En l’eix 1, Acompanyament Jove, s’inclouen aquells àmbits de les polítiques públiques que tracten de recolzar
els processos d’emancipació i transició cap a la vida adulta en els que les polítiques públiques a Sant Joan
tenen incidència: la formació, l’ocupació, la transició escola-treball, salut i esports.
L’eix 2, Dinamització Jove, inclou tots aquells àmbits de treball més relacionats amb la dinamització dels joves i
de les entitats juvenils, els serveis i equipaments que són de referència per al jovent, la participació juvenil i les
activitats de promoció de la cultura, l’oci i el lleure juvenil.

Eix 1

Àmbit

Formació

Acompanyament jove

Transició
EscolaTreball

Actuació

Orientació
acadèmica

Participació en la Fira de l’Estudiant del
Bages i la Catalunya central

Joventut /
CC
Bages

Aula d’estudi

Habilitar la Biblioteca Cal Gallifa com a aula
d’estudi per a èpoques d’exàmens

Educació

Formació
Professional

Cursos de capacitació sociolaboral
diferents sectors professionals

CIO Prom.
econòmic

Obtenció del graduat d’ESO i preparació
procés d’accés CFGM

Educació
-Escola
d’adults

Taula “TET”
Transició EscolaTreball

Taula de coordinació per a afavorir itineraris
d’inserció sociolaboral al jovent

Joventut
- CIO CCB

Garantia juvenil

Assessoria laboral i registre al programa de
Garantia Juvenil a Sant Joan

CIO-CC
Bages

Club de feina

Tallers d’elaboració de currículums i recerca
de feina activa

Prom.Econ

Assessoria i orientació
d’inserció laboral

CIO /
Joventut

Orientació
sociolaboral
Borsa d’ofertes
de feina

sobre

itineraris

CIO
òmica

Gestió d’ofertes de feina i recerca activa

CIO /
Joventut

Programa integral d’accions de prevenció del
consum de drogues i substàncies no tòxiques

Joventut

Salut Jove

Tallers i xerrades de promoció d’hàbits
saludables

SalutJoventut

Colònies
esportives d’estiu

Colònies d’estiu orientades cap a la pràctica
de l’esport

Esports

Pla local de

Esports

en

Escola d’adults
CMPFA

Ocupació

Salut

Àrea /
Servei

Projecte

prevenció de
drogodependències

Espai calistènia

Millora
d’equipaments
esportius

Habilitar un parc d’elements per a la pràctica
del Workout
Millores d’il·luminació i adequació d’horaris en
equipaments esportius per facilitar la pràctica
de l’esport

Esports /
Joventut
Serveis /
Esports /
Joventut

Eix 2

Àmbit

Espai Jove

Actuació

Tardes al Mas

Punt de trobada obert amb diferents
possibilitats d’oci: jocs de taula,
manualitats, cinema, dansa, etc

Joventut

Esports a l’Espai
Jove

Torneigs i activitats esportives a
l’Espai Jove

Joventut

Punt d’informació
juvenil

Informació
i
orientació
sobre
diferents temàtiques joves: educació,
formació, feina, hàbits saludables

Joventut

Sortides i excursions a l’entorn

Joventut

Tallers i xerrades

Tallers i xerrades sobre temàtiques
d’interès juvenil

Joventut

Cessió i manteniment
de l’Espai Jove

Gestió de les cessions dels espais
de l’Espai Jove a entitats i altres
serveis de l’Ajuntament

Joventut

Pidces als Instituts

Punt d’informació i dinamització als
dos Instituts de Sant Joan

Joventut

Festival Vilavera

Jornada festiva de primavera amb
activitats culturals i artístiques

Joventut

Festa Major Jove

Organitzar i gestionar la programació
jove dins de la Festa Major

Joventut

Juliol Jove

Cicle d’activitats culturals i d’oci
durant el més de juliol

Joventut

Pressupostos
participatius

Implantació de la metodologia de
pressupostos participatius a la
regidoria de Joventut

Joventut /
Part.
Ciut.

Trobada d’entitats i
col·lectius juvenils

Sopar i assemblea anual de les
entitats i col·lectius de joves a l’Espai
Jove

Joventut

Implica’t!

Suport i participació juvenil en el
calendari d’activitats de caire cultural
de Sant Joan

Joventut

Taula d’entitats
juvenils

Taula de preparació del calendari
d’activitats juvenils de les entitats, i
d’organització de la Festa Major
Jove

Joventut

Dinamització jove

Escapada jove

Cultura i Oci

Participació

Àrea o
servei

Projecte

4.2. ACOMPANYAMENT JOVE
ACOMPANYAMENT JOVE
OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU

PROJECTE:
TAULA TET – TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL
Millorar les possibilitats d’inserció sociolaboral dels i les joves en situació de vulnerabilitat
-

DESTINATARIS

Establir una taula de treball entre els diferents actors que treballen en la formació i
l’ocupació del jovent.
Coordinar les actuacions entre els diferents agents socials, millorant la seva eficàcia.
Millorar el desplegament del programa de garantia juvenil al municipi

Joves de 16 a 30 anys

DESCRIPCIÓ

Diferents serveis i agents treballen des de diferents àmbits, com el CIO, l’Escola d’Adults, el
servei de Joventut i Benestar Social amb objectius compartits de millora de les possibilitats
del jovent en la seva transició de l’escola i la formació, al treball i la ocupació.
Per aconseguir aquests objectius compartits hem de millorar els mecanismes de coordinació i
comunicació, a través de la creació d’una taula de treball directe, coordinada des de Joventut,
que, a través de la coresponsabilitat de tots els seus membres, pugui oferir més i millors
opcions formatives i laborals a tots els joves de Sant Joan.
2019
2 3

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

2020
2 3

Trimestre
1
4 1
4
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Tècnics de joventut, junt amb els altres agents implicats
Equipaments
Oficines del CIO
Agents implicats

1

2021
2 3

4

CIO; Escola d’adults; Educadores socials; Garantia Juvenil
Mecanismes de coordinació
Reunió periòdiques de coordinació
Indicadors
- Nº de reunions de treball
- Usuaris atesos en matèria de formació i ocupació
- Nº de joves inscrits en garantia juvenil
Metodologia
Informe emès per cada agent al final de cada any amb anàlisis qualitatiu i quantitatiu

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
-

Xarxes socials

1

2022
2 3

4

ACOMPANYAMENT JOVE
OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU

Impulsar i garantir la coordinació de les activitats de prevenció de drogues al municipi.
-

DESTINATARIS

PROJECTE: PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES

Impulsar i garantir la coordinació entre diferents serveis i agents socials de les
activitats de prevenció de drogues al municipi.
Proporcionar propostes, recursos i assessorament sobre drogues a mares i pares de
fills adolescents, amb la finalitat d’orientar-los i capacitar-los per una major eficàcia
en les seves tasques preventives.
Treballar amb pares i mares d’educació primària el tema de la comunicació amb els
fills com a factor de protecció envers les drogues i les addiccions no tòxiques

Joves de 12 a 29 anys

DESCRIPCIÓ

Pla d’acció consensuat de forma transversal que proposa un seguit d’accions i actuacions que
es basen en la promoció de mesures de prevenció integral per a reduir l’impacte del consum
de drogues i drogues no tòxiques.
Es un projecte molt enfocat a joves i al seu entorn més proper, posant també l’èmfasi en les
famílies.
TEMPORITZACIÓ

