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1. PRESENTACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
Santa Margarida i els Monjos és un municipi que des de fa molts anys ha fet una clara
aposta pel desenvolupament de polítiques de joventut. Amb el transcurs dels anys
aquesta aposta s’ha anat concretant en diversos plans. Aquesta ha estat una bona
mesura per tal de definir una política en matèria de joventut centrada en la concreció
de criteris de planificació i definició d’estratègies, des de la detecció de necessitats,
interessos i motivacions dels joves, des de la concreció d’objectius clars i coherents amb
la realitat juvenil, i amb el compromís ferm de la corporació local en el seu conjunt
(diferents serveis – coordinació – transversalitat) que l’aposta per les polítiques de
joventut, l’aposta pels joves és una aposta de millora del municipi. Aquest plantejament
es va fer evident ja en el primer Pla Local de Joventut (2004-2007).
Estem en un moment on se’ns planteja la necessitat d’elaborar un nou pla, inspirat en
els anteriors, elaborat des de l’experiència que ens proporciona el desplegament, la
vivència dels quatre plans anteriors: els aprenentatges assolits, les vivències dels joves
i les seves opinions, els objectius complerts i aquells als que no hem arribat, els
replantejaments derivats de les situacions noves que s’anaven produint, la participació
i veu dels joves, els canvis socials, econòmics que ràpidament es van succeint, la rapidesa
de la informació, i la importància – protagonisme cada dia més gran – que les tecnologies
de la informació i la comunicació adquireixen, parts de millora detectats, noves
incògnites inspiradores d’anàlisis, nous reptes, les avaluacions contínues de tot allò que
hem anat realitzant, tot això que ha format part de l’elaboració i desenvolupament dels
plans anteriors ara inspiren amb més coneixement, amb més pràctica i rodatge el
present Pla Local de Joventut 2021-2024 de Santa Margarida i els Monjos.
Dels plans locals de joventut anteriors, n’estem satisfets, per tot el treball en matèria de
joventut que s’ha realitzat, per tot el conjunt d’iniciatives que s’han desenvolupat, per
tot el conjunt d’eines de treball que hem anat aprenent, per tota la llum que ens han
ofert en relació amb el jovent i la seva realitat i perquè hem anat aprenent a fer
polítiques de joventut cada vegada més eficients. També perquè han estat uns plans que
ens han permès estar en contacte amb el jovent, uns plans que han possibilitat espais
on la veu dels joves és escoltada, on les seves iniciatives són recollides. Uns plans
propers, actius i dinàmics, que ara ens són font d’inspiració.
Aquest nou Pla, també es veu afectat per la situació de pandèmia esdevinguda el 2020,
cosa que ha fet replantejar alguns dels objectius i accions recollides per tal de satisfer
les noves necessitats de les persones joves del nostre municipi i que s’hauran d’abordar
des de l’àrea de joventut de manera prioritària.
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2. CONSIDERACIONS PREVINS
a. MARC TEÒRIC I NORMATIU
La Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut de Catalunya juntament amb el Pla Nacional
de Joventut de Catalunya 2010 – 2020 (PNJCat) són els dos principals documents que
marquen el camí de com han de ser i com han de desplegar-se les polítiques de joventut.
Així doncs, el Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els Monjos 2021 – 2024 es basa
en els dos documents esmentats per tal de dissenyar i implementar les polítiques que
afectaran a les persones joves del municipi en els propers anys després d’haver
identificat les situacions problemàtiques de la joventut.

b. CONSIDERACIONS POLÍTIQUES I TÈCNIQUES
Prèviament a iniciar la fase de diagnosi cal reflexionar sobre diferents aspectes a dos
nivells diferents: d’una banda a nivell polític, per tal d’establir les prioritats
programàtiques, decidir el paper que jugarà la participació de la joventut en l’elaboració
de les polítiques de joventut i per últim, aconseguir un cert consens per tal d’elaborar el
Pla local de Joventut. D’altra banda, el segon nivell fa referència a les consideracions
tècniques, és a dir, cal reconèixer la feina duta a terme fins al moment, determinar el
perfil de joves destinataris del Pla Local de Joventut, plantejar uns objectius i
metodologia realistes i per últim, temporitzar el treball per elaborar les diferents fases
del Pla Local de Joventut.


CONSIDERACIONS POLÍTIQUES

En primer lloc, anomenarem els objectius que des de l’equip de govern de l’Ajuntament
de Santa Margarida i els Monjos es persegueixen respecte a l’àmbit de joventut essent
un nivell molt genèric de definició del seu programa polític. D’aquesta manera, des de
la regidoria de joventut es marca les següents actuacions a treballar en l’àmbit juvenil:








Nova ubicació i ampliació del Tangram, equipament juvenil i d’entitats.
Construcció d’un nou Skate Park als Monjos i a La Ràpita.
Dissenyar amb els joves l’espai i temps del municipi.
Apoderar i potenciar l’associacionisme i entitats juvenils i de lleure.
Garantir el suport psicològic als i les joves que per la seva situació familiar o
personal o necessitin, coordinat amb els diferents serveis.
Potenciar el consell de joves.
Continuar amb el projecte d’ocupació de la brigada jove.
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Després de veure els objectius que es marca l’acció de govern de l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos, és moment de determinar el paper que tindrà la participació al
llarg del procés d’elaboració del present Pla.
D’aquesta manera, des de l’Administració local s’aposta perquè la gent jove i la resta
d’agents implicats tinguin un paper protagonista i participatiu a l’hora de definir les
polítiques de joventut. Així, doncs, en l’actual elaboració del Pla Local de Joventut de
Santa Margarida i els Monjos es tindrà en compte aquest grup de persones en els tres
nivell participatius: informar a les persones joves i resta d’agents implicats per tal
d’elaborar conjuntament les polítiques de joventut, consultar tots aquells aspectes que
afecten aquest grup d’edat i les persones que hi estan en contacte i, per últim implicarlos en la decisió de quines són les millors polítiques de joventut per tal de donar resposta
a les seves demandes i necessitats.
La participació de les persones joves i de la resta d’agents implicats en la matèria la
trobarem en dos moments: el primer serà durant la fase de diagnosi i concretament en
l’anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) i en l’anàlisi de les polítiques de joventut (APJ). D’altra
banda, el segon moment on es donarà major participació serà en la formulació
d’actuacions, ja que pensem és un moment adequat perquè es dissenyin actuacions
adequades a la realitat i demanda juvenil.
Per últim, cal remarcar el consens inicial amb el qual parteix el present Pla Local de
Joventut. A nivell polític existeix la voluntat de seguir treballant amb i per a la joventut
per tal d’implicar les persones joves en la seva comunitat i en els aspectes que els
afecten tant directament com indirectament. D’altra banda, pel que fa a nivell tècnic es
comparteix la idea que es té a nivell polític ja que cal elaborar polítiques i accions per
afavorir que la joventut s’impliqui en el seu entorn més immediat, hi participi, el millori
i trobi en aquest entorn les respostes a les seves necessitats.
Amb tot, podem considerar que el present Pla Local de Joventut ha de comptar amb el
recolzament polític necessari per elaborar-lo i implementar-lo en els següents anys.
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES

En aquest segon punt de consideracions, ens fixarem en els aspectes més tècnics en
matèria de polítiques de joventut, és a dir, reconeixerem la feina feta fins al moment en
polítiques locals de joventut i definirem el perfil de joves destinataris del present Pla tot
emparant uns objectius i marc metodològic realista i amb una temporització del treball
en l’elaboració del present Pla Local de Joventut.
L’any 2000 es va redactar i aprovar el primer Pla Local de Joventut de Santa Margarida i
els Monjos el qual va iniciar el camí per desenvolupar polítiques de joventut a nivell
local. Així doncs, fa més de vint anys que les persones joves del municipi gaudeixen
d’unes actuacions que tenen com a objectiu donar resposta a aquelles situacions
complexes que els afecten en el període vital en el qual es troben. Les principals
actuacions realitzades en matèria de joventut en el marc del desplegament del Pla Local
de Joventut 2016 – 2019 són:
Taula educativa per a la infància i adolescència.
Oferir un cicle formatiu de grau mitjà al municipi.
Mantenir les sessions d’orientació acadèmica.
El FIL de 4t d’ESO.
PFI d’auxiliar de manteniment i muntatge d’equips
informàtics.
Tema 1: La millora de la
transició escola treball

Curs de preparació de la prova d’accés a cicles
formatius de grau mitjà i superior.
Oferir de forma anual cursos de premonitors/es i
monitors/es de lleure infantil al municipi.
Programa d’orientació acadèmica.
Xerrades i tallers al INS El Foix.
Campanyes informatives.
TIC i connexió a internet.
Espais d’estudi per a estudiants.
Dissenyar i crear una brigada municipal de
persones joves.

Tema 2: La integració de les
persones joves a través de
l’ocupabilitat

Mostrar la formació professional com a opció
acadèmica.

5

Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els Monjos 2021 - 2024

Oferir programes de formació i treball al municipi.
Club de la Feina.
Garantia Juvenil.
Desenvolupar accions educatives al centre de
secundària per tal de que els estudiants s’iniciïn en
processos participatius.
Dissenyar una activitat conjunta amb totes les
entitats juvenils del municipi per tal de donar-se a
Tema 3: La participació juvenil conèixer a la resta de la població.
com una forma de cohesió
social
Facilitar tots els recursos possibles perquè les
entitats juvenils del municipi puguin desenvolupar
la seva tasca.
Impulsar, donar suport i reconeixement a
l’associació d’estudiants del INS El Foix.
Locals per a l’assaig musical.
Dissenyar campanyes informatives per apropar la
salut a les persones joves.
Tema 4: La promoció d’hàbits
saludables en les persones
joves

Orientar, informar i apropar a les persones joves
els recursos existents en matèria de salut.
Oferir els recursos existents per a l’ús correcte i
segur de les TIC i les xarxes socials entre les
persones joves.

Totes aquestes actuacions realitzades en el PLJ 2016-2019 dutes a terme en els anteriors
anys són valorades molt satisfactòriament a la vegada que es reconeix la importància
d’elaborar i desplegar Plans Locals de Joventut. Així es recull en el Pla Local de Joventut
2021 – 2024:
Per tal d’emmarcar els destinataris, d’aquest Pla cal que ens apropem al terme jove i
joventut i ho fem des dels plantejaments que subscriu el Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2010 – 2020, mentre no es realitzi el nou Pla Nacional de Joventut (PNJ).



La joventut és un període del cicle vital de la persona que porta associats uns
canvis a nivell biològic, psicològics, socials, actitudinals.
La joventut com a moment de construcció. Construeix un projecte de vida. És un
moment d’oportunitats.
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Com a moment important en la construcció d’identitats; les personals i les
col·lectives. El jove desenvolupa i adquireix una manera de posicionar-se davant
del món, d’entendre’l, de relacionar-se.
Moment de vida on s’hi troben moltes transicions: educatives, laborals, familiars,
residencials i/o laborals. Tot és un procés vers l’autonomia, un procés divers cap
a ciutadà amb estatus autònom.
Un moment on es van definint els rols de ciutadania: participació, exercici
ciutadà, competències cíviques. El jove és protagonista del seu projecte de vida
però també dels de la comunitat on viu.
El jove és un ésser social actiu amb capacitat de transformació, protagonista en
el canvi social.

Amb tot, les persones destinataris del Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els
Monjos 2021 - 2024 són aquelles que es troben entre els 12 i 35 anys, residents al
municipi i que es troba en algun dels plantejaments descrits.
Per últim, cal esmentar que l’elaboració del present PLJ es farà seguint un criteri realista
en el plantejament dels objectius i de la metodologia emparada per aconseguir-los. És a
dir, no ens plantegem grans objectius que no siguin realitzables sinó que prioritzem
arribar a menys però arribar-hi bé sempre tenint present els recursos dels quals
disposem i d’una temporització que caldrà seguir en la mesura del possible.
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3. METODOLOGIA
En el present apartat mostrarem la metodologia que utilitzarem al llarg de les diferents
fases del Pla Local de Joventut: diagnosi, disseny, implementació i avaluació tenint en
compte una metodologia comuna que permeti incorporar una determinada manera de
fer política arreu del territori català. El PNJCat proposa uns principis rectors que
conceptualitzen una manera d’entendre i de desenvolupar les polítiques de joventut.
Aquests principis aplicats en les diferents fases del PLJ ens permetran augmentar la
incidència i els resultats de la intervenció1. Els principis rectors i les fases del PLJ són:

Qualitat

Diagnosi

Disseny

Implementació

Avaluació

Participació

Diagnosi

Disseny

Implementació

Avaluació

Transformació

Diagnosi

Disseny

Implementació

Avaluació

Integralitat

Diagnosi

Disseny

Implementació

Avaluació

Cal esmentar que, per poder realitzar aquest apartat s’ha tingut en compte el document
Orientacions per a l’aplicació dels principis rectors del PNJCat en les polítiques locals de
joventut2.

1

Direcció general de la Joventut (2012): “ Orientacions per l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a
les polítiques locals de joventut”. Barcelona. Recuperat de:
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/ejoventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/orientacions_aplicacio_principis_re
ctors_pnjcat.pdf
2
Ídem nº1.
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FASE DE DIAGNOSI
PRINCIPI DE QUALITAT

Per poder aplicar el principi de qualitat a la fase de diagnosi cal que, en primer lloc
prioritzem els temes que afecten a les persones joves del municipi per poder
realitzar un anàlisi de la seva realitat i de les polítiques de joventut que s’estan duent
a terme al voltant dels temes prioritzats.
D’altra banda, haurem de formular unes preguntes de cada un dels temes per tal de
conèixer la realitat juvenil i, per fer-ho haurem de seleccionar i utilitzar les tècniques
de recollida d’informació més adequades. Seguidament a l’anàlisi de la realitat
juvenil i de les polítiques de joventut haurem d’extreure’n unes conclusions que
orientin l’acció del PLJ.
Finalment, cal incorporar a la diagnosi els agents implicats directa i indirectament
amb la realitat juvenil (agents juvenils, institucionals, socials, etc.).

PRINCIPI DE PARTICIPACIÓ
Des del Servei de Joventut de Santa Margarida i els Monjos creiem que per elaborar
una bona diagnosi és important escoltar a les persones joves. No obstant, la realitat
amb la qual ens trobem ens dificulta realitzar una diagnosi participativa amb el
corresponent procés participatiu que l’acompanya.
Per tant, a la fase de diagnosi no podrem parlar de participació, ja que simplement
utilitzarem tècniques d’anàlisi de la realitat on les persones joves ens donaran la
seva opinió sense anar més enllà.
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PRINCIPI DE TRANSFORMACIÓ
Al llarg de la diagnosi de la realitat juvenil descriurem els indicadors socials, com per
exemple el nivell educatiu, la situació laboral o dades de salut. Però també
incorporarem una anàlisi comprensiva d’aquestes dades, per tal de conèixer els
motius pels quals estan en aquesta situació.
En primer lloc, cal tenir en compte que les persones joves són molt diverses i tenen
característiques diverses. Així doncs, en l’anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) haurem
d’analitzar els condicionants vitals que de manera intrínseca generen desigualtats
perquè ens facilitarà una millor detecció de les necessitats.
pel que fa a l’anàlisi de les polítiques de joventut (APJ), caldrà observar quines són
les persones destinatàries finals de les accions que estem duent a terme.
En segon lloc, caldrà tenir en compte que l’estructura social genera desigualtats per
raó de sexe, classe, edat, etc. i per això caldrà recollir en l’anàlisi de la realitat juvenil
com incideixen aquests factors estructurals. D’altra banda, en l’anàlisi de les
polítiques de joventut haurem d’observar si es tenen en compte els factors que
originen desigualtats en la definició de les polítiques adreçades a les persones joves.
Per últim, caldrà identificar, en l’anàlisi de la realitat juvenil els obstacles que les
persones joves troben i que dificulten desenvolupar plenament la seva vida. pel que
fa a l’APJ haurem d’observar quines polítiques es desenvolupen al municipi respecte
a igualtat d’oportunitats.