Trimestre
Disseny
Implementació
Avaluació

1

2019
2 3

4

1

2020
2 3

RECURSOS

Humans
Tècnics de joventut, junt amb altres agents implicats
Equipaments

METODOLOGIA

Agents implicats

AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

Escola d’adults; Educadores socials; Instituts, Cap Salut,
Mecanismes de coordinació
Reunió periòdiques de coordinació
Indicadors
- Nº de reunions de treball
- Nº d’accions i activitats de prevenció
- Nº de persones que reben formació i sensibilització
- Enquestes de valoració de les activitats
Metodologia
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu dels resultats aconseguits al final de cada any, a través de les
enquestes de valoració que s’han passat als usuaris
Canals / Estratègia
-

Xarxes socials
Cartells i folletons

4.3. DINAMITZACIÓ JOVE
DINAMITZACIÓ JOVE

PROJECTE:

TARDES AL MAS

OBJECTIU
ESTRATÈGIC

Potenciar i consolidar l’Espai Jove com a espai de referència juvenil a Sant Joan

OBJECTIU
OPERATIU

Oferir un espai obert al municipi amb una programació estable d’activitats d’oci i
lleure pensades per al jovent
- Consolidar l’Espai Jove com a punt de trobada juvenil
- Augmentar el número d’usuaris directes de l’equipament, especialment entre les noies
- Dinamitzar les tardes juvenils d’oci i lleure mitjançant un programa variat d’activitats
Joves de 12 a 20 d’anys

DESTINATARIS

-

L’Espai Jove és l’equipament juvenil de referencia al municipi, i actualment obre un total de 4
tardes a la setmana, ja que recentment hem pogut ampliar els horaris d’atenció i obertura,
equiparant-nos a d’altres municipis de la comarca.
Aquestes tardes l’Espai Jove s’estableix com un centre obert amb una programació periòdica
d’activitats: jocs de taula, esports, manualitats, cinema, tallers de dansa, etc
TEMPORITZACIÓ
2019
2020
2021
2022
Trimestre
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Disseny
Implementació
Avaluació
RECURSOS
Humans
Dinamitzadors/es juvenils
Equipaments
Espai Jove
METODOLOGIA
Agents implicats
DESCRIPCIÓ

Mecanismes de coordinació
Reunions de programació d’activitats entre l’equip de joventut
AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ

Indicadors
- Nº d’ usuaris que utilitzen l’espai
- Nº d’activitats programades i realitzades
- Enquestes de valoració d’activitats
- Nº de noies que utilitzen l’espai
Metodologia
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu dels resultats aconseguits al final de cada any, a través de les
enquestes de valoració que s’han passat als usuaris
Canals / Estratègia
- Xarxes socials
- Cartells i fulletons

DINAMITZACIÓ JOVE

-

DESTINATARIS

ESPORTS A L’ESPAI JOVE

Potenciar la pràctica esportiva a l’equipament juvenil com a promoció dels hàbits
saludables

OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU

PROJECTE:

Organitzar de forma periòdica torneigs i activitats esportives obertes a tot el jovent
Diversificar la varietat de l’oferta d’esports practicats, com per exemple amb el
voleibol i el bàsquet
Potenciar la participació de noies en la pràctiques esportives

Joves de 12 a 20 anys

DESCRIPCIÓ

L’Espai Jove, com a equipament juvenil de referència, incorpora una pista poliesportiva
annexa, que ens facilita la pràctica habitual de diferents esports.
Dins de la programació setmanal d’activitats de l’Espai Jove volem promocionar encara més la
pràctica de l’esport com a hàbit saludable que facilita la cohesió social i de grup.
TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

Trimestre
1
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Dinamitzadors/es juvenils
Equipaments
Espai Jove
Agents implicats

2019
2 3

4

1

2020
2 3

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

Mecanismes de coordinació
Reunions de programació d’activitats entre l’equip de joventut
AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ

Indicadors
- Nº d’ usuaris que utilitzen l’espai
- Nº de noies que fan activitats esportives a l’espai
- Nº d’activitats esportives programades i realitzades
- Enquestes de valoració d’activitats
Metodologia
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu dels resultats aconseguits al final de cada any, a través de les
enquestes de valoració que s’han passat als usuaris
Canals / Estratègia
- Xarxes socials
- Cartells i fulletons

DINAMITZACIÓ JOVE

-

DESTINATARIS

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

Oferir informació juvenil variada i contrastada que faciliti els processos d’emancipació
dels joves

OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU

PROJECTE:

Millorar i potenciar un espai atractiu de cartelleria i informació juvenil a la sala
d’entrada a L’Espai Jove
Renovar de forma periòdica el material de difusió i informació
Incloure la informació juvenil en el programa setmanal d’activitats, i disposar d’un dia
específic de difusió de nous materials informatius
Realitzar activitats específiques d’informació juvenil, com assessories i orientacions
especialitzades, posant especial èmfasis en l’oferta formativa i laboral
Potenciar el programa de Garantia Juvenil al municipi, així com la tasca dels
orientadors sociolaborals.

Joves de 12 a 29 anys

DESCRIPCIÓ

Una de les claus principals d’èxit en els processos d’autonomia i emancipació juvenil es basa
en rebre una bona informació, adaptada i pensada per a cada context i per a cada persona
segons les seves necessitats.
L’Espai Jove sempre s’ha configurat com a punt d’informació juvenil, així que volem potenciar
encara més aquest servei d’informació al servei de les demandes i les necessitats de cada
usuari de l’Espai Jove.
També ens proposem oferir de forma més esporàdica algun servei d’assessoria o orientació
més especialitzada (ocupació, formació, mobilitat internacional, salut, etc) a través dels
recursos que ofereix l’Oficina Jove del Bages.
TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

COMUNICACIÓ

2019
2020
2021
Trimestre
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Dinamitzadors/es juvenils
Equipaments
Espai Jove
Agents implicats
Tècnics de joventut de l’Oficina Jove del Bages; CIO ( promoció econòmica)
Mecanismes de coordinació

1

2022
2 3

4

Reunions de programació d’activitats entre l’equip de joventut.
Reunions de coordinació d’assessories amb l’Oficina Jove del Bages i el CIO
Indicadors
- Nº d’ usuaris que utilitzen l’espai
- Nº d’orientacions personalitzades o grupals
- Valoració d’activitats d’assessoria i orientació
Metodologia
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu dels resultats aconseguits al final de cada any, a través de les
enquestes de valoració que s’han passat als usuaris
Canals / Estratègia
-

Xarxes socials
Cartells, fulletons i díptics

DINAMITZACIÓ JOVE

-

DESTINATARIS

ESCAPADA JOVE

Organitzar excursions i sortides culturals, d’oci i lleure atractives per als jovent del
municipi

OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU

PROJECTE:

Organitzar sortides juvenils un cop cada trimestre
Coordinar-nos amb el programa cultural Platea Jove per oferir sortides a algun dels
espectacles culturals que organitzen a Manresa
Augmentar el número de noies que participen en les sortides

Joves de 12 a 20 anys

DESCRIPCIÓ

Escapada Jove és el projecte de l’Espai Jove que vol potenciar les sortides i excursions
juvenils a punts d’interès culturals, i d’oci i lleure de l’entorn de la comarca, o bé d’altres
comarques de Catalunya.
Les sortides juvenils fomenten la cohesió grupal, així com la vinculació dels joves a
l’equipament juvenil.
2019
2 3

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

Trimestre
1
4
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Dinamitzadors/es juvenils
Equipaments
Espai Jove
Agents implicats
Platea Jove; Consell Comarcal del Bages
Mecanismes de coordinació

1

2020
2 3

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

Reunions de programació d’activitats entre l’equip de joventut; i amb Platea Jove i Joventut
del Consell Comarcal del Bages
AVALUACIÓ

Indicadors
- Nº d’ usuaris que s’inscriuen a les sortides
- Nº de noies que s’inscriuen a les sortides organitzades
- Nº d’excursions i sortides programades i realitzades
- Valoració de cada sortida per part dels usuaris
Metodologia
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu dels resultats aconseguits al final de cada any, a través de les
enquestes de valoració que s’han passat als usuaris

COMUNICACIÓ

Canals / Estratègia
-

Xarxes socials
Cartells i fulletons

DINAMITZACIÓ JOVE

-

DESTINATARIS

TALLERS CULTURALS I XERRADES

Facilitar tallers i xerrades atractius i variats sobre temàtiques que provoquen l’interès
dels joves

OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU

PROJECTE:

Realitzar activitats específiques de formació i informació, com assessories i
orientacions especialitzades en temes com les habilitats socials i emocionals, hàbits
saludables, mobilitat internacional, salut i prevenció, etc
Potenciar les arts urbanes com a mitjà d’expressió artística i social mitjançant tallers
culturals d’expressió artística , social i emocional
Potenciar una mirada de gènere a l’hora de programar els tallers i xerrades

Joves de 12 a 29 anys

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte pretén apropar la cultura i la formació específica als joves, atenent així a la
demanda de més activitats de cultura, oci i temàtiques juvenils.
L’expressió artística i cultural és una necessitat constant en la població juvenil, així com la
facilitació d’informació interessant i necessària pels acompanyar els seus processos vitals en
camps com la salut, les habilitats socials i emocionals, els hàbits saludables,etc
2019
2 3

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

2020
2 3

2021
2 3

Trimestre
1
4 1
4 1
4 1
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Dinamitzadors/es juvenils; talleristes i comunicadors experts
Equipaments
Espai Jove
Agents implicats
Tècnics de joventut de l’Oficina Jove del Bages, Diputació i Generalitat de Catalunya
Mecanismes de coordinació

2022
2 3

4

Reunions de programació d’activitats entre l’equip de joventut.
Reunions de coordinació d’assessories amb l’Oficina Jove del Bages
Coordinació amb altres organismes: DIBA; DG Joventut Generalitat
AVALUACIÓ

Indicadors
-

COMUNICACIÓ

Nº de participants als tallers i xerrades
Nª de noies participants als tallers i xerrades
Nº d’orientacions personalitzades o grupals
Valoració dels tallers per part dels usuaris

Metodologia
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu dels resultats aconseguits al final de cada any, a través de les
enquestes de valoració que s’han passat als usuaris
Canals / Estratègia
- Xarxes socials
- Cartells, fulletons i díptics

DINAMITZACIÓ JOVE

-

DESTINATARIS

CESSIÓ SALES D’ ESPAI JOVE

Potenciar el manteniment i l’ús de l’equipament juvenil com a espai municipal obert a
la ciutadania

OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU

PROJECTE:

Realitzar un manteniment de les instal·lacions per què estiguin operatives i en bon
estat
Afavorir la cessió dels espais polivalents de l’Espai Jove per a entitats, institucions i
administracions de Sant Joan
Gestionar el procediment administratiu d’autorització d’ús i cessió de les sales de
l’Espai Jove
Vincular els espais de l’Espai Jove al major número d’activitats d’interès juvenil

Joves de 12 a 29 anys, i tota la ciutadania

DESCRIPCIÓ

L’Espai Jove, a més de equipament de referència en matèria de joventut, també esdevé un
espai adient per a la realització de moltes altres activitats organitzades per entitats del
territori, altres institucions com escoles i IES, així com altres serveis de l’Ajuntament.
L’augment de la demanda de cessió de l’Espai comporta, a més de gestionar els procediments
administratius de cessió, mantenir de forma adequada els espais i els serveis que ofereix per a
garantir la seva disponibilitat i la qualitat de les activitats que s’hi desenvolupen.
TEMPORITZACIÓ

Trimestre
Disseny
Implementació
Avaluació
RECURSOS

METODOLOGIA

1

2019
2 3

4

1

2020
2 3

4

1

2021
2 3

4

Indicadors
-

COMUNICACIÓ

2022
2 3

Humans
Dinamitzador juvenil
Equipaments
Espai Jove
Agents implicats
Altres tècnics de l’Ajuntament, i agents socials i ciutadans d’institucions i societat civil
Mecanismes de coordinació
Reunions de valoració de cessions dins de la Regidoria.

AVALUACIÓ

1

Nº d’activitats i usos realitzats
Nª de processos administratius de cessió de l’Espai
Nº de participants i usuaris

Metodologia
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu dels resultats aconseguits al final de cada any
Canals / Estratègia
-

Xarxes socials
Procediment administratiu
Cartells, fulletons i díptics

4

DINAMITZACIÓ JOVE

PIDCES ALS INSTITUTS

Apropar la informació juvenil i la dinamització als centres de secundària

OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU

PROJECTE:

-

Traslladar de forma setmanal el Punt d’Informació i dinamització als dos Instituts
Ampliar la vinculació dels referents juvenils del servei amb els joves del municipi
Aprofitar els espais cedits als IES per a informar i fer difusió de les programacions
habituals a l’Espai Jove
Coordinar reunions i trobades periòdiques amb els delegats/des de les classes per
establir un sistema de corresponsals
Coordinar-se amb els equips docents per a consensuar objectius i propostes conjuntes
a través del servei Pidces.
Establir una coordinació amb altres agents implicats com Diputació de Barcelona i
l’Oficina Jove del Bages

DESTINATARIS

Joves de 12 a 20 anys

DESCRIPCIÓ

El servei Pidces és el Punt d’informació i dinamització de l’Espai Jove descentralitzat un cop a
la setmana als dos centres de secundària de Sant Joan.
Dinamitzant aquest punt de trobada amb els alumnes dels IES en el seu espai d’estudi
busquem guanyar visibilitat com a servei de referència juvenil, així com ajudar a difornde
qualsevol acció o activitats que sigui de l’interès del jovent.
A més, s’estableix com a punt de contacte i coordinació entre l’àrea de Joventut i els projectes
de centre dels Instituts que hi participen.
2019
2 3

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

2020
2 3

2021
2 3

Trimestre
1
4 1
4 1
4 1
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Dinamitzador juvenil
Equipaments
Instituts de secundària
Agents implicats
Altres tècnics de l’Ajuntament, equip docent IES; Tècnics DIBA i Consell Comarcal
Mecanismes de coordinació
Reunions de coordinació dins l’equip de joventut, i amb els altres agents implicats

AVALUACIÓ

Indicadors
-

COMUNICACIÓ

Nº d’activitats dinamitzades als centres
Nº de joves atesos
Nº de delegats/des coordinats

Metodologia
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu dels resultats aconseguits al final de cada any
Canals / Estratègia
-

Xarxes socials
Procediment administratiu
Cartells, fulletons i díptics

2022
2 3

4

DINAMITZACIÓ JOVE

DESTINATARIS
DESCRIPCIÓ

-

Difondre activitats artístiques del jovent de Sant Joan
Oferir una imatge positiva del jovent a la resta de la ciutadania
Afavorir la participació d’entitats juvenils i joves en particular en l’organització
d’aquest esdeveniment

Joves de 12 a 29 anys
El Festival Vilavera és una trobada cultural que ja fa 3 anys estem impulsant des del Servei de
Joventut, i es desenvolupa al voltant de la promoció de propostes artístiques dels joves de
Sant Joan.
Pretenem apropar les temàtiques culturals juvenils a la resta de la ciutadania, a través de la
música, la dansa i la participació en general, i així millorar la imatge, moltes vegades negativa,
que els joves projecten sobre la societat i sobre la realitat municipal.
2019
2 3

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

FESTIVAL VILAVERA

Oferir un espai de cultura i participació juvenil a través de la difusió de propostes
artístiques juvenils

OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU

PROJECTE:

Trimestre
1
4
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Dinamitzadors juvenils
Equipaments
Espai Jove; Sala de Cultura Cal Gallifa
Agents implicats