PRINCIPI D’INTEGRALITAT
Per poder treballar el principi d’integralitat caldrà analitzar les problemàtiques
juvenils de manera interrelacionada, ja que els fenòmens socials són
multidimensionals i multicausals.
Així doncs, en l’APJ haurem d’observar tant aquelles polítiques adreçades
directament a les persones joves com aquelles genèriques que incideixen en
aquestes. De la mateixa manera, haurem de tenir en compte les polítiques a nivell
local però també les de nivell català, espanyol o europeu.


FASE DE DISSENY
PRINCIPI DE QUALITAT

Aplicar el principi de qualitat a la fase de disseny implicarà quatre passos:
1) Prioritzar aquelles problemàtiques més rellevants per a les persones joves i
més pròximes.
2) Definir els objectius de forma realista, mesurables i coherents.
3) Definir les actuacions a desenvolupar i els corresponents recursos, indicadors
d’avaluació, població diana, etc.
4) Definir el pla d’avaluació.
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PRINCIPI DE TRANSFORMACIÓ
El principi de transformació a la fase de disseny implica que els objectius del PLJ
contribueixin a reduir les desigualtats. Alguns dels criteris que haurem de tenir en
compte per tal d’aconseguir la reducció de desigualtats seran:
a) Dissenyar actuacions que tinguin en compte la diversitat juvenil del municipi.
b) Dissenyar actuacions que incideixin en les causes que generen desigualtats
entre les persones joves.
c) Dissenyar actuacions per a fomentar la igualtat d’oportunitats en el col·lectiu
jove.

PRINCIPI D’INTEGRALITAT
El principi d’integralitat a la fase de disseny suposarà incorporar la resta de serveis
de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos que desenvolupen actuacions
adreçades a les persones joves del municipi. Això suposa entendre les polítiques
locals de joventut de forma transversal i requereix un treball coordinat per
aconseguir objectius comuns a la resta de serveis.



FASE D’IMPLEMENTACIÓ
PRINCIPI DE QUALITAT

Per poder aplicar el principi de qualitat a la fase d’implementació haurem de
desenvolupar actuacions que tinguin en compte l’entorn, la utilització dels recursos
de forma adequada, les necessitats de les persones joves, etc.
És a dir, haurem de seguir tot allò que hem acordat a la fase de disseny però també
haurem de tenir en compte els possibles imprevistos per donar-los resposta.

PRINCIPI DE PARTICIPACIÓ
Per dur a terme una bona aplicació del principi de participació durant la fase
d’implementació serà necessari que no totes les actuacions s’organitzin
exclusivament des de l’Administració, ja que d’aquesta manera aconseguirem
corresponsabilitzar a les persones joves. No obstant, el Servei de Joventut haurà de
realitzar una tasca d’assessorament i acompanyament amb aquells grups de joves
i/o entitats juvenils per tal que paulatinament adquireixin coneixements i
autonomia.
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PRINCIPI DE TRANSFORMACIÓ
Seguint la línia del què hem anat descrivint en les fases anterior, per aplicar el
principi de transformació caldrà que desenvolupem actuacions que contribueixin a la
millora de les oportunitats de les persones joves perquè puguin realitzar el seu
projecte de vida.
Per tant, les actuacions hauran d’apoderar a les persones joves perquè siguin
autònomes i esdevinguin protagonistes de les seves pròpies vides. A més a més, des
de les polítiques locals de joventut haurem de promoure la igualtat d’oportunitats
als béns i serveis juvenils de forma real i efectiva.

PRINCIPI D’INTEGRALITAT
Aplicar el principi d’integralitat en la fase d’implementació significa que haurem
d’incorporar i coordinar les actuacions amb els diferents serveis de l’Administració
local que estan implicades directa o indirectament en les polítiques de joventut.
D’altra banda, també haurem de realitzar un treball interinstitucional com per
exemple un intercanvi continuat amb la resta de municipis de la comarca que ens
permetrà complementar-nos i conèixer el ventall d’actuacions que es realitzen en el
nostre entorn.



FASE D’AVALUACIÓ
PRINCIPI DE QUALITAT

El principi de qualitat a la fase d’avaluació ens implicarà tres passos rellevants:
1) Definir el propòsit de la nostra avaluació és a dir, establir els motius pels
quals volem avaluar (analitzar els efectes de la nostra política, reformular-la,
mostrar a les persones joves com estan anant les actuacions, etc.).
2) Conèixer els recursos i les informacions de les que disposem per tal de dur a
terme l’avaluació (pressupostos, avaluacions anteriors, bases de dades, etc.).
3) Determinar el tipus d’avaluació que realitzarem i les preguntes d’avaluació
les quals hauran de ser realistes i que podrem respondre gràcies a establir
uns indicadors.

PRINCIPI DE PARTICIPACIÓ
Aplicar el principi de la participació en la fase d’avaluació implica que les persones
joves hauran de prendre part en la definició de l’avaluació i alhora, hauran de ser
avaluadors. Així doncs, serà necessari constituir un grup motor per definir el pla
d’avaluació i obrir espais de participació i debat.
Per això, és important que al llarg de les diferents fases del PLJ recopilem dades de
contacte de tots els agents que han participat en algun moment en el PLJ.
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PRINCIPI DE TRANSFORMACIÓ
En el moment d’avaluar, volem saber les persones que han intervingut però també
ens ha d’interessar saber quines no han participat de les nostres polítiques de
joventut des del punt de vista dels usuaris i usuàries (a quins joves no hem arribat i
per què no hi hem arribat). Per fer-ho, caldrà que fem:
a) Anàlisi de la incorporació del col·lectiu juvenil en les polítiques de joventut.
b) Anàlisi de l’impacte de la nostra política de joventut.
c) Anàlisi sobre la capacitat de la nostra política per incidir sobre els factors de
desigualtat.
d) Anàlisi de la incorporació en les nostres actuacions de mecanismes per a la
igualtat d’oportunitats.

PRINCIPI D’INTEGRALITAT
Per aplicar el principi d’integralitat a la fase d’avaluació, cal:
a) Analitzar quins fenòmens i dinàmiques socials han intervingut en la
consecució dels objectius.
b) Tenir en compte els diferents agents i factors que intervenen en la realitat
juvenil i analitzar quin ha estat el seu paper en el canvi assolit.
c) Atorgar un paper protagonista a tots els agents que han format part del PLJ.
Una vegada hem vist com aplicarem els principis rectors al llarg de les diferents fases del
PLJ, passem a descriure la metodologia de treball que utilitzarem per garantir una bona
política de joventut: la coordinació entre els diversos serveis de l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos, la coordinació amb altres administracions i la participació
juvenil.
Coordinació entre serveis de l’ens local
Les polítiques de joventut no poden actuar de forma independent a altres serveis
municipals, ja que a les persones joves els afecten diversos temes i per tant, la
intervenció en matèria de joventut ha de ser transversal ergo necessita d’una
coordinació i un treball en xarxa entre els diferents serveis de l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos.
Així doncs, el treball coordinat amb altres serveis municipals vindrà determinat per
les actuacions que es duguin a terme, ja que n’hi haurà que comptaran amb la
col·laboració d’altres serveis i d’altres que es realitzaran exclusivament des del
Servei de Joventut.
Un dels primers espais de coordinació el trobem amb la Taula Educativa, la qual
busca donar resposta a les necessitats d’infants i adolescents del municipi amb
vulnerabilitat social a través de la coordinació dels diferents serveis municipals
(Servei d’infància, Ludoteca La Baldufa, El Corriol, Serveis Socials Bàsics, Biblioteca
municipal, Servei d’Esports, Servei d’Ensenyament i Servei de Joventut).
13
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La Taula Educativa es reuneix de forma trimestral per detectar les necessitats i
mancances d’infants i adolescents del municipi i donar resposta a aquestes de forma
coordinada amb altres agents educatius (centres educatius, famílies, etc.).
Per tal d’agilitzar les tasques derivades de la Taula educativa, s’han establert
comissions de treball.

Coordinació amb altres administracions
Les actuacions que es dissenyin des del Servei de Joventut, Tangram estaran
liderades per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos però cal esmentar que hi
ha actuacions que es lideren des d’altres institucions i que el Servei de Joventut
recolza. Aquesta incorporació d’altres administracions ens ajudarà en la consecució
dels objectius del present PLJ.
En aquest sentit, una primera coordinació la trobem en el moment d’elaborar el Pla
Local de Joventut, ja que aquest ha adoptat les línies metodològiques que la Direcció
General de Joventut proposa per a l’elaboració de PLJ i s’ha intentat adequar les
actuacions als reptes que proposa el PNJCat 2010 – 2020.
Un segon nivell de coordinació el trobem amb el Servei Comarcal de Joventut
(Dinamo) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP). La coordinació
interinstitucional ens permet la gestió de programes com el Forma’t, la Garantia
Juvenil, el Pla de Drogues de l’Alt Penedès (efecteD) o el Punt mòbil de salut. Cal
destacar que aquest treball en xarxa amb el CCAP ens aporta l’optimització de
recursos tant personals com materials.
Finalment, la coordinació amb l’INS El Foix ens permet un treball coordinat per
dissenyar actuacions que donin resposta a les necessitats d’aquests adolescents. Les
principals figures de coordinació dins de l’INS són la coordinadora d’activitats amb la
qual es programen les activitats i tallers que es realitzen a les aules del centre.

Participació juvenil
El Servei de Joventut, Tangram considera la participació un element molt important i
la qual s’ha de fomentar i aplicar durant el dia a dia de les nostres actuacions.
D’una banda, una de les primeres mesures que apliquem per tal de fomentar la
participació juvenil, és la de demanar a les persones joves que proposin aquelles
activitats que els agradaria que es realitzessin al municipi. D’aquesta manera, els
mesos de setembre i octubre es destinen a recollir les propostes que fan les persones
joves associades, els grups no formals, els estudiants de l’INS El Foix, etc. Un segon
moment, és implicar aquestes persones en l’organització i execució d’aquelles
activitats que s’han seleccionat per tal de consolidar un teixit social que permeti que
14
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els joves siguin els protagonistes de les seves actuacions i aconseguir l’èxit en les seves
execucions.
En segon lloc, volem consolidar diferents programes i projectes, com el consell de
joves, on la participació juvenil sigui la temàtica destacada amb l’objectiu de
consolidar les entitats juvenils del municipi, augmentar-les i iniciar en processos
participatius aquelles persones joves que no han tingut oportunitat.
D’altra banda, un recurs que ens dóna l’oportunitat de fomentar dia a dia la
participació és l’equipament juvenil Tangram el qual, ens brinda l’oportunitat de
treballar de forma participativa amb les persones joves pel que fa la programació
d’activitats mensuals. La realització d’aquestes activitats no són un objectiu en si
mateixes sinó que esdevenen mitjans per aconseguir altres objectius com són
l’educació en valors, la participació, la cohesió social, etc.
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4. DIAGNOSI DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
La diagnosi del Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els Monjos 2016 – 2019 ens
permetrà conèixer la situació en què les persones joves del municipi es troben. Marcarà
la situació de partida tant de les persones joves com de les polítiques que les afecten
amb l’objectiu de planificar les polítiques de joventut que es duran a terme en el període
2021 – 2024.
La fase de diagnosi és doncs, un instrument perquè la planificació de les polítiques locals
de joventut tinguin més sentit, s’adeqüin a la realitat juvenil i es dirigeixin amb precisió
a aquells aspectes que cal transformar, ja que ens permet detectar el problema o situació
a la quals haurem de donar resposta amb la nostra acció3.
La diagnosi del Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els Monjos 2021 – 2024
compren una doble anàlisi, ja que d’una banda es realitza un anàlisi de la realitat juvenil
(ARJ) i, d’altra banda, un anàlisi de les polítiques de joventut (APJ). Per últim, els resultats
queden aglutinats en les conclusions on es recullen les principals problemàtiques i seran
el punt de partida de l’acció.
D’altra banda, cal tenir en compte que al llarg d’aquesta fase s’aplicaran els principis
rectors del PNJCat 2010 – 2020 és a dir, durant l’elaboració de la diagnosi s’incorporaran
els principis de qualitat, participació, transformació i integralitat.
Aplicar el principi de qualitat en aquesta fase implica generar nou coneixement entorn
la realitat de la joventut del municipi però cal fer-ho amb una actitud analítica, és a dir
superar l’estadi descriptiu per passar a analitzar la informació obtinguda. En segon lloc,
aplicar el principi de participació significa incorporar la veu de les persones joves per tal
de generar un procés de corresponsabilització en polítiques de joventut. Elaborar una
diagnosi ens permet detectar situacions no desitjades i que poden ser transformades.
Per tant, és important disposar d’una informació real, precisa i acurada de la realitat
juvenil per tal millorar aquelles situacions complexes. Per últim, cal que tinguem en
compte que el fet juvenil no està aïllat de la resta de fenòmens socials. Per tant, cal que
les polítiques de joventut treballin integralment per actuar sobre totes les esferes i
dimensions que afecten la vida de les persones joves.
Per últim, els tres grans moments en l’elaboració de la diagnosi i els quals seguirem
cronològicament són4:

3

Direcció general de la Joventut (2012): “ Orientacions per l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a
les polítiques locals de joventut”. Barcelona.
4
Direcció general de la Joventut (2011): “Orientacions per a l’elaboració d’un Pla Local de Joventut”.
Barcelona: Observatori Català de la Joventut.
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a) El plantejament de la diagnosi: que servirà per posar les bases de l’anàlisi
posterior identificant els àmbits prioritaris i elaborant les preguntes que volem
respondre a la diagnosi.
b) L’anàlisi: d’una banda, per tal de descriure quina és la realitat social dels i les
joves i identificar les seves necessitats i demandes i d’altra banda, per identificar
quines són les polítiques que s’estan duent a terme al municipi i analitzar-ne el
funcionament.
c) Les conclusions i les orientacions pel disseny: on es posa en relació les
necessitats i les problemàtiques detectades en l’anàlisi amb els instruments de
polítiques existents i extreure’n conclusions.
PLANTEJAMENT
• Fotografia
inicial
• Priorització

ANÀLISI

CONCLUSIONS

• Formulació
de preguntes
• Plantejament
metodològic
• Treball de
camp
• Interpretació

• Posada en
comú
• Conclusions

a. PLANTEJAMENT DE LA DIAGNOSI
El plantejament de la diagnosi es presenta com un pas previ a l’anàlisi amb la intenció
de donar intencionalitat a la diagnosi abans de posar-se a analitzar. Així doncs, consisteix
a pensar a través de la priorització d’uns temes quins són els aspectes més determinants
que cal que la diagnosi analitzi5.
Per tal de realitzar amb èxit la diagnosi caldrà prioritzar i realitzar una primera fotografia
dels aspectes de la vida de les persones joves del municipi. D’aquesta manera, la
priorització ens servirà per identificar les prioritats i centrar l’anàlisi en els aspectes que
es considerin més important. Així, doncs, a través d’uns criteris discrecionals es podran
definir les prioritats des de la realitat municipal tot tenint en compte6:





5
6

Les necessitats expressades pels joves.
La feina feta anteriorment en polítiques de joventut.
El PNJCat.
El pla comarcal de joventut.
El pla d’acció de govern municipal.

Guía per elaborar la diagnosi del pla local de joventut.
Ídem nº5
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El criteri dels tècnics i tècniques.

D’altra banda, la fotografia inicial que acompanya el plantejament de la diagnosi busca
realitzar una primera i breu descripció de la situació de la gent jove al municipi a través,
per exemple, de dades sociodemogràfiques, entrevistes exploratòries a persones de
referència o de sociogrames.
FOTOGRAFIA INICIAL


Població total i juvenil

El municipi de Santa Margarida i els Monjos està format per un total de 7.676 persones
segons el padró municipal d’habitant del 2020, essent 3.919 homes i 3.757 dones7.

Població total. Santa Margarida i els Monjos 2020
Homes

3.919

Dones

3.757

TOTAL

7676

Taula 1: Població total. Santa Margarida i els Monjos. 2020. Font: IDESCAT.

Pel que fa a la població juvenil, amb dades del 2020, és d’un total de 2.106 persones
joves repartides entre la franja d’edat que compren els 10 fins als 34 anys. Aquestes
dades expliquen que el percentatge de joves al municipi és del 27,67%.

Població juvenil. Santa Margarida i els Monjos. 2020
2500
2000
1500
1000
500
0

Població juvenil. Santa
Margarida i els Monjos 2020

De 10 a
14 anys

De 15 a
19 anys

De 20 a
24 anys

De 25 a
29 anys

De 30 a
34 anys

Total

514

445

354

341

465

2119

Gràfic 1: Població juvenil. Santa Margarida i els Monjos. 2020. Programa HERMES (Diputació de Barcelona).

7

IDESCAT. (2020). Població total per sexe. Santa Margarida i els Monjos. Recuperat de:
https://www.idescat.cat/emex/?id=082515
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Estructura de la població total i juvenil

Pel que fa a l’estructura de la població de Santa Margarida i els Monjos observem com
és similar a la de Catalunya. El grup d’edat més nombrós el trobem en la franja 40 – 44
anys amb un total de 778 persones que representen el 10,13% del total de la població.

Gràfic 2: Estructura de la població. Santa Margarida i els Monjos. 2019. Font:
Programa HERMES (Diputació de Barcelona).

Pel que fa a l’estructuració de la població jove observem com el grup d’edat més
nombrós és el comprès entre els 10 – 14 anys (514 persones), seguit pels de 30 – 34 anys
(465 persones). Podem apreciar com el grup d’edat amb menys pes a la població és el
de 25 – 29 anys amb un total de 341 persones.
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Estructura població juvenil. Santa Margarida i els Monjos.
2020
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Gràfic 3: Estructura població juvenil. Santa Margarida i els Monjos 2020. Font: Programa HERMES (Diputació de
Barcelona)



Evolució de la població total i juvenil

En termes generals, podem apreciar com la població general de Santa Margarida i els
Monjos des del 1999 fins al 2020 ha anat en augment. Trobem l’explicació d’aquest
creixement en dos factors: d’una banda, el menor preu relatiu dels seus habitatges i,
d’altra banda la situació geogràfica i bona xarxa de comunicacions. La situació
privilegiada al voltant de les importants vies de comunicació que travessen el municipi,
que el mantenen en contacte directe i ràpid amb altres poblacions – facilitat i rapidesa
per desplaçar-se fins a Barcelona i el seu extraradi – i pel creixement de l’activitat
industrial que això possibilita.
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Evolució de la població general. Santa Margarida i els
Monjos. 1999 - 2020
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Gràfic 4: Evolució de la població general. Santa Margarida i els Monjos. 1999 – 2020. Font: Programa HERMES
(Diputació de Barcelona).

No obstant, si ens fixem en l’evolució de la població juvenil en el municipi, observem
que fins l’any 2018 ha disminuït, essent aquest any un punt d’inflexió de recuperació
d’aquest franja d’edat juvenil. El 2009 es comptabilitzaven un total de 2618 persones
joves al municipi mentre que l’any 2018 la xifra es redueix fins a 2044 i el 2020 es pot
observar un lleu creixement fins arribar a la xifra de 2119.

Població juvenil total
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Gràfic 5: Evolució de la població juvenil. Santa Margarida i els Monjos. 2009-2020. Font: Programa HERMES
(Diputació de Barcelona)
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Per concloure la situació demogràfica del municipi des d’una perspectiva general i
juvenil, podem apuntar que del total de població (7676) hi ha un 27,60% de població
juvenil.


Educació

Santa Margarida i els Monjos compta amb una oferta formativa que engloba des del
primer cicle d’educació infantil fins a l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en
un total de sis equipaments formatius:

Llars d’infants

Educació infantil i primària

Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat

Altres




Llar d’infants Xiroi. Els Monjos
Llar d’infants Xiroi. La Ràpita





Escola Doctor Samaranch i Fina.
Els Monjos
Escola Arrels. Els Monjos
Escola Sant Domènec. La Ràpita



INS El Foix. Els Monjos



Escola de Formació d’Adults Fina
Garcia Mateu
Escola Municipal de Música
PFI




Centrant la descripció en l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat que s’imparteix
a l’INS El Foix, podem afirmar que estan matriculats als estudis d’ESO un total de 420
persones joves mentre que 92 ho estan als estudis de Batxillerat amb dades del curs
2019 – 2020 del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Si ampliem el zoom, podem descriure que la taxa de graduats en l’ESO el curs 2019 –
2020 va ser del 88,08%. Si comparem aquestes dades amb les dels cursos anteriors,
podem apreciar una lleugera millora en quant a la taxa de persones que han assolit els
objectius de l’ESO, ja que en aquells moments la taxa de abandonament escolar es
situava entre el 25 i el 30 %8 i en aquest últim curs oscil·la entre 10- 12 %.

8

Dades extretes del Pla Local de Joventut 2016 – 2019. Santa Margarida i els Monjos.
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D’altra banda, alguns dels aspectes deficitaris que apuntaven les persones de referència
en educació l’any 2012 eren la poca oferta de PFI i cicles formatius al municipi i a la
comarca, ja que un 30% de les persones joves que demanaven alguna d’aquestes dues
formacions es quedaven sense plaça.
Davant d’aquesta situació, la realitat ha millorat, ja que després de molts esforços el
municipi de Santa Margarida i els Monjos va oferta el PFI de manteniment d’equips
informàtics. No obstant, en aquest últim curs 2019-2020 no s’ha pogut realitzar el PFI
per falta de demanda. Amb relació a l’oferta de cicles formatius segueix sent inexistent
al municipi.
En l’anterior Pla Local de Joventut ja es plasmava la demanda del curs de preparació per
a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, la qual ha obtingut resposta i en
l’actual curs 2019 – 2020 ja s’ofereix en el municipi a través de l’Escola d’Adults. En
aquest curs s’han comptabilitzat un total de 6 joves en la preparació de la prova d’accés
al Cicle Formatiu de Grau Mitja (CFGM) i 6 joves més en la preparació de la prova d’accés
del Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).
Finalment, des del Servei de Joventut es duen a terme tres sessions informatives al llarg
del curs sobre les sortides acadèmiques a les classes de quart d’ESO. D’aquesta manera,
es vol informar a totes les persones joves tant de l’oferta formativa com dels passos que
cal seguir per prendre qualsevol decisió acadèmica. Així doncs, es pretén que la taxa
d’escolaritzats no disminueixi i que les persones joves segueixin el seu itinerari formatiu
satisfactòriament.


Món laboral

Les últimes dades aportades per l’observatori Català de Joventut sobre la situació laboral
de les persones joves a Catalunya respecte el 4t trimestre de 2020 mostren com la
pandèmia ha empitjorat la seva situació.







La taxa d'atur juvenil continua creixent. Respecte el mateix trimestre de l’any
anterior, la taxa d’atur juvenil ha augmentat 7,8 punts percentuals (del 19,5% al
27,3% actual). És la més alta des del primer trimestre de 2016. El primer trimestre
de 2013 havia arribat al 39%.
En xifres absolutes, a Catalunya hi ha 185.800 joves a l’atur. El mateix trimestre
de 2019 n’hi havia 130.000, 55.000 joves desocupats menys.
En el tram d’edat de 16 a 24 anys la taxa d’atur és del 38,1%. La taxa d’atur entre
les persones de més de 29 anys és de l’11%, de forma que l’atur juvenil s’apropa
a triplicar el de la població major de 29 anys.
L’atur femení es consolida per sobre del masculí. Aquest 4t trimestre l’atur
juvenil masculí (26,2%) continua essent lleugerament inferior que el femení
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(27,9%). Des del primer trimestre de 2008, la taxa d’atur femení havia estat
sempre inferior a la masculina, llevat el quart trimestre de 2018 i els dos últims
trimestres de 2020.
L’atur afecta molt més les persones joves de nacionalitat estrangera.
Concretament, la taxa d’atur entre la població jove de nacionalitat estrangera
pràcticament s’ha doblat entre el quart trimestre de 2019 i de 2020 (del 21,4%
al 40,4%); mentre que la de la població jove catalana amb nacionalitat espanyola
ha crescut més moderadament (del 19% al 24,2%).
L’atur també ha crescut molt entre les persones joves amb baixes qualificacions.
Respecte el mateix trimestre de 2019, la proporció de joves aturats amb estudis
obligatori inferiors ha passat del 30,2% al 46,6% dels actius, un augment del 16,4
punts percentuals; entre els i les joves amb estudis postobligatoris o superiors,
la proporció ha passat del 14,9% al 21,6%, un augment molt menor (6,7 punts).
La cobertura de la prestació per desocupació arriba només a 1 de cada 10 joves.
El 10,6% de les persones joves aturades reben aquest tipus de prestació. Entre
la població de més de 29 anys la cobertura arriba al 36,4% de les persones.

En el quart trimestre de 2020 la taxa d’atur entre el col·lectiu de 16 a 29 anys se
situa en el 27,3% de la població activa.
En xifres absolutes, a Catalunya hi ha 185.800 joves a l’atur. El mateix trimestre
de 2019 n’hi havia 130.000.
La taxa d’atur entre les persones de més de 29 anys és de l’11%; i pel global de
la població és del 13,9%.
En el tram d’edat de 16 a 24 anys la taxa d’atur és del 38,1%.
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Respecte el mateix trimestre de l’any anterior, la taxa d’atur juvenil ha
augmentat 7,8 punts percentuals (del 19,5% al 27,3% actual). És la més alta des
del primer trimestre de 2016. El primer trimestre de 2013 havia arribat al 39%.
Igualment, respecte el trimestre anterior la taxa ha augmentat en 2,6 punts
percentuals (se situava al 25,3%).

Des d’una perspectiva comarcal, del total d’aturats a l’Alt Penedès, el 14% són joves9.
Durant el mes de desembre de 2019 es registren 770 casos de joves desocupats. Aquest
perfil de desocupació jove, recau en un 56% a la franja d’entre 25 i 29 anys. Relacionant
aquesta desocupació amb el nivell d’estudis, un 68% dels joves aturats durant el període
de temps estudiat, tenen estudis finalitzats d’educació general i secundària.
La distribució dels aturats joves de l’Alt Penedès en els sectors econòmics i la dels aturats
total de Santa Margarida i els Monjos és la següent.
Sector econòmic

% Alt Penedès

Serveis
Sense ocupació anterior
Indústria
Agricultura
Construcció

67.01%
15.97%
11.17%
3.25%
2.6%

% Santa Margarida i els
Monjos
67.27%
14.54%
10.90%
5.45%
1.81%

Font: Observatori del Mercat de Treball dels Joves. Mancomunitat Penedès-Garraf. 4t trimestre 2019

9

Observatori del mercat de treball dels joves. Mancomunitat Penedès – Garraf. 4t trimestre del 2019.
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Per la realització de la taula ens hem basat en la informació de l’observatori del mercat
de treball dels joves, 2019 4t trimestre, ja que encara no tenim les dades actualitzades
de l’any 2020. Aquest document ens aporta dades més detallades que l’observatori del
desenvolupament econòmic local del mateix any i trimestre.
S’estableixen les xifres totals d’atur de la població jove (considerada dels 16 als 29 anys)
durant el mes de desembre de 2019, sent un total de 770 joves a la comarca de l’Alt
Penedès .
Com es pot observar en la comparació dels percentatges de la comarca de l’Alt Penedès
i el municipi de Santa Margarida i els Monjos, el percentatge d’atur per sectors és
bastant similar en els dos casos, mostrant-se la diferencia més notable al sector agrícola.
Per últim, passem a veure la correlació que existeix entre el nombre de joves aturats a
l’Alt Penedès i el nivell d’estudis. Les dades són del quart trimestre del 201910.
Nombre de joves aturats. Quart
trimestre 2019 (octubre, novembre i
desembre)

Nivell d’estudis superats
Sense estudis

4

Estudis primaris incomplets

19

Estudis primaris complets

80

Programa de formació professional

314

Educació general – ESO

1422

Tècnics i professionals superiors

227

Universitaris de primer cicle

8

Universitaris de segon i tercer cicle

224

Altres estudis post – secundaris

-

TOTAL

2298

Font: Observatori del Mercat de Treball dels Joves. Mancomunitat Penedès-Garraf. 4t trimestre 2019.

10

Observatori del Mercat de Treball dels Joves. Mancomunitat Penedès-Garraf. 4t trimestre 2019.
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Durant la redacció del PLJ 2012 – 2015 ja s’apuntava a la conjuntura de crisi econòmica
en la qual estava immersa el municipi i s’apuntava al disseny d’accions per a la millora
de les oportunitats laborals de les persones joves per tal d’impulsar la seva reinserció
laboral a través de programes de formació o d’ocupació. A partir de les xifres d’atur de
l’últim trimestre de 2019, s’han de seguir fomentant les mesures de promoció laboral
de la població jove del municipi, ja que aquesta suposa el 12.64% de l’atur total del
municipi.
D’altra banda, és important saber que les persones joves coneixen el Servei Local
d’Ocupació i, sobretot la franja de 25 a 29 anys, en fan un ús significatiu. Amb tot el que
hem pogut veure fins aquí, és important desenvolupar un treball específic per tal de
millorar la formació de les persones i atendre el col·lectiu jove amb abandonament
escolar.
Cal tenir en compte que no disposem de les dades actualitzades corresponents a l’any
2020 a nivell comarcal, però és segur que aquestes han empitjorat durant la pandèmia
seguint la mateixa dinàmica exposada pel que fa el territori català.
Per últim, analitzem les dades d’atur a nivell municipal registrat l’any 2020. En la següent
taula podem observar l’atur per edat i sexe, a Santa Margarida i els Monjos
Edat

Homes

Dones

Total

De 16 a 19 anys

6,3

6,1

12,3

De 20 a 24 anys

15,5

9,3

24,8

De 25 a 29 anys

10,8

21

31,8

De 30 a 34 anys

12

22,5

34,5

De 35 a 39 anys

21,3

37,7

53

De 40 a 44 anys

28,8

52

80,8

De 45 a 49 anys

34,1

31,9

66

De 50 a 54 anys

26,6

30,3

56,9

De 55 a 59 anys

24,5

30,5

55

De 60 anys i més

22,3

32,8

55

TOTAL

202,1

268

470,1

Font: Atur registrat per sexe i edats desembre 2020. Font: Idescat

Com podem observar en aquesta taula 68 persones joves d’entre 16 i 29 anys es troben
a l’atur al 2020. És a dir, un 14,46% de la població en situació d’atur al municipi.
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Associacionisme i participació

Un total de quinze entitats i grups no formals de persones joves configuren el teixit
associatiu juvenil de Santa Margarida i els Monjos. Aquestes entitats i grups no formals
estan formats per persones que mensualment, trimestralment o anualment organitzen
activitats i/o esdeveniments oberts a la població per tal de donar a conèixer i
promocionar els objectius que com a grup persegueixen.
NOM ENTITAT O GRUP NO FORMAL

DESCRIPCIÓ

Escuderia Turboslot

Competicions de slot

Teatre Tangram

Arts escèniques

Fora del Ramat

Esdeveniments musicals

Associació Jove dels Monjos

Esdeveniments culturals

Diables Spantus

Folklore i cultura popular

Ball de Diables de la Ràpita

Folklore i cultura popular

Grup de Joves de la Ràpita

Esdeveniments culturals

Battel Monjos

Esdeveniments musicals

Dj’s

Esdeveniments musicals

Consell de Joves

Participació ciutadana juvenil

Segons els experts, hi ha poques persones joves associades i aquests participen en més
d’una entitat. Així, podem afirmar que l’associacionisme a Santa Margarida i els Monjos
ha seguit la davallada del voluntariat en general.
A més a més, durant els últims quatre anys s’han format associacions noves i des del
Servei de Joventut s’han creat vincles amb grups de joves per tal d’organitzar
esdeveniments i activitats perquè les persones joves participin.