1

2020
2 3

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

Joves participants i entitats juvenils
Mecanismes de coordinació
Reunions de coordinació dins l’equip de joventut, i amb els altres agents implicats per a
l’organització i la gestió de l’esdeveniment.
AVALUACIÓ

Indicadors
-

COMUNICACIÓ

Nivell d’implicació de les entitats juvenils
Nº de joves participants
Valoració amb participants i entitats participants

Metodologia
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu dels resultats aconseguits al final de cada any
Canals / Estratègia
-

Xarxes socials
Procediment administratiu
Cartells, fulletons i díptics

DINAMITZACIÓ JOVE

-

DESTINATARIS

FESTA MAJOR JOVE

Oferir un programa de festa major de qualitat pensat pel jovent i orientat pel jovent,
a través d’un procés participatiu de les entitats juvenils i joves compromesos

OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU

PROJECTE:

Afavorir la participació d’entitats juvenils i joves en particular en l’organització
d’aquest esdeveniment
Oferir activitats i actuacions musicals de qualitat que facin participar el jovent del
poble
Potenciar una mirada de gènere en la programació d’activitats
Activar propostes de prevenció de conductes masclistes i d’intolerància
Promoure un oci saludable com a alternativa als patrons de consum d’alcohol i
drogues
Oferir una imatge positiva del jovent a la resta de la ciutadania

Joves de 12 a 29 anys

DESCRIPCIÓ

Dins del programa de Festa Major de Sant Joan, organitzem i gestionem la part jove de
l’esdeveniment, a través d’una oferta cultural i d’oci que té els seu epicentre en l’Escenari Jove
que es manté durant els dies de Festa Major, amb actuacions variades i per tots els gustos.
Aquesta programació es fa conjuntament amb la participació i les propostes de les entitats
juvenils de Sant Joan, i amb la col·laboració d’altres joves a nivell particular.
2019
2 3

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

2020
2 3

Trimestre
1
4 1
4 1
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Dinamitzadors juvenils
Equipaments
Escenari Jove; Pati de la Ludoteca; Sala de cultura Cal Gallifa
Agents implicats
Joves participants i entitats juvenils
Mecanismes de coordinació

2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

Reunions de coordinació dins l’equip de joventut, i amb els altres agents implicats per a
l’organització i la gestió de l’esdeveniment.
AVALUACIÓ

Indicadors
-

COMUNICACIÓ

Nivell d’implicació de les entitats juvenils
Nº de joves participants
Valoració amb participants i entitats participants

Metodologia
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu dels resultats aconseguits al final de cada edició de Festa
Major
Canals / Estratègia
-

Xarxes socials
Cartells, fulletons i díptics

DINAMITZACIÓ JOVE
OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU

Promoure alternatives d’oci i cultura juvenil durant les vacances de juliol a través d’un
programa d’activitats variat i atractiu
-

DESTINATARIS

PROJECTE: JULIOL JOVE

Oferir activitats de lleure de qualitat que facin participar el jovent del poble
Potenciar una mirada de gènere en la programació d’activitats
Promoure un oci saludable com a alternativa als patrons de consum d’alcohol i
drogues
Oferir una imatge positiva del jovent a la resta de la ciutadania

Joves de 12 a 29 anys

DESCRIPCIÓ

Durant el mes de juliol, en període de vacances escolars, el jovent demanda tenir opcions
d’esbarjo i lleure, i en aquest sentit, Juliol Jove és un programa d’activitats d’oci, cultura i
lleure que proposa activitats alternatives a l’avorriment. Aquesta programació es fa
conjuntament amb la participació i les propostes de les entitats juvenils de Sant Joan, i amb la
col·laboració d’altres joves a nivell particular.
2019
2 3

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

2020
2 3

2021
2 3

Trimestre
1
4 1
4 1
4 1
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Dinamitzadors juvenils
Equipaments
Espai Jove; Pati de la Ludoteca; Sala de cultura Cal Gallifa; Era del Mas Llobet
Agents implicats
Joves participants i entitats juvenils
Mecanismes de coordinació

2022
2 3

4

Reunions de coordinació i preparació dins l’equip de joventut, i amb els altres agents
implicats per a l’organització i la gestió dels diferents esdeveniments.
AVALUACIÓ

Indicadors
-

COMUNICACIÓ

Nivell d’implicació de les entitats juvenils
Nº de joves participants en les propostes
Valoració amb participants i entitats participants

Metodologia
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu dels resultats aconseguits al finalitzar el mes de Juliol
Canals / Estratègia
- Xarxes socials
- Cartells, fulletons i díptics

DINAMITZACIÓ JOVE

-

DESTINATARIS

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS A JOVENTUT

Potenciar la presa de decisions i la participació directa del jovent en la gestió dels
pressupostos de l’Àrea de Joventut.

OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU

PROJECTE:

Afavorir la participació activa d’entitats juvenils, grups no formals i joves en particular
Ampliar les metodologies participatives a la ciutadania com a mecanisme de
democràcia directa
Potenciar una mirada de gènere en la presa de decisions
Oferir una imatge positiva del jovent a la resta de la ciutadania

Joves de 12 a 29 anys

DESCRIPCIÓ

Des de fa uns anys l’Ajuntament està impulsant els processos de pressupostos participatius
entre la ciutadania, lligada a propostes d’inversió i obres de millora dels espais públics.
Aquesta experiència volem traslladar-la a l’Àrea de Joventut potenciant la presa de decisions i
la gestió directa sobre una part del pressupost de l’Àrea, en concret sobre les activitats que
volen organitzar durant l’any: sortides, activitats d’oci i cultura, etc.
2019
2 3

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

Trimestre
1
4
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Dinamitzadors juvenils
Equipaments
Espai Jove
Agents implicats
Joves participants i entitats juvenils
Mecanismes de coordinació

1

2020
2 3

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

Reunions de coordinació dins l’equip de joventut, i amb els altres agents implicats per a
l’organització i la gestió de l’esdeveniment.
AVALUACIÓ

Indicadors
-

COMUNICACIÓ

Nivell d’implicació de les entitats juvenils
Nº de propostes presentades
Nº de joves participants en les votacions
Valoració amb participants i entitats participants

Metodologia
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu dels resultats aconseguits al final de cada any
Canals / Estratègia
-

Xarxes socials
Cartells, fulletons i díptics

DINAMITZACIÓ JOVE

-

DESTINATARIS

IMPLICA’T!

Afavorir la cohesió social i la participació juvenil en diferents activitats culturals i
formatives promogudes des de diferents àrees de l’Ajuntament

OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU

PROJECTE:

Afavorir la participació activa d’entitats juvenils, grups no formals i joves en particular
Potenciar el voluntariat entre els joves com a suport de les activitats que s’organitzen
al municipi
Promoure l’associacionisme entre els joves
Afavorir la cohesió social, la ciutadania activa i la societat civil de Sant Joan
Oferir una imatge positiva del jovent a la resta de la ciutadania

Joves de 12 a 29 anys

DESCRIPCIÓ

Els joves vinculats a l’Espai Jove, i que en són usuaris habituals, poden participar en tasques
de suport en un gran número d’activitats i propostes que s’impulsen des de l’Ajuntament i la
societat civil dins del calendari anual de cultura i lleure.
TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

Trimestre
1
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Dinamitzadors juvenils
Equipaments
Espai Jove
Agents implicats

2019
2 3

4

1

2020
2 3

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

Joves participants i entitats juvenils; Regidoria de Cultura
Mecanismes de coordinació
Reunions de coordinació dins l’equip de joventut, i amb els altres agents implicats per a
l’organització: àrees de l’ajuntament, societat civil i entitats
AVALUACIÓ