Vida saludable

En aquest últim apartat que configura la fotografia inicial tractarem el tema de vida
saludable des de dues vessants: la primera esports i la segona la salut relacionada amb
les persones joves.
pel que fa a la temàtica d’esport podem considerar que el municipi és molt actiu, ja que
hi ha un elevat nombre d’instal·lacions esportives i entitats destinades a la pràctica
esportiva. D’una banda, són divuit les instal·lacions municipals destinades a l’esport i
dotze les entitats esportives.
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INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
-

ENTITATS ESPORTIVES

Pavelló municipal d’esports
Camp municipal d’esports
Pista poliesportiva municipal
Pista amb coberta de la Ràpita
Pista Mas Catarro
Pista Costa Dorada
Pista de la Ràpita
Pista de Cal Rubió
Camp de futbol de la Ràpita
Gimnàs municipal
Piscina municipal
Pista de la piscina
Pista de Ca l’Antic
Pistes de petanca dels Monjos
Pista de petanca Cal Rubió
Circuit a l’aire lliure
Circuit de salut
Skate Park
Parc calistenia.

-

Club Patí Monjos
Els Monjos Bàsquet Club
Club Vòlei Monjos
Futbol Base Mas catarro
Associació “Deportiva” dels
Monjos
Ràpit Català
Penya Ciclista El Foix
Penya Speed Bike
Societat de Pescadors Els Monjos
la Margaridoia
Societat de Caçadors Penyafort
Patinatge artístic Monjos
Escuderia Turboslot

Aquestes dades denoten una elevada pràctica esportiva tant de les persones joves com
de la resta de veïns/es del municipi. Per tant, podem considerar que l’Administració local
respon a les altes demandes de pràctica esportiva.
D’altra banda, pel que fa a la salut relacionada amb les persones joves cal que primer
aclarim que aquesta està relacionada amb la sexualitat, amb la prevenció del consum de
drogues i els hàbits saludables. Així doncs, observem en l’anterior PLJ de Santa
Margarida i els Monjos que les persones joves consideren que tenen informació sobre
els diferents aspectes que configuren la salut jove. A més a més, destaquen que saben
on poden trobar aquesta informació i els recursos que hi ha a la seva disposició. Aquest
fet s’explica, principalment per l’increment de les campanyes informatives sobre salut
jove realitzades des del Servei de Joventut tant a l’equipament, al carrer com a l’INS El
Foix. A banda d’això, des del Servei de Joventut, Tangram s’han dut a terme dues
edicions de la formació “Joves Agents de Salut” la qual consisteix en una formació
teòrica i pràctica per tal d’adquirir coneixements relacionats amb la salut jove i
d’aquesta manera els participants es converteixin en informadors per als seu grup
d’iguals. Així doncs, es busca que la informació arribi d’una forma molt més directa i
sense prejudicis.
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No obstant el treball realitzat, les persones joves afirmen que el consum de drogues està
bastant estès al municipi i que és relativament fàcil aconseguir-la, sobretot el haixis, la
marihuana, l’alcohol i el tabac. Així doncs, l’edat on es comença a consumir, sobretot
tabac i alcohol és al voltant dels catorze anys.
Fent ús de les dades recollides dels usuaris del servei d’assessorament familiar d’alcohol
i altres drogues (SAFAD), podem afirmar que en el darrer any 2019, es van atendre un
total de 55 casos, 38 dels quals eren històries noves. Aquests casos van traduir en la
realització de 151 visites.
La principal droga consumida pels pacients identificats és el cànnabis (87%), l’alcohol
(4%) i la cocaïna (5%).
Les visites rebudes pel servei corresponen en un 56% a les persones que presenten el
consum, en un 28 % a familiars angoixats pel consum d’un altre membre de la unitat
família i a un 17% de visites del pacient identificat i els familiars.
Tenint en compte aquestes últimes dades, comptabilitzant les dades segons el municipi
de residència i delimitant el territori a la comarca de l’Alt Penedès, observem que el
nostre municipi té un percentatge molt elevat. El 22% dels usuaris del servei resideixen
a Gelida, el 15% a Santa Margarida i els Monjos, el 7 % a Avinyonet del Penedès i el 7%
restant a Sant Martí Sarroca.
A partir d’aquestes xifres hem de ser conscients que els índexs de consum de la nostra
població són superiors a la gran majoria de municipis que formen l’Alt Penedès.
En aquest punt és important destacar que per abordar aquesta situació es prenen
diverses mesures, les quals també s’inclouen en el Pla de Drogues- Efecte D 2019.
El passat any es van realitzar diverses coordinacions entre els referents de diferents
centres educatius de la comarca, estant present el centre d’educació secundària de
Santa Margarida i els Monjos. L’objectiu d’aquestes reunions era supervisar els casos
detectats als centres i valorar la forma de respondre adequadament.
A més durant l’estiu del 2019, s’ha instaurat un Punt Mòbil de Salut durant els actes
nocturns de la Festa Major municipal. Aquesta acció pretén reduir els riscos en
esdeveniments nocturns, tractant-se d’un punt d’informació i assessorament sobre
alcohol, altres drogues i riscos associats a aquestes. Els joves també poden trobar
materials informatius i preservatius.
No podem donar dades del 2020 sobre el nombre d’ usuaris del servei d’assessorament
familiar d’alcohol i altres drogues (SAFAD) ni del Punt Mòbil de Salut ja que no s’ha pogut
dur a terme a causa de la situació sanitària actual.
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Feta aquesta primera fotografia de la situació de la gent jove al municipi basada en les
dades del 2019 passarem a iniciar l’etapa de priorització de les temàtiques que
s’abordaran a l’anàlisi.
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PRIORITZACIÓ
Després de la primera fotografia realitzada en l’apartat anterior, estem en disposició de
decidir els temes que es tractaran de forma prioritària a la diagnosi. No obstant, hem de
tenir en compte que aquesta priorització es farà a partir del coneixement de dades
sociodemogràfiques, criteris tècnics però també tenint en compte el PNJCat 2020, el Pla
Comarcal de Joventut, la feina feta anteriorment en matèria de joventut, el programa
de l’equip de govern i les necessitats expressades pel jovent.
Cal tenir en compte que la redacció del PLJ 2021-2024 ha coincidit amb una situació que
ningú havia previst, provocada per l’estat d’alarma del COVID-19. Aquesta circumstància
ens ha obligat a replantejar el nostre treball amb relació als joves, ja que no podem
desenvolupar les polítiques de joventut de forma presencial i per tant és imprescindible
d’obrir un canal virtual per continuar treballant amb les persones joves. També es
preveu que s’hauran de realitzar canvis per tal adaptar-nos a les noves necessitats dels
joves provocades pel COVID-19 en els àmbits educatiu, social i laboral.
Passem a veure les cinc temàtiques que s’abordaran de forma prioritària durant els anys
2021 – 2024, sent les quatre primeres la continuació de les fixades al Pla Local de
Joventut 2016-2019.


Educació: La millora de la transició escola – treball

Des de l’equip tècnic del Servei de Joventut, Tangram pensem que és important abordar
de forma prioritària l’educació de les persones joves perquè aquesta fa que els índexs
d’atur disminueixin en aquelles persones més ben formades però també perquè
l’educació ens proporciona els coneixements necessaris per poder decidir lliurement el
nostre futur. D’altra banda, perquè trobem que hi ha un elevat nombre de joves al
municipi entre 16 i 18 anys que o bé ha abandonat els estudis de l’ESO o bé ha acabat
un programa de formació inicial i no estan treballant. Són persones joves que durant,
almenys dos anys ni estudien ni treballen.
D’aquesta manera hi ha també preocupació política per continuar donant suport a
accions que afavoreixin la transició escola-treball.
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Àrea: Educació
-

-

Establirem un major contacte entre l’Escola d’Adults i l’INS El Foix per tal de
donar suport als Programes de Formació Inicial i als alumnes que necessitin
recuperar assignatures.
Continuarem consolidant l’oferta de cursos d’accés als cicles formatius de
grau mitjà i superior.
Continuarem amb la taula tècnica de treball per evitar l’abandonament
escolar.
Àrea: Joventut

-

Potenciarem l’assessorament en orientació i informació de les sortides
laborals i educatives per a joves.

Després de veure la preocupació del govern municipal per seguir treballant en la millora
de la transició escola – treball, passem a observar els objectius estratègics i els projectes
que es dissenyen per dur-los a terme des del Servei Comarcal de Joventut.
Servei Comarcal de Joventut
Objectius estratègics comarcals

Projectes
-

-

-

Augmentar la permanència en el
sistema educatiu, la finalització
de les formacions amb èxit dels i
les joves i la reincorporació al
sistema formatiu.

-

Estudi sobre l’abandonament
escolar a l’Alt Penedès.
Protocol d’informació i servei
d’orientació educativa.
Protocol d’informació i servei
d’orientació laboral.
Projecte comarcal d’activitats
formatives.
Xarxa d’aules d’estudi comarcals.
Promoció de l’ocupabilitat
juvenil.
Assessoria acadèmica i laboral
comarcal.

Així doncs, podem observar com des del Servei Comarcal de Joventut també es prioritza
donar respostes a la transició entre escola i treball amb un total de set projectes per a
complir l’objectiu amb èxit.
En un altre nivell, el PNJCat 2020 recull en el seu primer repte la voluntat d’aconseguir
l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves:
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Repte 1: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves
-

L’educació com a element generador d’oportunitats socials.
La qualitat de l’educació com a condició necessària que permeti avançar cap
a una societat del coneixement.
Corresponsabilitat de tots els agents educatius i aprenentatge de
competències instrumentals i procedimentals i habilitats de la gent jove.
Protagonisme de la persona jove en la seva pròpia vivència educativa.

Finalment, tenint en compte les valoracions del Pla Local de Joventut de Santa
Margarida i els Monjos 2016 – 2019, cal potenciar els aspectes educacionals treballant
de forma coordinada entre els diferents agents educatius del municipi per tal d’oferir a
la joventut un cicle formatiu, ja que com hem vist anteriorment la manca d’oferta de
cicles formatius tant al municipi com a la comarca és una deficiència en termes
acadèmics.
L’oferta de PFI i cicles formatius a la comarca és insuficient [...] el nombre de
places no cobreix ni de bon tros la demanda existent. Aproximadament un
30% dels joves que demanen alguna d’aquestes formacions es queda sense
plaça [...] des de fa molts anys al municipi s’ha reivindicat l’existència d’un
cicle formatiu que doni resposta a les necessitats de mà d’obra de les
empreses del polígon industrial i que a la vegada respongui a les necessitats
dels joves. Aquesta continua sent això, “una demanda”.
Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els Monjos 2012 – 2015
És per tot el que s’ha exposat fins aquí que creiem prioritari conèixer amb profunditat la
situació de la temàtica per abordar-la i resoldre les deficiències actuals.


Món laboral: La integració de les persones joves a través de l’ocupabilitat

Després de veure un nivell alt d’atur de la població entre 16 i 29 anys al municipi i tenint
en compte l’empitjorament d’aquestes xifres a causa de la pandèmia és de suma
importància fomentar l’ocupabilitat de les persones joves per tal que tinguin
oportunitats laborals i poder desenvolupar d’aquesta manera les trajectòries juvenils
pertinents.
Pel que fa al programa d’acció de govern apreciem com la promoció de l’ocupabilitat és
un element destacat.
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Àrea: Promoció econòmica i comerç
-

-

-

Continuarem amb les polítiques actives d’ocupació amb el reforç del Servei
Local d’Ocupació, Club de la feina, continuació dels Plans d’Ocupació, impuls
de la formació ocupacional i es continuarà treballant en xarxa entre
l’administració local i les empreses per fomentar que l’ocupació sigui d’origen
municipal.
Donarem suport a emprenedors i creadors de la seva pròpia empresa
facilitant espais i assessorament per iniciar els seus projectes
d’emprenedoria.
Continuarem amb el projecte Brigada Jove.

Així doncs, apreciem en el seu programa d’acció de govern n’incorporin polítiques
públiques per fomentar l’ocupabilitat dels veïns i veïnes del municipi.
D’altra banda, pel que fa als objectius del Servei Comarcal de Joventut apreciem com
també tenen una preocupació per aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les
persones joves.
Servei Comarcal de Joventut
Objectius estratègics comarcals

Projectes
-

-

-

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

-

Promoció de l’ocupació juvenil.
Projectes singulars
Protocol d’informació i servei
d’orientació laboral.
Protocol d’informació i servei
d’orientació educativa.
Formació específica per
l’obtenció de l’ACTIC.
Projecte comarcal d’activitats
formatives.
Projecte catàleg d’activitats.
www.treballateca.com

Com podem observar, el Servei Comarcal de Joventut mostra la seva preocupació per a
millorar l’ocupabilitat de les persones joves de la comarca a través de nou projectes.
Pel que fa al PNJCat 2020, veiem com el seu segon repte recull l’èxit en la trajectòria
laboral de les persones joves.
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Repte 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves
-

Millora de l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones joves.
L’emprenedoria i el treball autònom com a estratègies per a la millora de les
oportunitats professionals de la gent jove.
Qualitat del treball juvenil.
Avenç cap a un model productiu basat en la innovació i el coneixement.

Tenint en compte la fotografia inicial realitzada de la temàtica, cal donar importància a
la formació per a la ocupació, ja que com hem vist hi ha una correlació entre nivell
d’estudis i ocupabilitat. Per tant, i tenint en compte el Pla Local de Joventut 2016 – 2019
del municipi i les demandes expressades per les persones joves, cal que els propers anys
en matèria laboral sorgeixin i es treballi per iniciatives com:







Dispositius per prevenir l’abandonament escolar.
Anàlisi de viabilitat per oferir un cicle formatiu al municipi.
Accions de formació – ocupació per als joves.
Sensibilització entorn l’emprenedoria i l’autoocupació.
Projectes integrals d’accés al món laboral per a col·lectius amb dificultats.
Potenciar l’oferta de programes ocupacionals.

És per tot el què s’ha exposat fins aquí que creiem prioritari conèixer amb profunditat la
situació de la temàtica per abordar-la i resoldre les deficiències actuals.


Associacionisme i participació: La participació juvenil com a forma de cohesió
social

Si bé, com es mostra a la primera fotografia sobre associacionisme i participació, el
municipi compta amb una bona situació respecte a la temàtica, pensem que és molt
important seguir apostant per les entitats juvenils. D’una banda perquè estan formades
per un grup de persones joves que es reuneixen periòdicament amb la voluntat de
responsabilitzar-se i realitzar un treball altruista tant per l’entitat com per la població en
general.
El segon element important per seguir treballant per a l’associacionisme juvenil és el
dinamisme que ofereix al municipi, fent-lo sortir al carrer i participar d’activitats. Això,
provoca que els veïns i veïnes del municipi es coneguin i disminueixi la distància entre
ells, ja que els fa sentir part d’un mateix tot.
D’altra banda, veiem com l’actual equip de govern també fa una aposta en aquest sentit:
36

Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els Monjos 2021 - 2024

Àrea: Joventut





Incentivarem i potenciarem el voluntariat i associacionisme juvenil.
Donarem suport a les entitats juvenils per desenvolupar les seves activitats
Potenciar el consell de joves
Dissenyar amb els joves l’espai i el temps del municipi

En relació a les polítiques comarcals de joventut observem que en l’àmbit comarcal
l’objectiu sobre l’associacionisme i participació juvenil diu que cal:
Servei Comarcal de Joventut
Objectius estratègics comarcals
-

Projectes

Apoderar les persones joves per
a la seva implicació crítica, activa
i responsable al seu territori.