Indicadors
-

COMUNICACIÓ

Nivell d’implicació de les entitats juvenils
Nº de joves participants en tasques de voluntariat
Valoració amb participants i entitats participants

Metodologia
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu dels resultats aconseguits al final de cada any
Canals / Estratègia
-

Xarxes socials
Cartells, fulletons i díptics

DINAMITZACIÓ JOVE

DESTINATARIS

TAULA D’ENTITATS JUVENILS

Potenciar la participació de les entitats joves en la presa de decisions compartides i la
coresponsabilitat a l’hora de programar activitats

OBJECTIU
ESTRATÈGIC
OBJECTIU
OPERATIU

PROJECTE:

-

Afavorir la participació activa d’entitats juvenils i grups no formals
Organitzar Festa Major Jove i altres actes del calendari festiu
Promoure l’associacionisme juvenil com a eina de transformació social
Potenciar una mirada de gènere en la presa de decisions
Oferir una imatge positiva del jovent a la resta de la ciutadania

Joves de 12 a 29 anys

DESCRIPCIÓ

A Sant Joan hi ha tres entitats juvenils que organitzen i promouen activitats per als més joves.
A través de la creació d’aquesta Taula d’entitats juvenils volem millorar i aprofundir en la
coordinació entre les diferents entitats i el Servei de Joventut.
Una de les tasques més concretes d’aquesta Taula és la de organitzar i programar la Festa
Major Jove en col·laboració amb el Servei local de Joventut.
TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

METODOLOGIA

Trimestre
1
Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Dinamitzadors juvenils
Equipaments
Espai Jove; Ajuntament
Agents implicats

2019
2 3

4

1

2020
2 3

4

1

2021
2 3

4

1

2022
2 3

4

Grups de joves no formals i entitats juvenils formalitzades; Àrea de Cultura
Mecanismes de coordinació
Reunions de coordinació dins l’equip de joventut, i amb els altres agents implicats en la Taula
d’entitats
AVALUACIÓ

Indicadors
-

COMUNICACIÓ

Nivell d’implicació de les entitats juvenils
Nº de propostes presentades
Nº de joves participants
Valoració de les entitats participants

Metodologia
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu dels resultats aconseguits al final de cada any
Canals / Estratègia
- Xarxes socials
- Cartells, fulletons i díptics

5. La sistematització
La sistematització configura l’apartat final del Pla Local de Joventut, i en ell es descriuen alguns criteris que
s’han de tenir en compte a l’hora d’aplicar el disseny de les polítiques de joventut en Sant Joan de Vilatorrada.
Aquests criteris són indispensables i donen resposta a un seguit de preguntes com:
-

A qui van dirigides aquestes polítiques municipals?

-

Quin és el calendari d’implementació de les activitats?

-

Amb quins recursos humans, materials i econòmics es desenvoluparan?

-

Quina metodologia s’emprarà per fer-los efectius?

-

Com es contempla la participació en general, i en concret la participació juvenil en la seva aplicació?

-

Quins mecanismes d’avaluació es faran servir?

-

Com és comunicaran els seus efectes i resultats a la ciutadania?

Responent aquests preguntes i sistematitzant una aplicació coherent i efectiva és com podrem garantir que el
disseny d’aquestes polítiques públiques municipals en matèria de joventut tinguin el recorregut i l’impacte
previstos en la seva fase de disseny, entenent que com a qualsevol pla, aquest Pla Local de Joventut és planteja
com una eina de treball oberta i viva, en procés de canvi per adaptar-se a les noves realitats juvenils que es van
configurant al llarg dels seus 4 anys d’implantació.

5.1. DESTINATARIS
La població juvenil d’un municipi és diversa en tipologies juvenils, necessitats, motivacions i problemàtiques
diferents. L’edat és un dels elements que ens pot ajudar a identificar i a comprendre aquestes característiques
específiques dels i de les joves.
En la següent taula, és possible obtenir una visió general de com es distribueixen les actuacions de l’Àrea de
Joventut segons les diferents franges d’edat de la població juvenil, i així podrem veure si els recursos que
s’ofereixen s’adapten a aquesta varietat de joves que comparteixen l’objecte d’aquest Pla Local.
No queda reflectida en aquesta taula la perspectiva de gènere, que com hem vist a l’abordar les línies
estratègiques que regeixen aquest disseny, és un dels principals dèficits que es volen anar corregint en els
propers anys. Entenem que amb la seva categorització com a línia estratègica, i el fet que estigui inclosa dins
dels objectius generals i específics de moltes de les propostes de projectes i activitats a realitzar, ja s’estableix
com a criteri important a l’hora de entendre com seran les polítiques públiques del municipi.

Acompanyame
nt Jove

Taula “TET” Transició
Escola-Treball

Taula

de

coordinació

per

a

afavorir

itineraris

d’inserció sociolaboral al joves de Sant Joan

Pla local de prevenció

Programa integral d’accions de prevenció del consum

de drogodependències

de drogues i substàncies no tòxiques

Tardes al Mas
Esports a l’Espai
Jove
Punt d’informació
juvenil
Escapada jove
Tallers i xerrades

Dinamització jove

Cessió i
manteniment de
l’Espai Jove
Pidces als Instituts

Festival Vilavera

Festa Major Jove
Juliol Jove
Pressupostos
participatius
Implica’t!
Taula d’entitats
juvenils
Trobada d’entitats

Punt de trobada obert amb diferents possibilitats
d’oci: jocs de taula, manualitats, cinema, dansa, etc
Torneigs i activitats esportives a l’Espai Jove
Informació i orientació sobre diferents temàtiques
joves: educació, formació, feina, hàbits saludables
Sortides i excursions a l’entorn

Tallers i xerrades sobre temàtiques d’interès juvenil

Gestió de les cessions dels espais de l’Espai Jove a
entitats i altres serveis de l’Ajuntament
Punt d’informació i dinamització als dos Instituts de
Sant Joan
Jornada festiva de primavera amb activitats culturals i
artístiques
Organitzar i gestionar la programació jove dins de la
Festa Major
Cicle d’activitats culturals i oci durant el més de juliol
Implantació de la metodologia de pressupostos
participatius a la regidoria de Joventut
Suport i participació juvenil en el calendari d’activitats
de caire cultural de Sant Joan
Taula de preparació del calendari d’activitats juvenils
de les entitats, i d’organització de la Festa Major Jove
Trobada de sopar i debat amb les entitats

25 a 29

20 a 24

ACTUACIÓ

12 a 14

PROJECTE

15 a 19

Taula 5.1 Edat de les persones destinatàries de les actuacions del Pla Local de Joventut

5.2. TEMPORITZACIÓ
La programació de projectes i actuacions que acompanya aquest document del nou Pla Local de Joventut 20192022 es planteja com un full de ruta que marcarà el camí de les polítiques públiques de joventut que s’han
d’impulsar i portar a terme ens els següents quatre anys.
La implementació de totes aquestes actuacions, així com la seva temporització, es farà seguint un calendari a on
podem trobar actuacions que són d’abast anual, que s’aniran repetint i prorrogant any rere any, amb d’altres que
són més puntuals i que només es portaran a terme durant algun dels anys previstos de vigència d’aquest Pla.
A continuació podeu veure una taula amb la relació d’actuacions previstes i la seva temporització:

Acompanyament
Jove

Taula “TET” Transició

Taula de coordinació per a afavorir itineraris

Escola-Treball
Pla local de prevenció

Programa integral d’accions de prevenció del

de drogodependències

consum de drogues i substàncies no tòxiques

Tardes al Mas

Esports a l’Espai Jove
Punt d’informació
juvenil

Dinamització jove

d’inserció sociolaboral al jovent

Escapada jove

Punt de trobada obert amb diferents possibilitats
d’oci: jocs de taula, manualitats, cinema, dansa, etc
Torneigs i activitats esportives a l’Espai Jove
Informació i orientació sobre diferents temàtiques
joves: educació, formació, feina, hàbits saludables
Sortides i excursions a l’entorn

Tallers i xerrades

Tallers i xerrades sobre temàtiques d’interès juvenil

Cessió i manteniment

Gestió de les cessions dels espais de l’Espai Jove a

de l’Espai Jove
Pidces als Instituts

Festival Vilavera

Festa Major Jove

entitats i altres serveis de l’Ajuntament
Punt d’informació i dinamització als dos Instituts de
Sant Joan
Jornada

festiva

de

primavera

amb

activitats

culturals i artístiques
Organitzar i gestionar la programació jove dins de la
Festa Major

2022
1
2023

ACTUACIÓ

2020

PROJECTE

2021

Taula 5.2 Temporització de les actuacions previstes durant la vigència del Pla Local de Joventut

Juliol Jove
Pressupostos
participatius
Implica’t!