-

Projecte 3D en alguns INS de la
comarca.

Tot i que no són molts els projectes que es fomenten des del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès relacionats amb la participació, observem com aquesta es té en compte per tal
de capacitar per a la participació des dels instituts d’educació secundària de la comarca.
Pel que fa el PNJCat 2020 observem com el repte número cinc aposta per avançar cap
a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les persones joves en
allò col·lectiu.

Repte 3: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la
participació de les persones joves en allò col·lectiu

-

-

Incidència sobre els factors individuals que afecten la participació per
fomentar la implicació i la mobilització de les persones joves i reduir les
desigualtats en el perfil de joves actius.
Suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials que
canalitzen la participació de la gent jove.

Tenint en compte l’anterior Pla Local de Joventut i les demandes expressades per les
persones joves del municipi, cal que des del Servei de Joventut es treballi per:
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Reconèixer l’equipament juvenil com un espai de participació.
Donar suport a les entitats juvenils per desenvolupar els seus projectes.
Seguirem realitzant la formació sobre participació a l’INS el Foix
Continuarem amb el consell jove per tal de dissenyar l’espai i temps del
municipi.

És per tot el que s’ha exposat fins aquí que creiem prioritari conèixer amb profunditat la
situació de la temàtica per abordar-la i resoldre les deficiències actuals.
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Vida saludable: La promoció d’hàbits saludables en les persones joves

Des de l’equip tècnic del Servei de Joventut de Santa Margarida i els Monjos es creu
important abordar la temàtica relacionada amb la vida saludable, sobretot salut jove
vinculada a la prevenció del consum de drogues perquè tot i que les persones joves del
municipi coneixen els recursos existents a l’hora d’informar-se encara existeix un elevat
nombre de persones consumidores.
D’altra banda, pel que fa a la salut jove relacionada amb la sexualitat s’ha de seguir
treballant en la vessant informativa per tal de que les persones joves coneguin els
principals mètodes d’anticoncepció, les malalties de transmissió sexual derivades de no
usar aquests i tinguin coneixement dels principals recursos als quals poden acudir i ferne ús.
Finalment, el vessant esportiu de la present temàtica pensem que està coberta amb
escreix al municipi però malgrat això, és important seguir treballant per fomentar un
estil de vida actiu pel benestar de les persones joves.
Pel que fa el programa d’actuació equip de govern viem com aposten per seguir
fomentant estils de vida saludables. Obrint una nova línia d’atenció psicològica davant
la necessitat del nostre municipi.
D’altra banda en l’àrea de joventut, veiem una aposta clara per seguir formant a les
persones joves en temes relacionats amb la salut jove:
Àrea: Joventut

- Garantir el suport psicològic al i les joves que per la seva situació personal o
-

familiar ho necessita. Coordinat amb els altres serveis.
Campanyes informatives sobre hàbits saludables
Coordinació amb diferents entitats, per la formació en hàbits saludables en
l’institut el Foix.

A escala comarcal, observem com el seu objectiu estratègic vol promoure la vida
saludable de les persones joves en tots els seus àmbits:
Servei Comarcal de Joventut
Objectius estratègics comarcals

Projectes
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-

-

Disminuir les conductes de risc
associades a la salut en tots els
àmbits que afecten
especialment les persones
joves: salut física i mental,
afectiva i sexual, laboral, social,
alimentària i aquelles
relacionades amb les TIC.

-

Protocol d’orientació i informació
sobre drogodependències.
Pla comarcal de drogues.
Punt mòbil salut a les Festes
Majors.
Protocol d’informació i servei
d’orientació sobre salut.

Com podem veure, un dels projectes per promoure la vida saludable de les persones
joves en l’àmbit comarcal és el Pla comarcal de drogues, per tant podem apreciar una
gran preocupació entorn al consum de drogues, ja que per tractar la problemàtica s’ha
redactat i aprovat aquest Pla, amb el qual es busca estabilitat i continuïtat a les accions
preventives que es realitzen a la comarca. D’aquesta manera, els seus principals
objectius són:
Objectius Pla de Drogues de l’Alt Penedès 2019
-

-

-

Oferir una proposta didàctica per treballar a primària la prevenció de
drogues.
Promoure la comunicació sobre drogues en l’àmbit familiar.
Disposar d’una oferta actualitzada d’activitat preventiva per als centres
d’ensenyament.
Fomentar la reflexió crítica en el consum de drogues.
Dotar els pares i les mares de millors eines per realitzar un bon abordatge
educatiu per promoure els bons usos de les pantalles i prevenir-ne els usos
problemàtics per part dels seus fills i filles.
Fer-se present en la nit (sobretot pel que fa a la població més jove).
Implementar un mètode d’intervenció que és rebut de manera satisfactòria
per part de la gent que surt de festa.
Influenciar positivament en el canvi de comportaments pel que fa un seguit
d’hàbits relacionats amb la salut i el benestar.
Dotar els professionals i les professionals d’eines i recursos per abordar el
consum de substàncies en aquest sector de la població.
Aportar informació sobre la situació del consum, els efectes sobre la salut i
l’atenció des del seu àmbit.
Dotar a professorat de millors eines per realitzar un bon abordatge educatiu
per promoure els bons usos de les pantalles i prevenir-ne els usos
problemàtics per part dels seus fills i filles.
Oferir resposta socioeducativa alternativa a la sanció.
Detecció de situacions de risc.
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-

Oferir un servei de referència confidencial d’informació i assessorament en
el consum i els riscos des d’un espai accessible i proper.

Pel que fa el PNJCat 2020 observem com el repte número quatre aposta per promoure
una vida saludable de les persones joves.
Repte 4: Promoure una vida saludable de les persones joves
-



Promoció d’hàbits i conductes saludables entre les persones joves.
Prevenció de les conductes de risc entre les persones joves.
Millorar el coneixement, la percepció d’utilitat i l’ús (el bon ús) dels recursos
de salut.

COVID-19:Adaptació del servei de joventut en situacions excepcionals.

El servei de Joventut de Santa Margarida i els Monjos, a partir del març de 2020, ha obert
un canal virtual per treballar amb les persones joves del municipi davant la situació
d’estat d’alarma provocada per el COVID-19.
Hem de tenir en compte que aquest nou servei ha sorgit com una mesura excepcional
deguda a la situació actual, però segons l’acceptació que tingui per part dels i les joves,
ens plantegem instaurar el canal virtual, com una altra línia de treball del Servei de
Joventut municipal, ja que a partir d’aquesta podríem arribar a més joves.
És un fet que l’estat d’alarma ha modificat tots els àmbits de la vida quotidiana dels i les
joves, com l’educatiu, laboral, social, etc. Per tant, estem davant d’una afectació
transversal.
Més enllà d’aquesta plataforma virtual, també caldrà dur a terme altres accions
adreçades a joves, ja que el COVID-19 ens ha portat a una nova realitat, a la que el servei
de joventut haurà d’adaptar-se en funció de les necessitats que vagin sorgint, fent
especial èmfasi en els àmbits, educatiu, social i laboral.
Àrea: Joventut
-

-

Projecte d’acompanyament telefònic per a joves.
Presencia a les xarxes socials per informar a els joves de notícies d’interès.
Potenciar la participació dels i les joves per les xarxes socials a partir de
tallers, reptes...
Coordinació amb els serveis: Ensenyament, Serveis Socials i Ocupació, per
tal de realitzar projectes que s’adaptin a les noves necessitats dels joves.
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Per tant, el repte número 5 planteja donar respostes a les noves necessitats de les
persones joves davant aquesta realitat provocada pel COVID -19.
Repte 5: Donar resposta a les noves necessitats dels i les joves davant la situació
provocada per el COVID-19
 Donar resposta als joves de manera virtual en situacions excepcionals, en
les que no es pugui oferir el servei presencialment.
- Mantenir el servei virtual de manera permanent, per les persones joves que
vulguin utilitzar-lo.
- Treballar coordinadament amb altres serveis de l’ajuntament per satisfer les
noves necessitats dels joves i les joves davant la situació provocada per el
COVID- 19.
Amb aquesta primera fotografia i priorització de temàtiques pensem que hem decidit
on posar els límits per tal d’abordar l’anàlisi de la realitat juvenil, és a dir, en quines
temàtiques ens centrarem per tal d’abordar-les amb profunditat durant els pròxims anys
i donar resposta a les necessitats actuals, tenint molt en compte les conseqüències de
la pandèmia en les persones joves.
Abans d’abordar aquest anàlisi, cal tenir en compte que aquest PLJ 2021-2024 també
recull les accions transversals que es duen a terme des del servei de Joventut de Santa
Margarida i els Monjos.


Accions transversals

Aquestes accions transversals són les següents:






Equipament juvenil Tangram (Informació i dinamització)
Programa d’activitats juvenils anual
Instanjove a l’INS el Foix (Tallers i punt d’informació)
Promoció de la Igualtat de gènere
Emancipació juvenil:
- Borsa habitatge jove (Consell comarcal)
- Projecte personal i professional

b. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL (ARJ)
Una vegada definides les temàtiques prioritàries cal que duguem a terme una doble
anàlisi. D’una banda, l’anàlisi de la realitat juvenil – que és la que ocuparà aquest apartat
– on es busca identificar i comprendre les necessitats i problemàtiques que tenen les
persones joves del municipi, donant resposta a allò que passa al municipi amb la gent
jove sobre els temes prioritzats en el present PLJ i buscant els motius pels quals passa.
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D’altra banda, també caldrà analitzar de quina manera es dóna resposta a les necessitats
i problemàtiques de les persones joves del municipi però serà en el següent apartat
perquè es mostrin els resultats de forma més clara.
Així doncs, el principal propòsit d’aquest apartat és obtenir i analitzar la informació
relativa als temes prioritzats per fer una aproximació a les condicions de vida, problemes
i necessitats de les persones joves identificant-ne les causes i els efectes.
PLANTEJAMENT DE L’ARJ
Per tenir clar què volem analitzar, caldrà que concretem i orientem els temes de l’ARJ.
Per tal de dur a terme aquest anàlisis formularem preguntes al voltant de cada un dels
temes prioritzats.


TEMA 1: LA MILLORA DE LA TRANSICIÓ ESCOLA – TREBALL (EDUCACIÓ)
o És necessària una oferta formativa post obligatòria al municipi?
o Què passa amb aquelles persones joves entre 16 i 18 anys que no
estudien ni treballen?
o Quins motius tenen alguns joves per a no obtenir el GESO?
 TEMA 2: LA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES JOVES MITJANÇANT LA MILLORA DE
L’OCUPABILITAT.
o Són necessaris programes de formació i ocupació per a persones joves?
o Per què un alt percentatge d’aturats/des al municipi són joves entre 16 i
29 anys?
 TEMA 3: LA PARTICIPACIÓ JUVENIL COM UNA FORMA DE COHESIÓ SOCIAL
(ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ)
o Quines són les formes de participació juvenil actuals?
o Quina és la intensitat de la participació juvenil actualment?
 TEMA 4: LA PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES EN LES PERSONES JOVES (VIDA
SALUDABLE)
o Quina és la percepció del consum de drogues?
o Quines són les pautes de consum?
o A quina edat inicien el consum les persones joves?
 TEMA 5: COVID-19: ADAPTACIÓ DEL SERVEI DE JOVENTUT EN SITUACIONS
EXCEPCIONALS.
o Quin és el mitjà més utilitzat per les persones joves per comunicar-se?
o Els joves disposen de mitjans per accedir a les xarxes socials?
o Quines seran les necessitats prioritàries dels joves davant la situació
provocada per el COVID-19?
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Una vegada plantejat el què s’analitzarà necessitem definir com ho analitzarem. Així
doncs, cal que definim les tècniques de recerca d’informació, les quals ens ajudaran a
extreure informació de la realitat.
Pel que fa l’enquesta no hem pogut actualitzar les respostes ja que, degut a la situació
actual s’ha fet impossible poder trobar el feedback de una mostra igual o superior a la
enquestada en el pla local anterior.
En relació a l’entrevista a professionals si que hem pogut fer una actualització.
En funció de les preguntes plantejades, es creu oportú utilitzar les següents eines
d’anàlisi per obtenir la informació necessària per a respondre les preguntes:
Per tal de recollir informació de manera no sistemàtica en el
moment de començar la recerca. D’aquesta manera,
seleccionarem a persones expertes en polítiques de joventut i
coneixedores de la realitat juvenil perquè ens aportin una
primera visió sobre la temàtica a abordar durant l’anàlisi.
Així doncs, aquestes persones expertes que realitzaran
l’entrevista seran:
•
•
•
•
•
•
Entrevista
exploratòria

Tècnic d’acció cívica
Professorat de l’escola de persones adultes
Directora de la biblioteca municipal
Tècnic d’esports
Educadora de serveis socials
Equip directiu de l’INS El Foix

Les preguntes que formaran part de l’entrevista exploratòria
seran:
1. És necessària una oferta formativa post obligatòria al
municipi?
2. Què passa amb aquelles persones joves entre 16 i 18
anys que no estudien ni treballen?
3. Quins motius tenen alguns joves per a no obtenir el
GESO?
4. Són necessaris programes de formació i ocupació per a
persones joves?
5. Quin és el perfil de les persones joves aturades?
6. Quines són les formes de participació juvenil actuals?
7. Quina és la intensitat de la participació juvenil
actualment?
8. Quina és la percepció del consum de drogues?
9. Quines són les pautes de consum?
10. A quina edat inicien el consum les persones joves?
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11. Quin és el mitjà més utilitzat per les persones joves per
comunicar-se?
12. Els joves disposen de mitjans per accedir a les xarxes
socials?
13. Quines seran les necessitats prioritàries dels joves
davant la situació provocada per el COVID-19?

Les enquestes ens serviran per a recollir dades quantitatives i
d’aquesta manera podrem quantificar els fenòmens a analitzar
(educació, món laboral, associacionisme i participació i vida
saludable).
S’elaboraran dues enquestes diferents; una perquè la respongui
tot l’alumnat de l’INS El Foix i l’altre els representants de les
entitats juvenils i joves usuaris de l’equipament juvenil Tangram.
L’enquesta de l’INS El Foix i els joves usuaris de l’equipament
juvenil, Tangram constarà de les següents preguntes:

Enquesta

1. Creus que és necessari un Cicle Formatiu de Grau Mitjà
al municipi?
2. Quina família professional del Cicle Formatiu s’hauria
d’oferir?
3. Creus que les persones joves de Santa Margarida i els
Monjos tenen dificultats per trobar feina?
4. Quina de les següents accions creus que s’hauria de fer
al municipi per facilitar que els joves treballin?
5. Creus que té sentit participar en una entitat juvenil?
6. T’agradaria formar una nova entitat juvenil amb els teus
amics i amigues?
7. Quines accions creus que s’haurien de fer per
promocionar els hàbits de vida saludable (prevenció del
consum de drogues, sexualitat, esports i alimentació)?
8. Com a persona jove, escriu una cosa que trobis a faltar al
municipi.
9. Utilitzes habitualment les xarxes socials per comunicarte?
10. Disposes d’un dispositiu per accedir a internet?
11. Com creus que t’ha afectat el COVID-19.
Les preguntes que configuren l’enquesta per als representants
de les entitats juvenils són molt semblants a les anteriors però
amb alguna variació:
1. Creus que és necessari un Cicle Formatiu de Grau Mitjà
al municipi?
2. Quina família professional del Cicle Formatiu s’hauria
d’oferir?
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3. Creus que les persones joves de Santa Margarida i els
Monjos tenen dificultats per trobar feina?
4. Quina de les següents accions creus que s’hauria de fer
al municipi per facilitar que els joves treballin?
5. Escriu dues opcions/propostes/idees per fomentar la
participació juvenil des de la teva entitat:
6. Per què participes en una entitat juvenil?
7. Quines accions creus que s’haurien de fer per
promocionar els hàbits de vida saludable (prevenció del
consum de drogues, sexualitat, esports i alimentació)?
8. Com a persona jove, escriu una cosa que trobis a faltar al
municipi.
9. Utilitzes habitualment les xarxes socials per comunicarte?
10. Disposes d’un dispositiu per accedir a internet?
11. Com creus que t’ha afectat el COVID-19?
L’anàlisi de diferents documents ens ajudarà a obtenir
informació sobre allò que s’ha fet en matèria de joventut.
Alguns dels documents que ens poden ser útils per a l’anàlisi de
la realitat juvenil són:
Anàlisi
documental








Programa HERMES
Padró continu d’habitants
Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els Monjos
(2016 – 2019)
Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19. Observatori
català de la joventut (2020)
Premsa comarcal
Altres

Una vegada seleccionades les tècniques que ens ajuden a recollir informació, és moment
de veure com l’ordenarem. Per tant, passem a descriure l’estructuració de la informació
recollida per tal de respondre a l’objectiu de l’anàlisi de la realitat juvenil.
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Tema 1: La millora de la transició escola - treball (Educació)
• És necessària una oferta formativa post obligatòria al municipi?
• Què passa amb aquelles persones joves entre 16 i 18 anys que no
estudien ni treballen?
• Quins motius tenen alguns joves per no obtenir el GESO?

RECOLLIDA D’INFORMACIÓ I ESTRUCTURACIÓ
Des de l’equip tècnic del Servei de Joventut, Tangram pensem que una bona manera
d’organitzar la informació obtinguda és a través de les preguntes plantejades al voltant
de cadascun dels temes.


És necessària una oferta formativa post obligatòria al municipi?

En l’últim pla local ja vam destacar la necessitat d’instaurar una oferta formativa post
obligatòria al municipi, aquesta necessitat es torna a fer evident atès que a les enquestes
realitzades a persones joves i professionals de l’àmbit i l’estudi socioeconòmic de Santa
Margarida i els Monjos més recents així ho indiquen.
En primer lloc, observem com el municipi compta amb una oferta educativa que engloba
des de l’educació infantil i primària fins a la secundària a través d’una oferta de centres
de titularitat pública. Pel que fa a l’educació post obligatòria la trobem amb la oferta de
batxillerats a l’INS El Foix (ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials) i en la
preparació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior que ofereix
l’Escola d’Adults.
D’altra banda, apreciem com aproximadament el 40% dels estudiants de quart d’ESO
escullen el batxillerat per seguir el seu itinerari formatiu. Per tant, podem afirmar que
un 60% dels joves opten per seguir l’itinerari de la formació professional o no segueixen
estudiant.
És per això, que una de les demandes històriques del municipi és la realització d’un cicle
formatiu de grau mitjà que pugui orientar aquells joves que no volen estudiar cap línia
de batxillerat però que no volen abandonar la formació reglada. No obstant, és una
demanda difícil de resoldre ja que no només depèn de l’ajuntament de Santa Margarida
i els Monjos, sinó que també es necessària la participació de l’Institut El Foix i el
departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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En aquest sentit, cal tenir en compte les dades recollides en el pla local 2016-2019 on
un 96 % del joves enquestats, d’un total de 275, van respondre que sí veien la necessitat
de poder accedir a un cicle formatiu de grau mitja al municipi.

4%

Sí
No
96%

Gràfic 1: Necessitat CFGM al municipi

En referencia a la família professional que s’hauria d’oferir, el 52% respon la família
d’activitats físiques i esportives, el 16% indústries alimentaries, el 15% altres famílies, el
14% imatge personal i un 3% la família agrària.

Activitats físiques i
esportives
Agrària

15%
16%

Imatge personal

52%

Indústries alimentàries

14%

Altres
3%
Gràfic 2: Família professional del CFGM que s’hauria d’oferir

Es creu que seria important oferir un cicle formatiu de grau mitjà al municipi perquè
d’una banda, es donaria l’oportunitat de seguir l’itinerari formatiu a aquelles persones
joves que no veuen el batxillerat com una opció, en segon lloc, donaríem l’oportunitat
al jovent del municipi de no haver-se de desplaçar per raó educativa, en tercer lloc
ampliaríem l’oferta que hi ha a la comarca i per tant, reduiríem les dades de persones
que no poden entrar a un cicle formatiu i per últim, perquè donaríem resposta a una
demanda històrica.
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Les enquestes del pla local anterior plasmaven aquestes opcions, però a nivell tècnic,
des dels serveis d’Ocupació, Joventut i Educació de l’Ajuntament de Santa Margarida i
els Monjos, es valora que la temàtica més idònia i que més s’adequa amb les necessitats
d’un municipi amb un gran teixit industrial, és la de sistemes de mecanització i
electricitat. Amb l’objectiu d’aconseguir una inserció laboral de proximitat.
De fet, aquest any s’ha presentat un projecte per ampliar l’oferta formativa postobligatòria del municipi al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, juntament
amb una prospecció molt àmplia sobre quins perfils formatius necessiten les empreses
del territori de Santa Margarida i els Monjos.


Què passa amb aquelles persones joves entre 16 i 18 anys que no estudien ni
treballen?

A partir de l’anàlisi realitzat es detecta que una de les problemàtiques del Santa
Margarida i Els Monjos és l’elevat volum de joves que ni estudien ni treballen. Aquesta
dada és especialment preocupant perquè són joves que no acaben la formació bàsica i,
a més, es troben tot el dia al carrer sense fer cap activitat. Activitats i cursos per a
aquests joves sí que se n’ofereixen, ara bé, no acaben de funcionar ja sigui per la falta
d’interès o per la falta d’adaptació al seu perfil i problemàtiques. És un col·lectiu que
requereix d’una major atenció per la qual cosa es considera que, per una banda,
s’haurien de dedicar més recursos humans per oferir una atenció més especialitzada i
amb professionals orientats a les seves necessitats específiques (com ara comptar amb
personal de carrer) i, per altra, articular projectes concrets que afavoreixin la seva
ocupabilitat (com poden ser plans d’ocupació o centres oberts).
En aquest sentit, volem afegir que la situació actual provocada per la pandèmia del
COVID-19, agreujarà la situació tot i que encara no disposem de dades.
Segons el llibre blanc del(s) treball(s) (201811): el nombre de persones joves menors de
vint-i-cinc anys en situació d’atur a escala estatal, és d’un 39.53%. Ocupant el segon lloc
en els països de la Unió Europea amb un dels nivells d’atur més elevats. Pel que fa al
territori Català, durant el segon semestre de 2017 el 41.2% de la població jove es
situava en una situació de desocupació, gairebé el doble que la mitjana europea.
Tenint en compte que el futur depèn de les generacions que comencen a sortir a la vida
laboral, que hi hagi tants joves que ni estudien ni treballen és molt preocupant. El
director d’Innovació i Indicadors de Progrés de la direcció d’Educació de l’OCDE, Dirk van

11

Ajuntament de Barcelona (2018). Llibre blanc del futur del(s) treball(s): Reflexions per a una nova
política econòmica local. Recuperat de:
http://consellfp.gencat.cat/web/.content/home/consellcataladfp/00_documents/estudis/2018/201803
_Barcelona_Activa_Llibre-Blanc-CAT-Web_tcm101-49510.pdf
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Damme, assenyala que les persones joves que ni estudien ni treballen suposen un gran
problema per a Espanya i demana que hi hagi una oferta educativa d’acord amb la
realitat d’aquests joves. En la seva opinió, la solució passa per augmentar la Formació
Professional. En aquest mateix sentit, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès han impulsat la Diagnosi sobre el sector
industrial de l’Alt Penedès i segons les conclusions presentades (Activa Prospect, 2014)
hi ha un desencaix formatiu entre les persones disponibles per treballar i les necessitats
empresarials. D’aquesta manera, l’estudi planteja set objectius:
1) Promoure i prestigiar la Formació Professional
2) Planificar cicles formatius a la comarca amb participació dels agents econòmics
3) Promoure i organitzar pràctiques i Formació Dual
4) Vetllar per la retenció i atracció de talent
5) Fomentar el reciclatge de treballadors industrials i formació de base
6) Continuar el treball en xarxa els Serveis Locals d’Ocupació amb la plataforma
Xaloc i projectes comuns de Diputació i SOC.
7) Donar suport a les empreses en gestió de fons de formació bonificats i en
acreditació de competències
Per tant, és clau millorar la qualificació i la formació tècnica i professional de les
persones, potenciant una oferta de formació professional d’acord amb els agents
econòmics de la comarca.


Quins motius tenen alguns joves per a no obtenir el GESO?

Un dels fenòmens que ha caracteritzat la societat catalana ha estat la polarització del
sistema educatiu. Aquesta polarització està directament relacionada amb la xifra
elevada de joves que abandonen prematurament els estudis, un 24.7 % són homes, el
13% són dones, sent un total del 19% a Catalunya l’any 2019. 12) Per tant a partir dels
percentatges podem afirmar que es tracta d’una de les problemàtiques actuals, que ha
estat present durant els últims anys i encara segueix pendent la seva resolució.
Quins aspectes contribueixen a que les persones joves no assoleixin l’ESO, aquests són
diversos però trobem similituds en la major part dels casos. Així doncs, el problema de
12

Departament d’educació (2019). Taxa de graduació a 4t d’ESO respecte dels alumnes matriculats.
Generalitat de Catalunya. Recuperat de:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/rendimentescolar/avaluacions-internes/
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no obtenir el l’ESO comença amb l’abandonament escolar. En primer lloc, o bé són
persones repetidores que després de repetir curs abandonen els estudis i per tant, no
obtenen el graduat o bé que aconsegueixen el graduat d’educació secundària però no
inicien cap formació professional o batxillerat.
En segon lloc, els motius poden ser mancances personals. D’una banda, la manca de
motivació i les dificultats cognitives en què una realimenta a l’altra i, d’altra banda, el
desconeixement de programes de reinserció escolar o sociolaboral que dificulten la
participació en aquelles activitats que els poden ajudar.
Els factors socials i estructurals també motiven en l’abandonament escolar de les
persones joves (Colomé, Martínez i Tataret, 2018)13. Com factors socials podríem
destacar per ordre d’incidència, la situació socioeconòmica de la persona, la pertinença
a minories ètniques i immigrades, tipologia familiar Les persones joves nascudes a
l’estranger o amb nacionalitat estrangera i les que tenen pares amb nivells d’estudis
baixos o ocupacions poc qualificades tendeixen a fer trajectòries educatives curtes, i a
la inversa. Com ha factors estructurals podem destacar, seguint el mateix ordre
d’incidència, el cost i la insuficiència de beques, l’estructura de la demanda del mercat
de treball i els sistemes d’orientació en acabar l’ESO.
Tot i aquesta situació, les dades d’ensenyament oficials de la Generalitat, recullen que
l’any 2018 el 88,1% de joves avaluats assolien la titulació d’ESO. Per tant això suposa
una millora de la taxa de graduació en l’ESO de més de 11 punts en els darrers 12 anys
(curs 2005/06: 75,9%). El percentatge experimenta una augment progressiu a partir del
curs 2005/06, obtenint l’indicador més alt registrat al curs 2017/18. També han incidit
alguns canvis normatius del Departament en matèria d’avaluació.
Però aquesta situació de millora, es possible que quedi contrarestada per la pandèmia
del COVID-19. Ates que, el sistema acadèmic s’ha vist obligat a fer canvis sobtats per
adaptar les seves classes presencials a una formació virtual. Aquest fet, ha tingut una
afectació sobre les persones joves a nivell de complicació d’accés o adaptació a la nova
metodologia d’ensenyament. Encara no tenim dades concretes sobre aquesta afectació
però podem suposar que el nombre de persones joves que han aconseguit obtenir la
titulació en ESO, durant el curs 2019-2020 s’haurà reduït. Haurem de prestar atenció a

13

Colomé, F., Martínez, C. I Tataret, M. (2018). Abandonament Escolar Prematur i Qualitat de Govern a
les regions europees. Fundació Catalunya Europa. Generalitat de Catalunya. Recuperat de:
https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/12176-informe_qualitat-de-govern-iabandonament-escolar-prematur.pdf
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com la disponibilitat personal o familiar de l’eina informàtica i connexió Wifi podrà fer
créixer els dificultats d’accés als continguts acadèmics i seguiment de la formació.
Tema 2: La integració de les persones joves a través de
l’ocupabilitat (món laboral)
• Són necessaris programes de formació i ocupació per a persones joves?
• Quin és el perfil de les persones joves aturades?


Són necessaris programes de formació i ocupació per a persones joves?

El perfil sociodemogràfic del municipi es dibuixa a partir del teixit industrial de Santa
Margarida i els Monjos, el qual oferta ocupacions de baixa qualificació. D’aquesta
manera, aquest baix nivell formatiu (un 25,20% de la població presenta un nivell
educatiu igual o inferior als estudis primaris) dona lloc a rendes baixes. Això, juntament
amb la conjuntura de crisi econòmica fa que les persones ateses en els serveis socials
municipals hagi incrementat, ja que el perfil de les persones usuàries ha canviat i ha
augmentat l’atenció de persones que es troben a l’atur. Per tant, entenem que millorar
aquestes situacions de precarietat passa per oferir formació i d’aquesta manera,
augmentar el nivell formatiu, ocupacional i econòmic del municipi.
En segon lloc, i com s’ha dit anteriorment, una de les problemàtiques de Santa
Margarida i els Monjos és l’elevat volum de joves que ni estudien ni treballen. Tot i que
existeix una oferta de cursos aquests no funcionen ja sigui per falta d’interès, falta
d’adaptació al seu perfil o per altres problemàtiques. En aquest sentit, “ l’Estudi
socioeconòmic i d’identificació d’oportunitats de desenvolupament” apunta que
s’haurien d’articular projectes concrets que afavoreixin l’ocupabilitat d’aquests joves ja
sigui a través de plans d’ocupació o centres oberts.
Per últim, la necessitat d’ampliar els programes de formació i ocupació, és fa evident
degut a la inexistent oferta, tal i com s’ha dit, de formació professional al municipi i la
qual és una demanda històrica. A més a més a aquest fet, cal afegir-hi la insuficient
oferta de places a Vilafranca del Penedès per a cobrir tota la demanda de la comarca.
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D’altra banda, quan es pregunta a la joventut del municipi sobre aquesta temàtica,
veiem que consideren que les persones joves tenen dificultats per a trobar feina (80%) i
de forma molt igualada consideren que les accions per facilitar que les persones joves
treballin són la formació professional i ocupacional.


Quin és el perfil de les persones joves aturades?

Formació

Per poder donar resposta a la pregunta, ens nodrim de les dades de l’informe realitzat
a partir de les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa elaborat per l’Observatori
Català de la Joventut14.
Com ha passat al llarg de tot el període de crisi, l’atur afecta més als homes, als trams
d’edat més joves, als que tenen un nivell formatiu inferior i a la població estrangera. Les
dades fan referència a la població de 16 a 29 anys. Durant el quart trimestre de 2019 la
taxa d’atur entre aquest col·lectiu es situa en el 19,5% de la població activa.