Taula d’entitats
juvenils

Cicle d’activitats culturals i d’oci durant el més de
juliol
Implantació de la metodologia de pressupostos
participatius a la regidoria de Joventut
Suport

i

participació

juvenil

en

el

calendari

d’activitats de caire cultural de Sant Joan
Taula de preparació del calendari d’activitats
juvenils de les entitats, i d’organització de la Festa
Major Jove

5.3. RECURSOS
Per a poder desplegar de la forma més exhaustiva i efectiva possible tot el ventall d’accions i
projectes que incorpora aquest nou pla és necessari fer un anàlisi inicial, com a punt de partida, dels
principals recursos amb els que comptem en diferents àmbits: recursos humans, econòmics,
estructurals, equipaments, etc.

5.3.1. RECURSOS HUMANS
Les actuacions en matèria de joventut estan liderades per la Regidoria de Joventut amb la
Coordinació de l’àrea de Serveis a les persones.
Actualment la Regidoria Joventut compta amb un regidor amb dedicació parcial compartit amb la
Regidoria de Tecnologia, organització i transparència.
A nivell tècnic comptem amb una persona de categoria Dinamitzador Juvenil ( C1) amb una
dedicació parcial de 18 hores setmanals.

5.3.2. INFRAESTRUCTURES
Pel que fa als recursos infraestructurals el municipi de Sant Joan de Vilatorrada disposa de
diferents equipaments municipals de gestió pública:

Equipaments educatius:
Sant Joan de Vilatorrada disposa de dos Llars d’infants (El Xiulet i Barrufets); tres escoles públiques
de primària (Ametllers, Collbaix i Joncadella); un institut (Quercus) i una secció de l’Institut ( Sins
Cardener), un centre municipal de formació de persones adultes i una escola municipal de música.
L’Institut Quercus és un centre d’ensenyament públic que imparteix educació secundària obligatòria,
batxillerat, cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà i grau superior.
Pel que fa al Sins Cardener, també de caràcter públic, s’imparteix només l’educació secundària
obligatòria.

Equipaments esportius:
Es disposa d’un Camp de Futbol Municipal, un Complex Esportiu Municipal, una Piscina Municipal,
una pista coberta poliesportiva municipal, una pista poliesportiva descoberta i unes pistes de
petanca.

Equipaments juvenils:
Sant Joan disposa d’un equipament juvenil, l’ESPAI JOVE des del 2008 on es concentren un gran
nombre de joves del poble, i és el punt de trobada del servei municipal d’informació i dinamització
juvenil de Sant Joan de Vilatorrada.
S’adreça a la població juvenil en general dels 12 als 29 anys, ja es tracti de joves associats o joves
a títol individual, tot i que prioritàriament s’adreça a la franja d’edat de 13 a 18 anys, els joves
menors d’edat.
Es tracta d’un servei públic i gratuït, que ofereix un seguit de diferents espais i serveis:

-

O
rdinador amb impressora amb connexió ADSL

-

C
onnexió WIFI

-

2
sales/tallers per fer treballs en grup, activitats lúdiques, reunions, deures o com a punt de trobada
juvenil

-

P
unt de ludoteca juvenil amb jocs de taula i materials esportius

-

P
ista poliesportiva per a la pràctica de diferents esports

-

S
ala polivalent equipada amb projector i equip de so, amb capacitat per a unes 50 persones.

-

C
essió d’espais i sales a entitats municipals i altres àrees de l’Ajuntament.
Com a punt d’informació ofereix atenció personalitzada i auto consulta amb suport informàtic; fons
documental; hemeroteca; difusió informativa; suport a activitats, grups i associacions.
S’ofereix informació de diferents àmbits temàtics: educació, treball, salut, cultura, lleure, societat,
habitatge, associacionisme, solidaritat i cooperació...
L’horari d’obertura del servei ha variat des del 2008 fins ara, que ha passat d’obrir de dimarts a
dissabte a la tarda a obrir només les tardes de dijous i divendres.
Aquesta disminució és deguda a que s’han reduït les hores de recursos humans, pel que fa a la
gestió més tècnica de la Regidoria de Joventut, i s’han de compaginar les poques hores entre la
dinamització de l’equipament i la gestió tècnica de l’àrea.
La ludoteca municipal, per a nens i nenes de 5 a 12 anys, és un equipament que reuneix una gran
varietat de jocs i joguines. Ofereix tallers setmanals i casals en dates de nadal i setmana santa, i a
més, un espai familiar per mares i pares amb els seus fill/es.
El centre obert La Cabanya és un servei que realitza una tasca preventiva, fora de l’horari escolar,
que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració del desenvolupament de la personalitat i la

socialització dels menors. L’objectiu és la intervenció educativa especialitzada per a infants i
adolescents en situacions de vulnerabilitat personal, social i familiar.

E


quipaments culturals i d’oci:

En termes culturals a Sant Joan de Vilatorrada trobem la Biblioteca Cal Gallifa, la Sala Cultural Cal
Gallifa i el Mas Sant Joan.
-

Biblioteca Cal Gallifa disposa d’un fons documental que es renova constantment, és de lliure
consulta i
la majoria de documents es poden emportar en préstec. Els serveis que ofereix
són
els següents: Informació, Consulta, Préstec, Préstec interbibliotecari, Internet, WiFi,Ofimàtica, Informació local, Activitats i Formació d’usuaris.

-

Sala de Cultura Cal Gallifa és una Sala Polivalent que funciona com a sala d’usos múltiples. La
programació, gestió i ús d’aquest equipament funciona amb criteris de participació i
coresponsabilitat
dels grups i entitats que l’utilitzen de forma continuada. Les principals
activitats que es realitzen a la Sala són: teatre professional, amateur i infantil i familiar, balls,
sopars, exposicions, concerts, festes populars, cursets i tallers...

-

Mas Sant Joan és un edifici romànic que consta de dues naus paral·leles. L’edifici fou adquirit per
l’ajuntament i ha estat recuperat per destinar-lo a equipament cultural. Actualment és la seu de
l’Escola Municipal de Música i a la capella s’hi realitzen concerts, exposicions, xerrades, cinefòrums...
Pel que fa a l’oci a Sant Joan es poden trobar diversos bars tant per menjar com per beure. Els més
típics són els bars de tapes. La Sala de Cultura Cal Gallifa també funciona com a Sala de Concerts,
i per últim, hi ha el Soterrani, un bar musical i de copes que ofereix oci nocturn.
La ràdio és el mitjà de comunicació més important de Sant Joan. L’any 2009 va celebrar els seus 25
anys d’emissió regular. Ràdio Sant Joan és l’emissora municipal de Sant Joan de Vilatorrada i una
de les deganes de la comarca del Bages. Està adherida actualment a COM Ràdio i emet
programació els 7 dies de la setmana, amb especial concentració de dijous a diumenge.