14

Observatori Català de la Joventut (2019): Situació laboral de les persones joves a Catalunya. 4t
trimestre de 2019. Direcció General de Joventut: Barcelona. Recuperat de:
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/ejoventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/informes_epa/Informe_EPA_4t_trimestre_2019.pdf
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Taxa d'atur juvenil segons sexe (%).
Catalunya, 4t trimestre de 2019
21
20,5
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19,5
19
18,5
18,5
18
17,5
Homes

Dones

Font: Enquesta de població activa (IDESCAT).

Durant el quart trimestre de 2019 , l’atur juvenil masculí (20,4%) supera el femení
(18,5%) i ho fa amb gairebé 2 punts percentuals per sobre. Des del 1r trimestre de 2008,
la taxa d’atur femení ha estat sempre inferior a la masculina, llevat el quart trimestre de
2018. El manteniment d’aquestes diferències al llarg del temps ens fa pensar que el
nivell educatiu més alt de les noies ha contribuït a que aquestes puguin resistir més bé
la destrucció d’ocupació.
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Taxa d'atur juvenil segons grups d'edat (%).
Catalunya, 4t trimestre de 2019
35
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De 25 a 29 anys

Font: Enquesta de població activa (IDESCAT).

Del grup de joves actius de 16 a 19 anys el 32.6% està buscant feina. L’atur afecta amb
més força als més joves i va disminuint a mesura que l’edat augmenta . Tot i que cal dir
que en aquestes edats és on hi ha menys població activa (perquè molts estan estudiant),
el percentatge és molt alt i indica que s’ha tornat realment complicat trobar una primera
feina, especialment entre les persones joves que deixen els estudis prematurament.

Taxa d'atur juvenil segons nivell educatiu
(%). Catalunya, 4t trimestre de 2019
35
30
30,2
25
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14,9
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5
0
Educació obligatòria

Educació postobligatòria

Font: Enquesta de població activa (IDESCAT).
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L’atur afecta més a les persones joves amb menys estudis (amb una taxa d’atur del
32.2% entre els que tenen només l’educació obligatòria). L’educació és, doncs, un
element clau per tenir una posició relativament més segura al mercat laboral.

Taxa d'atur juvenil segons nacionalitat (%).
Catalunya, 4t trimestre de 2019
22
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21,4
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Nacionalitat estrangera

Font: Enquesta de població activa (IDESCAT).

De la mateixa manera, la població estrangera també és un dels sectors socials més
afectats per l’atur. Malgrat això, en els últims trimestres la taxa d’atur entre la població
estrangera ha disminuït amb força. En els últims anys l’atur entre la població jove activa
estrangera superava el 50% i en l’últim any s’ha situat en un 21,4%. Cal dir, que aquesta
baixada es veu afavorida pel fet que una part important de la població estrangera,
especialment aquella que tenia més dificultats de trobar feina ha abandonat el país.
Per tant, podem concloure que el perfil de les persones joves a les que més els afecta
l’atur, són nois de 16 a 19 anys que tenen pocs estudis (educació obligatòria)o cap i que
no tenen la nacionalitat espanyola. Tot i que les dades són a nivell català podem
considerar una semblança a nivell local on els nois que busquen la seva primera feina
tenen veritables dificultats per a trobar-la i generalment són aquells que o bé han
obtingut el graduat en educació secundària obligatòria i han deixat el seu itinerari
formatiu o han abandonat la ESO.
També cal tenir en compte que la situació del COVID-19 dificultarà més l’accés dels joves
al mon laboral.
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Tema 3: La participació juvenil com una forma de cohesió social
(Associacionisme i participació)
• Quines són les formes de participació juvenil actuals?
• Quina és la intensitat de la participació juvenil actualment?



Quines són les formes de participació juvenil actuals?

Segons la publicació “Foment i suport de l’associacionisme juvenil a Catalunya. Informe
d’anàlisi d’entrevistes a experts” coordinat per Luque i Giner15. Les formes de
participació estan canviant.
Les formes de la participació social dels joves estan canviant, cosa que afecta a les
estructures i dinàmiques associatives. Davant d’aquesta realitat, existeix el discurs que
assumeix que els joves prefereixen les formes de participació puntuals, esporàdiques i
desestructurades, per les quals no cal tenir coneixements específics i que no els
exigeixen compromisos estables en detriment de les formes “convencionals” de
participació, entre les que destaca l’associacionisme, que presumptament hauria quedat
“fora de joc”, ja que no hauria estat capaç d’adaptar-se als canvis socials i a les
preferències dels joves. Aquest és un discurs, difós des de diferents àmbits, que ha estat
usat per deslegitimar a les associacions i reduir el suport que rebien.
Freqüència de realització de diferents activitats polítiques no convencionals,
segons grup d’edat (%). Catalunya.
De 18 a 34 anys
Posar-se en contacte amb un polític o amb una autoritat o
funcionari estatal, autonòmic o local.

20,2

Col·laborar amb un partit polític o una plataforma d’acció
ciutadana.

7

Col·laborar amb alguna altra organització o associació.
Portar o mostrar insígnies o adhesius d’alguna campanya.

22,1
20

Signar una petició en una campanya de recollida de
signatures.

35,4

Participar en manifestacions autoritzades.

34,7

Secundar boicots o deixar d’utilitzar certs productes.

19,1

15

Luque, S. i Giner, H. (2012): Foment i suport de l’associacionisme juvenil a Catalunya. Informe d’anàlisi
d’entrevistes a experts. Barcelona: Fundació Ferrer i Guàrdia i CNJC.
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Comprar certs productes deliberadament per motius polítics,
ètic o mediambientals.

29,1

Donar diners a un grup o organització política.

1,7

Participar en activitats il·legals de protesta.

12,9

Font: CEO, Percepció Capital social a Catalunya (2009)

El que trobem és que, més que dues estratègies de participació oposades (la
“convencional” i la “no convencional”), les dues es retroalimenten. En termes generals,
els joves que participen de formes “no convencionals” de mobilització social i política
també formen part de l’associacionisme “clàssic”. Els que són molt actius en moviments
socials desestructurats i fan un discurs crític envers l’associacionisme acostumen a ser
minoritaris, malgrat puguem compartir el sentit i el fons de les seves crítiques.
Proporció de membres que participen, segons tipologia d’associacions i grup
d’edat (%). Catalunya, 2009
De 18 a 34 anys
Club esportiu

42

Cultural o d’oci

15

Sindicat

0,5

Empresarial, professional o agrícola

1,3

Consumidors o d’automobilistes

0,8

Ajuda humanitària, drets humans, minories socials o
immigrants

5,2

Ecologista, pacifista o protectora d’animals

2,1

Religiosa

1,1

Partit polític

0,9

Científica, educativa, de professors o pares i mares d’alumnes

2,6

Font: CEO, Percepció del capital social a Catalunya (2009)

Per explicar els canvis en les dinàmiques i preferències participatives de les persones
joves ens hem de fixar en tres factors. Per una banda, són conseqüència de l’increment
de la incertesa i la precarització de les trajectòries d’inserció social dels joves, que
afecten negativament la seva possibilitat d’assumir compromisos associatius estables.
En segon lloc, tenen relació amb un cert canvi de valors, segurament associat als canvis
en l’esfera socioeconòmica, que prioritzen la satisfacció immediata i tenen com a
conseqüència la manca de planificació a mig i llarg termini. A més, l’individualisme
provoca la fractura de la identitat col·lectiva i desdibuixa els lligams comunitaris, fent
que les persones tendeixin a buscar solucions individuals als problemes col·lectius.
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Finalment, també hem de tenir en compte els canvis en les estructures d’oportunitat, és
a dir, les possibilitats de participació que efectivament s’ofereixen als ciutadans. En
aquest sentit, cal afirmar que existeixen obstacles institucionals que caldria pal·liar amb
una més gran flexibilització de les estructures de participació associatives.
A nivell municipal observem com els grups d’edat on es dona més participació
associativa és als de més edat mentre que els més joves no tendeixen a associar-se en
entitats creades o de nova creació.
Per tal de fomentar la participació entre els més joves s’ha creat un grup de treball on
es troben implicats els serveis de participació, joventut i educació amb l’objectiu de
posar les bases per la formació d’un consell de Joves. Però el procés de participació
acordat per dur-lo a terme durant el mes de març de 2020 amb l’alumnat de l’INS el Foix
es va veure interromput per les restriccions sanitàries per la COVID 19. En el moment,
que el projecte es pugui tornar engegar es tirarà endavant.
D’altra banda, hi ha els joves que participen en associacions creades temps enrere les
edats dels quals oscil·len entre els 25 i 30 anys. A excepció d’alguna entitat que manté
la seva activitat al llarg de l’any, la resta d’associacions realitzen activitats puntuals al
llarg de l’any i la majoria de vegades amb el suport de l’administració local.


Quina és la intensitat de la participació juvenil actualment?

Per donar resposta a aquesta pregunta, igual que hem fet en l’anterior, es presenten,
en primer lloc idees recollides a la publicació “Foment i suport de l’associacionisme
juvenil a Catalunya. Informe d’anàlisi d’entrevistes a experts” coordinat per Luque i
Giner16 i al final de l’apartat que ens ocupa s’intenta definir la intensitat de la participació
a nivell local a mans dels experts de la temàtica del municipi.
El darrer estudi del que disposem que analitza amb detall els nivells d’implicació dels
joves a les seves respectives organitzacions identifica un conjunt de persones
particularment actives, que es defineix com “la participació voluntària, altruista,
compromesa en l’ajut als altres o en la transformació col·lectiva, que permet la
construcció de vincles socials amb els altres voluntaris i amb la comunitat”. La proporció
de joves catalans que participen en alguna entitat, grup o associació és de prop d’un de
cada tres joves (32,0%). El percentatge s’incrementa considerablement, fins al 45,7%, si
hi incloem també els gimnasos17.

16

Luque, S. i Giner, H. (2012): Foment i suport de l’associacionisme juvenil a Catalunya. Informe d’anàlisi
d’entrevistes a experts. Barcelona: Fundació Ferrer i Guàrdia i CNJC.
17
Gonzàlez, I., Collet, J. i Sanmartín, J. (2008): Participació, política i joves. Una aproximació a les
pràctiques polítiques, la participació social i l’afecció política de la joventut catalana. Barcelona: IGOP,
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Un altre fenomen relacionat amb la intensitat de la participació és la multiafiliació i per
conèixer l’estat de la qüestió d’aquesta a Catalunya utilitzarem les dades de l’estudi
nº2587 del CIS que es va realitzar l’any 2011.
El que podem dir respecte la qüestió és que un 18% dels joves pertanyen a un sol tipus
d’associació. Hi hauria un 12 % que participa en dos tipus d’associacions, un 5% en tres
i un darrer 4% en quatre o més. Sumant aquestes darreres categories, diríem que en
total un 21% participa en almenys dos tipus d’associacions o, dit d’una altra manera, que
entre els joves associats és més probable que es participi en dos o més tipus
d’associacions que en exclusivament una tal i com podem observar en la següent taula:
Vinculació amb l’associacionisme excloent esportives. Percentatges. Joves de 18 –
29 anys. Catalunya.
A cap
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A un

18,4

A dues

11,8

A tres

5,1

A quatre o més

3,7
Font: Estudi CIS nº 2.857. Post electoral Catalunya 2010.

En resum, doncs, el percentatge de joves catalans associats oscil·la entre el 30% i el 40%,
segons les fonts. Els joves particularment actius representen aproximadament un 5% del
Secretaria
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Generalitat
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https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/aportacions33-00001
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total. D’alta banda, un 20% dels joves aproximadament participa en més d’un tipus
d’associacions. De fet, aquests representen la majoria de joves associats. Per tant,
podem inferir que les persones que opten per associar-se tenen una més gran disposició
a diversificar els seus compromisos associatius. Finalment, observem com la multifiliació
també es dona a nivell municipal, ja que un gran nombre de persones joves associades
del municipi forma part a l’hora d’altres associacions, normalment dues. El tipus
d’associacions en les quals es dona la multifiliació és en les culturals, educatives,
musicals i esportives.
A nivell de municipi s’observa que la participació juvenil disminueix any rere any, pel que
fa a les associacions de caràcter formal. El motiu principal d’aquesta disminució es la
manca de foment de la participació de la població en general i encara amb més pes la
juvenil. Les associacions o entitats juvenils actuals al municipi son les següents:
NOM ENTITAT O GRUP NO FORMAL

DESCRIPCIÓ

Escuderia Turboslot

Competicions de slot

Teatre Tangram

Arts escèniques

Fora del Ramat

Esdeveniments musicals

Associació Jove dels Monjos

Esdeveniments culturals

Diables Spantus

Folklore i cultura popular

Ball de Diables de la Ràpita

Folklore i cultura popular

Grup de Joves de la Ràpita

Esdeveniments culturals

Battel Monjos

Esdeveniments musicals

Dj’s

Esdeveniments musicals

Consell de Joves

Participació ciutadana juvenil

Tot i que durant el 2020 aquestes entitats no han pogut dur a terme la programació
anual prevista continuen vigents.
La informació que es mostra a continuació ha estat extreta del Pla de drogues de l’Alt
Penedès 2019, el qual conté un diagnòstic exhaustiu del context local i comarcal sobre
la situació que ens ocupa. En aquest sentit, la informació prové de dades
sociodemogràfiques de la comarca i d’entrevistes clau a agents socials del territori
(àmbit educatiu, familiar, del lleure, de l’oci nocturn, de la salut, dels cossos de
seguretat, dels ajuntaments, dels professionals de la joventut, dels serveis socials i de
les persones joves).
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Quina és la percepció del consum de drogues?

Les drogues més consumides són les més accessibles i més econòmiques: l’alcohol i el
cànnabis, sent l’alcohol la substància que més es consumeix els caps de setmana i el
cànnabis la que pren protagonisme entre setmana. Tot i així, hi ha la percepció
generalitzada que el seu consum ha minvat respecte anys anteriors.
Tema 4: La promoció d’hàbits saludables en les persones joves
(Vida saludable)
• Quina és la percepció del consum de drogues?
• Quines són les pautes de consum?
• A quina edat inicien el consum les persones joves?
La crisi també ha provocat que el consum de tabac hagi disminuït, ja que hi ha molta
més demanda de gent que vol deixar de fumar. També es percep que hi ha menys joves
que s’inicien i els que fumen sovint van directament al cànnabis.
L’alcohol és la substància més consumida tant per joves com pels no tant joves.
Respecte les drogues de disseny, sembla que el seu consum és més irregular i ve donat
molt pel context, s’estabilitzen o fins i tot disminueixen. Segueix havent, però una certa
població jove que surt cada cap de setmana i que barreja diferents substàncies, els
efectes a mig termini de l’alcohol es contraresten amb estimulants (cocaïna,
amfetamines i èxtasi). El seu consum però, no és ni visible ni evident.
El consum de cocaïna ha tingut una davallada important en els darrers anys, a nivell
recreatiu continua estant present i de vegades qui consumeix reiteradament (un cop al
mes) arriba el punt de no amagar-se. Hi ha una certa acceptabilitat.


Quines són les pautes de consum?