Equipaments de Salut:
A Sant Joan es disposa d’un Centre d’Atenció Primària (CAP) dotat d’un equip de professionals
de la salut altament qualificat que ofereixen orientació tant en les necessitats d’assistència sanitària
com d’assistència social.
També disposa de la residència d’avis Atzavara. És un centre públic de serveis socials
d’acolliment residencial geriàtric.

5.4. PRESSUPOST I PLA FINANÇAMENT

EIX

PROJECTE/ACCIÓ

DESPESES
De personal

Taula “TET” Transició
Escola-Treball

De material

Ingressos

Subvencions

Material fungible vari +
difusió: 300€
Material fungible vari +
difusió: 200 €

Orientació sociolaboral

ACOMPANYAMENT JOVE

FINANÇAMENT

Borsa d’ofertes de feina

Personal extern
(xerrades, tallers,...)
600€

Pla local de prevenció
de drogodependències

Salut Jove

Material vari: 300€
Compra de programes de
prevenció pels IES i Escoles:
2500€

Material difusió: 300€
- Millora espai de calistènia Passeig
del Riu + completar il·luminació
pista Espai Jove (conjuntament amb
Regidoria d’Esports): 2500€

Millora equipaments
esportius

- Direcció General de
Joventut. Generalitat
de Catalunya.
Contracte programa
anual:
4500€ (previsió 2020)

1 Dinamitzador/a
Tardes al Mas

DINAMITZACIÓ JOVE

Esports a l’Espai Jove
Punt d’informació
juvenil

joventut a 60% jornada
Sou + despeses laborals:
17.248,28€

Material vari + difusions: 300 €

Material vari + difusions +
premis: 600€

1 Dinamitzador/a

Joventut a 50% jornada
Sous + despeses laborals:
14.373,28€

Material vari + difusions: 300 €

Escapada jove
Tallers i xerrades

Material vari + difusions: 300 €
3 talleristes eventuals
contractats: 900€

Cessió sales Espai Jove

Pidces als Instituts

Material vari + difusions: 300 €

Festival Vilavera

Contractacions i serveis
(lloguer equips, grups de musica,
etc): 1350€

Festa Major Jove

Contractacions i serveis
( lloguer equips, seguretat, músics,
etc): 19500€

Juliol Jove

Contractacions i serveis
( tècnics de so, lloguer equips, grups
de musica, talleristes): 1800€

Pressupostos participatius

Implica’t!

- Material+difusions:300 €
- Total pressupost a repartir entre
les opcions escollides: 3000€

Material vari + difusions: 150 €

- Diputació de
Barcelona.
Finançament àmbit
Joventut
5000€ (previsió 2020)
- Departament de
treball. Generalitat de
Catalunya.
Contractació
dinamitzador/a en
pràctiques de
Garantia Juvenil
6392€ (previsió 2020)

Taula d’entitats
juvenils
Trobada d’entitats i
col·lectius juvenils

SUBTOTAL
TOTAL

Material vari + difusions: 300 €

33.121,56 €

34.300€

67.421,56€

15.892€
15.892€

5.5. METODOLOGIA: TRANSVERSALITAT I TREBALL EN XARXA
Els programes i accions contemplades en aquest pla local de Joventut estan liderades per la Regidoria de
Joventut amb la coordinació de l’àrea de Serveis a les persones, que engloba les següents regidories:

- Regidoria de Joventut
- Regidoria d’Educació
- Regidoria d’Infància
- Regidoria de Cultura
- Regidoria de Salut

- Regidoria d’Esports
- Regidoria d’Igualtat, cooperació i ciutadania
- Regidoria de Tecnologies, Comunicació i Transparència
- Regidoria de Participació i Barris
- Regidoria de Benestar social

Per aplicar una metodologia transversal, que fomenti el treball en xarxa coordinat de molts actors participants, és
necessari seguir uns criteris professionals de col·laboració, autonomia i coresponsabilitat, en el que cada agent
sap quin és el seu rol i el seu àmbit d’actuació. Implica, doncs, un esforç organitzatiu en l’estructura de gestió, a
la vegada que ens permet abordar la nostra feina, i els nostres objectius d’una manera més integral, profunda i
efectiva en quant als resultats i els canvis que volem assolir.
Per tal de descriure aquest abordatge transversal podem diferenciar el treball en xarxa segons el nivell, la
proximitat i les tipologies de tasques i accions: a nivell interinstitucional i a nivell interdepartamental:
- NIVELL INTERINSTITUCIONAL
Són tres les principals institucions amb les que ens coordinem des del Servei Local de Joventut:
- Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Joventut
- Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina del Pla Jove i altres àrees de Diputació
- Consell Comarcal del Bages, amb una Taula Tècnica Comarcal de Joventut i amb l’Oficina Jove del
Bages.
- NIVELL INTERDEPARTAMENTAL
A nivell interdepartamental són moltes les relacions i coordinacions que s’estableixen amb les regidories que de
forma més o menys directe porten a terme polítiques públiques pels joves de Sant Joan. Aquest treball coordinat,
transversal i amb una visió integral també és el que permet que la regidoria de Joventut pugui fer arribar la veu
del jovent dins de les moltes àrees de treball i serveis a la ciutadania de l’Ajuntament, i en aquest sentit, actuar
com a representant i altaveu de les necessitats del jovent a dins l’Ajuntament.
En els següents esquemes es pot observar amb quines regidories es coordina la Regidoria de Joventut, segons
els projectes o accions concretes a desenvolupar a nivell interdepartamental, i com es relaciona amb altres
administracions públiques i institucions a nivell interinstitucional:

NIVELL INTERINSTITUCIONAL

NIVELL INTERDEPARTAMENTAL

PRINCIPALS PROJECTES I PROGRAMES COMPARTITS AMB D’ALTRES ÀREES DE
L’AJUNTAMENT:

-

INFÀNCIA
Pla Local de Prevenció de Drogodependències: accions dirigides a infants de 5é i 6é de primària.
Coordinació amb Ludoteca
Coordinació Esplai Lairet


-

SALUT
Tallers d’hàbits saludables i promoció de la salut
Pla local de prevenció de drogues


-

IGUALTAT
Activitats de sensibilització sobre igualtat, violència masclista, homofòbia i transfòbia
Preparació de campanyes preventives i celebració de dies internacionals


-

ESPORTS
Jornades esportives: Torneigs esportius per a joves
Sortida nocturna Collbaix


-

PARTICIPACIÓ
Pressupostos participatius
Trobada d’entitats juvenils i assemblea de Joves


-

BENESTAR SOCIAL
Pla local de prevenció de drogodependències
Coordinació amb el Centre Obert La Cabanya


-

EDUCACIÓ
Coordinació amb Instituts i Escola d’Adults
PIDCES


-

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Coordinació amb el CIO segons el seu catàleg de serveis
Taula de coordinació Transició Escola Treball


-

CULTURA
Biblioteca Cal Gallifa
Festa Major Jove
Festival de primavera: “Vilavera”
Juliol Jove, activitats culturals d’estiu
Cessió d’espais per a cultura jove
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5.6. PARTICIPACIÓ
La participació és un eix transversal del pla local de joventut, ja que és present a totes les
accions. Els joves són els protagonistes del pla, i s’intenta que participin en tots els
projectes tant pel que fa a la planificació, com en la seva execució i avaluació.
S’ha volgut fer un projecte específic de participació ciutadana dels joves, entenent aquesta
com un dret i deure dels joves, dins del seu àmbit local que és al qual s’adreça el pla local
de joventut, per poder treballar de forma específica aquest tipus de participació a través de
l’associacionisme i les polítiques locals de joventut.
En aquest nou pla, es posa èmfasi a la promoció de l’associacionisme entre els joves, i el
suport a les associacions juvenils existents, i es determinen aquells canals de comunicació
que permeten als joves incidir en les polítiques locals de joventut del municipi i estar en
contacte directe amb l’administració. També es preveuen comissions a través de les quals
els joves poden participar en la gestió del casal de joves. Esdevenint d’aquesta manera
protagonistes i portaveus dels diferents col·lectius de joves del municipi i poder així
garantir la participació de tots ells en l’equipament, l’elaboració del programa d’activitats, i
la participació en la presa de decisions d’aquells temes que els afectin directament.

MECANISMES DE PARTICIPACIÓ:


Trobada d’entitats juvenils: trobada anual d’entitats juvenils per afavorir la seva
participació directa i compartir projectes i objectius durant tot el curs.



Comissió de Festa Major Jove: Reunions de preparació i organització de les
activitats del programa de Festa Major Jove, amb entitats i grups no formals, com
grups i colles de joves.



Pressupostos participatius: nova proposta que incorpora aquest pla per a
incorporar durant els propers anys. Està pensat com a model de participació
directa del jovent presentant propostes d’activitats pressupostades que es
decidiran per votació. Es preveu destinar una percentatge fix del pressupost de
l’àrea per a cada any o curs.



Interlocució directa dels joves: es facilita la interlocució directe dels joves i grups
de joves amb l’Ajuntament, utilitzant l’Espai Jove com a punt de trobada i propostes
dels joves del municipi, i que el/la dinamitzador/a canalitza cap a les diferents
àrees l’Ajuntament.
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5.7. AVALUACIÓ
L’avaluació de les polítiques públiques és necessària per constatar si s’han assolit els
objectius definits, i per tant, si han tingut l’impacte previst en el moment del seu disseny i
planificació. Per aquesta raó, l’avaluació de les accions i dels objectius definits en el Pla és
imprescindible. Cal tenir coneixement de quines actuacions estan donant bon resultat per
tal de potenciar-les i quines actuacions no estan aconseguint l’efecte que ens havíem
marcat per tal de redefinir-les i/o eliminar-les.
Per aquest motiu caldrà tenir en compte tres nivells en l’avaluació del pla:
Valoració de la diagnosi:
-

Qui ho ha de dur a terme: tècnics de joventut, polítics i joves en general

-

Quan s’ha de realitzar: al finalitzar el Pla, abans de començar una nova diagnosi.

-

Quins aspectes s’han de tenir en compte:


S’han tingut en compte les intervencions en matèria de joventut realitzades
per totes les administracions, entitats, joves a títol individual o altres
agents?



S’han definit bé els problemes i necessitats dels joves?



La metodologia ha estat l’adequada? Es podria haver aconseguit el mateix
resultat amb menys costos?



Les tècniques de recollida de dades són les adequades?



S’han detectat correctament els problemes?

Aspectes a tenir en compte en la valoració:
-

Avaluació de les necessitats: Els objectius són coherents amb el diagnòstic? Cal
adaptar els objectius a una nova realitat? Les actuacions proposades estan servint
per assolir els objectius?

-

Avaluació de la implementació S’estan assolint els objectius? Les actuacions són
les adequades?

-

Avaluació de la metodologia: El pla s’està duent a terme tal i com s’havia
dissenyat? És correcte i profitós el treball entre regidories? La comunicació amb
les altres institucions és fluïda? Els joves estan participant a través del Consell de
Joves?

Valoració de les actuacions
En finalitzar cada actuació ralitzada, o al final de l’any en actuacions de llarga durada, es
farà un informe de valoració per part dels tècnics de la Regidoria encarregada de dur a
terme l’actuació. Es valoraran les diferents activitats i actuacions per separat tenint en
compte els objectius marcats per cada una i la seva adequació global dins el pla local de

DISSENY PLJ de SANT JOAN DE VILATORRADA

|7

joventut.
Es tindran en compte diferents aspectes en el moment de valorar els projectes i accions
que s’incorporen en aquest nou Pla Local :
 El disseny
- Està ben dissenyat?
- Es té clar què es vol aconseguir?
- Es té clar qui són els destinataris?
- S’ha recollit l’opinió dels implicats?
 El procés:
- Què s’ha fet o com s’ha fet?
- Quina ha estat la participació dels agents implicats?
- Quines activitats s’han previst i no s’han fet?
- Com s’han coordinat les accions?
 Els resultats:
- Quins efectes ha produït l’actuació?
- Fins a quin punt s’han assolit els objectius?
- Nombre de participants de les actuacions
- La percepció dels tècnics i els participants és positiva?

Per a facilitar tot aquest procés d’avaluació així com per posar en valor la necessitat de
realitzar valoracions efectives i ajustades a les accions proposades, comptem amb una
nova eina d’avaluació que ens ha facilitat l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona, el Gestor de seguiment del Pla Local de Sant Joan de Vilatorrada.
Es tracta d’una eina en format avançat d’Excel, que un cop hem introduït totes les accions
proposades al nostre Pla, i mitjançant un complex sistema de funcions informàtiques
incorporades ens permet tenir una visió complerta dels resultats i l’impacte de la nostra
acció, amb variables com per exemple, el cost econòmic per usuari o participant que ha
tingut una acció concreta.
Aquesta eina s’ha d’emprar de forma sistemàtica i continuada un cop finalitza cada activitat
o projecte, i ens facilitarà el seguiment dels principals programes i eixos que s’inclouen al
Pla, i fins i tot ens permetrà extreure un format d’informe d’avaluació que recollirà els
principals indicadors que tenen a veure amb cada activitat o projecte realitzat.

DISSENY PLJ de SANT JOAN DE VILATORRADA

|8

5.8. COMUNICACIÓ
L’actual organigrama de l’Ajuntament de Sant Joan ha incorporat recentment la figura d’un
tècnic específic de comunicació. Aquesta nova figura ens ha de permetre impulsar i
diversificar la informació i la difusió de totes les activitats que organitza l’Ajuntament en
general, i l’Àrea de Joventut en concret.
A través d’aquest nou perfil tècnic, es plantegen diferents accions del pla de comunicació
que pretenen informar i orientar als joves per afavorir el seu desenvolupament personal i la
seva autonomia. Les diferents accions que es contemplen en aquest Pla Local són les
següents:


Xarxes socials: Aquest Pla de Joventut pretén garantir què al seu termini la
implantació de les xarxes socials sigui una realitat al municipi, què ens faciliti la
comunicació amb els joves de Sant Joan. Actualment l’Espai Jove ja compta amb
un perfil propi d’Instagram per comunicar i difondre les seves actuacions.



Pàgina web de l’Ajuntament, distribució de mailings a joves, entitats, associacions i
la xarxa catalana d’informació juvenil.



Campanyes informatives específiques, com es preveuen, per exemple, per a la
campanya dels pressupostos participatius en Joventut que s’incorpora com a nova
acció en aquest pla.

Aquests són els canals estables de difusió. Ara bé, des de la regidoria d’Infància i Joventut
es porta a terme la descentralització de la informació. Per una banda, es realitza la
descentralització de la informació als Instituts de Sant Joan a través del programa PIDCES,
amb desplaçaments puntuals i concertats dels informadors i dinamitzadors juvenils. Es
requereix la coordinació amb el centre, amb la coordinadora pedagògica, la directora i els
delegats de curs.
Per altra banda, també s’aporta informació a altres equipaments públics del municipi,
principalment a la Biblioteca, al pavelló poliesportiu, al CIO, al CAP, a la Sala de Cultura
Cal Gallifa, a l’escola municipal d’adults, a la resta de regidories de l’ajuntament i a
associacions i serveis locals. Aquests són serveis estratègics que utilitza el jovent de forma
continuada.
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