Les sortides nocturnes s’inicien als pobles i després es marxa cap a un municipi més gran
si es disposa de mitjà de transport. A nivell general, sembla que la crisi ha provocat que
hi hagin menys sortides nocturnes reduint-se, sovint, a una durant el cap de setmana.
Hi ha una davallada de l’oci nocturn en discoteques i bars, les sortides es fan més en
espais privats o bé en l’espai públic fent “botellón” en moments puntuals com són les
festes majors.
Amb tot, els espais més habituals de consum a la nit són els locals tot i que es consumeix
també en espais privats, festes alternatives o espais no formals.
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L’ús que se’n fa del cànnabis és tant recreatiu (per passar-ho bé i fora de les obligacions
o responsabilitats) com d’evasió, de voler desconnectar de les situacions que s’estan
vivint. D’altra banda, s’observen diferents tipus de consum, un de diari però havent
acabat les tasques laborals o estudiantils o al migdia, una altra de cap de setmana i un
tercer d’evasió, a qualsevol hora del dia i freqüent, associat a qualsevol situació. Sembla
que en aquest darrer tipus qui fuma en fuma molt. Es detecta un sector de joves d’entre
19 i 24 anys que no estudia i no treballa i que fa uns anys que està en aquesta situació
però també persones més joves que fumen abans d’entrar al institut. El consum de
cànnabis entre setmana és més visible en els pobles petits, on es fa més vida al carrer
tot i que alguns grups disposen de local propi.
Respecte al consum d’alcohol hi ha una normalització en totes les edats; els més joves
prenen cervesa o vi quan queden amb els amics i és una substància amb la que sempre
es comencen les sortides nocturnes del cap de setmana. Hi ha la percepció de que han
baixat les intoxicacions agudes d’alcohol en els més joves.
La prohibició de fumar tabac en els locals és una de les causes que s’assenyala per
l’ocupació de l’espai públic a la nit. A l’estiu el consum es visibilitza més amb les
terrasses.
En certs consumidors de caps de setmana, a l’alcohol i al cànnabis s’hi afegeix
estimulants (èxtasi i/o cocaïna) amb la finalitat d’allargar la nit, barrejant les substàncies
durant tota la sortida. Normalment s’acostuma a fer en festes senyalades o quan es surt
de festa fora del municipi. de vegades però, no cal que hi hagi cap esdeveniment especial
per consumir i es da per passar l’estona amb els amics mentre es realitza alguna activitat
allunyada de l’oci nocturn.
Cal tenir en compte que les restriccions sanitàries per la COVID 19 han fer variar les
tendències de consum. S’han detectat al municipi punts de trobada de joves on el
consum d’alcohol i drogues es realitzava a la via pública.


A quina edat inicien el consum les persones joves?

Hi ha la percepció entre les persones entrevistades de que sovint en els pobles petits es
consumeix abans que en els municipis més grans. Això sembla ser així amb el consum
d’alcohol però no pas amb la resta de substàncies.
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L’entrada a la secundària marca els primers consums experimentals de les substàncies
més properes als joves com el tabac i el cànnabis. Així, els primers consums de tabac es
donen cap els 12 anys i els del cànnabis cap els 13 anys. A partir dels 15 – 16 anys,
depenent de la possibilitat d’accés a la substància s’instaura més el consum. La resta de
drogues es proven a partir dels 17 anys que és quan es surt de nit i, sobretot quan ja es
comença a sortir de festa.
Per respondre les qüestions plantejades ens basem en les enquestes realitzades a les
persones joves, però volem fer referencia en la informació presentada en l’Enquesta
sobre l’Impacte de la COVID-19, realitzada pel Centre d’Estudis d’Opinió de la
Generalitat de Catalunya. Aquesta enquesta ha sigut realitzada per 14.715 persones
amb nacionalitat espanyola, de les quals 705 tenen entre 16 i 24 anys i els 1.667 restants
entre 25 i 34 anys.
Tema 5: COVID- 19: Adaptació del servei de joventut en
situacions excepcionals.
• Quin és el mitjà més utilitzat per les persones joves per comunicar-se?
• Els joves disposen de mitjans per accedir a les xarxes socials?
• quines seran les necessitats prioritàries dels joves debant la situació
provocada pel COVID-19?


Quin és el mitja més utilitzat per les persones joves per comunicar-se?

Gairebé totes les persones joves del municipi disposen d’un dispositiu smartphone amb
connexió a internet, convertint-se aquest en el mitja més utilitzat per comunicar-se.
Amb el funcionament habitual del espai, podem observar diàriament, com els joves
utilitzen l’Instagram i el WhatsApp com a mitjans de comunicació més habituals.
Podem afirmar que aquest fenomen no ha canviat durant l’estat d’alarma ja que, per
una banda, els mateixos joves s’han posat en contacte amb nosaltres a través d’aquestes
dues plataformes. D’altra banda, un dels objectius de l’acompanyament telefònic, és
conèixer si la persona jove amb la que estàvem parlant, es comunicava amb altres jove
o bé estava aïllada. La gran majoria de joves que van fer ús del servei si tenia relació amb
altres joves a través de Instagram o WhatsApp.
Pel que fa a la comunicació, el 90.2% dels joves d’entre 18 i 24 anys figuren com el grup
que ha fet més ús de les videotrucades, seguit del 86.4% corresponent a la franja d’edat
d’entre 25 i 34 anys. Tenint en compte que el percentatge d’ús de videotrucades de la
resta de població és del 73.4%, podem determinar que el col·lectiu jove, durant el temps
de confinament, ha mantingut contacte amb altres persones de forma més habitual que
la resta de població adulta.
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En relació amb els missatges de text, el grup de persones joves, de 16 a 24 obté el
resultat més elevat amb un 96% de participació, seguit de la resta de població amb el
90%. En aquest cas el grup de joves d’entre 25 a 34 ha obtingut un percentatge, molt
semblant amb un 86 %, però inferior al ús de missatges de text realitzat per la resta de
població adulta.


Els joves disposen de mitjans per accedir a les xarxes socials?

Tot i que la gran majoria de joves del municipi disposa d’un telèfon mòbil amb connexió
a internet, gairebé un 20% de la població jove no disposa de connexió al seu habitatge.
És a dir, hi ha un percentatge molt elevat de joves que necessiten desplaçar-se a zones
que disposin de connexió a internet (WIFI) per poder accedir a les plataformes més
utilitzades per comunicar-se entre les persones joves.
A partir de les dades podem intuir que durant l’estat d’alarma provocat pel COVID-19,
un 20% de joves no han pogut fer ús dels mitjans de comunicació més habituals, amb la
qual cosa han estat menys connectats que el 80% de la població jove restant del
municipi.
Aquest fet és un clar indicador de les diferencies socioeconòmiques actuals del municipi
i alhora es pot convertir en un factor d’exclusió social. Ja que, la seva transcendència no
només afecta en les comunicacions o relacions de la persona jove, sinó que també pot
afectar en el desenvolupament de les tasques educatives i provocar un empitjorament
del seu rendiment acadèmic.


Quines seran les necessitats prioritàries dels joves davant la situació provocada
per el COVID-19?

Les necessitats més evidents en el grup de joves de fins a 24 anys, estaran relacionades
amb l’àmbit educatiu. L’accés als centres habituals o l’ensenyament presencial s’han vist
totalment afectats per la situació del COVID-19. Això pot ser detonant de
l’abandonament escolar, ja que la motivació i la implicació per fer les tasques des de
casa és diferent que assistir a una infraestructura educativa reglada.
Els col·lectius joves han estat els més afectats laboralment pels efectes de la pandèmia.
Aquest col·lectiu és el que més ha estat acomiadat, ja que el 8.4% de les persones joves
d’entre 16 i 24 anys, han estat acomiadats durant l’estat d’alarma, el 34.2% es troben
en ERTO i el 0.2% en ERO. El 4.7% dels joves d’entre 25 i 34 anys s’han quedat sense
feina, el 17.7% es troben en ERTO i el 0.1% en ERO.
Encara que, hem de tenir en compte que només el 27% dels joves amb edats d’entre 16
i 24 anys treballava abans de l’afectació del COVID-19, en conseqüència aquest grup
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d’edat ja presentava alts nivells d’atur abans de l’inici de la pandèmia. Les dades
presentades anteriorment fan referència a aquest 27% de persones joves que estaven
actives laboralment abans de la pandèmia.
A més, la gran majoria del col·lectiu jove viu en llars on s’ha produït una reducció dels
ingressos a causa de l’esclat de la pandèmia del COVID-19. El grup d’edat que s’ha vist
més involucrat han estat, amb un 56.7%, les persones joves de 16 a 24 anys. Tot i que
aquesta xifra és la més elevada de la població, quan es va preguntar si consideraven que
la seva situació econòmica havia empitjorat, només un 40.8% del mateix grup d’edat va
respondre que la seva situació havia “empitjorat” o “empitjorat molt”.
Respecte a l’impacte que ha tingut aquesta situació a nivell personal, els joves també
han sigut el col·lectiu que ha obtingut un percentatge més alt amb relació a les dificultats
i a l’experimentació d’un estat d’ànim negatiu.
Fent una comparació dels grups d’edat de 16 a 24, 25 a 34 i la resta de població, podem
observar a través dels següents percentatges com han viscut cadascun d’ells les
següents emocions.

Tristesa
Angoixa
Ira
Avorriment
Incertesa
Por
Confiança
Esperança

16 a 24
5.73
5.86
4.16
6.00
7.45
3.96
4.39
6.35

25 a 34
5.74
5.94
3.59
5.55
7.78
4.78
4.87
6.17

Majors de 35
5.39
4.90
3.08
4.39
7.20
4.60
5.33
6.59

Font: Centre d’Estudis d’Opinió, Generalitat de Catalunya

Com es pot observar la taula, les persones joves tendeixen a donar una resposta
negativa que va millorant a major edat, el mateix fenomen succeeix amb els estats
d’ànims positius, aquests també són inferiors entre les persones joves i s’incrementa la
seva presencia a mesura que incrementa l’edat del subjecte. L’emoció negativa que es
diferencia de la resta és la por, ja que els més joves han sentit menys por que la resta.
El 51.9% de joves d’entre 16 i 24 anys expressen una gran preocupació per les condicions
que tindran en el futur.
Així doncs, a través de les dades presentades podem concloure que el COVID-19 ha
afectat la població a nivell econòmic però també psicològic. El grup d’edat que s’ha vist
més perjudicat han estat el de persones joves. A més ha deixat una sensació negativa
de cara al futur.
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Un cop recollida i analitzada la informació que ens ha permès realitzar l’anàlisi de la
realitat juvenil de Santa Margarida i els Monjos, trobem interessant elaborar un
sociograma que ens mostri les relacions existents entre els grups de joves i
l’administració local. A continuació mostrem el sociograma:
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B1

B4
B2

B5

B3

A1
A3
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A2

Observant el sociograma podem apreciar com s’estableixen únicament tres relacions
molt fortes. La primera es dóna entre el Servei de Joventut i les persones joves de 12 a
18 anys que estan estudiant. Això és així perquè el Servei de Joventut té molta presència
al INS El Foix a través del Punt d’Informació de l’hora del pati i perquè hi realitza diferents
tallers. D’altra banda, aquesta presència fa que algunes persones joves assisteixin a
l’equipament juvenil a les tardes per tal de fer deures, treballs o relacionar-se amb els
seus iguals a través del joc, la conversa, etc.
La segona relació molt forta la trobem entre el Servei de Joventut i les persones joves
associades entre 17 i 30 anys. L’explicació d’aquesta relació la trobem en què el Servei
de Joventut dóna suport perquè les entitats juvenils del municipi realitzin diferents
activitats al llarg de l’any. Cal tenir en compte que una de les prioritats del servei és la
participació juvenil i això fa que es mantingui un contacte molt fluid entre entitats
juvenils i Servei de Joventut.
La tercera i última relació molt forta es dóna entre les persones joves de 12 a 18 anys
que estan estudiant i els equipaments esportius. Santa Margarida i els Monjos és un
municipi amb molta activitat física i esportiva i això queda reflectit també en les
persones joves que participen de diversos esports tant en equip com individual.
Finalment, cal observar que les tres relacions fortes són bidireccionals és a dir, tant els
grups de joves es posen en contacte amb els serveis com els serveis amb les persones
joves.
Per la seva banda, les relacions fortes veiem que s’estableixen entre els joves estudiants
de 12 a 18 anys i la biblioteca, ja que aquests utilitzen l’equipament municipal per tal de
fer deures o consultar informació. En segon lloc, aquelles persones que es troben en
edat escolar postobligatòria també fan ús de la biblioteca per a estudiar o fer treballs.
Podem apreciar com aquestes dues relacions fortes que s’estableixen són
unidireccionals, és a dir les persones joves són les que utilitzen el servei però aquest no
manté contacte amb les persones joves, ja que únicament els ofereixen els serveis dels
què disposen.
Les persones joves de més de 16 anys que no estudien ni treballen mantenen una relació
forta amb el Servei de Joventut, ja que o bé fan ús de l’equipament juvenil o bé dels
serveis d’informació per tal d’informar-se sobre formacions no reglades que s’ofereixen
des de diferents administracions públiques. Veiem com aquests dos nodes mantenen
una relació bidireccional, ja que o bé és el Servei de Joventut el que es posa en contacte
amb les persones joves per informar-les de la oferta formativa o les persones joves que
s’apropen al Servei de Joventut per demanar aquesta informació. D’altra banda, aquests
mateixos joves i els que estan associats i tenen entre 17 i 30 anys estableixen relacions
fortes amb el Servei d’esport, ja que com hem explicat abans, Santa Margarida i els
Monjos és un municipi amb una alta activitat física i esportiva.
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La següent relació forta que apareix en el sociograma s’estableix entre el Servei de
Joventut i el Servei d’esports essent el primer dels serveis el que manté relació amb el
segon degut a que les persones joves proposen al Servei de Joventut activitats esportives
i aquest es coordina amb el Servei d’esports per tal de realitzar les activitats proposades
per les persones joves.
Les últimes relacions fortes que s’estableixen bidireccionalment són les de les persones
joves associades de 17 a 30 anys amb les persones joves estudiants majors de 18 anys i
les persones joves que estan treballant i són majors de 18 anys, ja que és molt probable
que estableixin relacions d’amistat o comparteixin alguna afició. Finalment, les relacions
fortes que s’estableixen entre les persones joves estudiants entre 12 i 18 anys amb les
que tenen més de 16 anys i no treballen s’expliquen gràcies al contacte que estableixen
durant les tardes a l’equipament juvenil, ja que es troben en aquest espai per compartir
experiències, jocs, etc.
Pel que fa a les relacions febles, podem definir-les com aquelles en les que es dóna poc
contacte entre nodes. Així, podem observar en el sociograma que el Servei de Joventut
manté relacions febles amb els joves majors de 18 anys que estan estudiant i treballant,
ja que aquests tenen més hores del dia ocupades i fa que no disposin de temps lliure per
assistir a l’equipament juvenil bé per informar-se, connectar-se a internet, etc. L’última
de les relacions febles que estableix el Servei de Joventut és amb la Biblioteca municipal
degut a que les persones joves no fan demandes relacionades amb la biblioteca tot i que
en ocasions s’utilitza algun del seu espai per a realitzar alguna activitat.
Unes altres relacions febles la trobem entre la biblioteca i, d’una banda els joves
associats de 17 a 30 anys i d’altra banda, les persones joves de més de 16 anys que no
estudien ni treballen. A més a més, els equipaments esportius es relacionen poc amb els
joves de més de 18 anys que estan treballant i els que estan estudiant, ja que disposen
de menys temps lliure. L’última de les relacions febles que observem en el sociograma
es dóna entre els joves estudiants de 12 a 18 anys i els joves associats entre 17 i 30 anys
ja que no hi ha molts espais en els que puguin relacionar-se i compartir necessitats,
aficions, inquietuds, etc.
Per últim, les darrere relacions que apareixen en el sociograma són les molt febles i
aquestes les estableixen, d’una banda els joves majors de 18 anys que estan treballant
amb la biblioteca i aquest darrer node amb els equipaments esportius, ja que no hi ha
una coordinació real per tal de realitzar activitats plegats entre els dos serveis
municipals.
Amb tot, podem considerar que el Servei de Joventut és un punt de referència per
aquells estudiants que es troben al INS El Foix i pels joves associats mantenint una relació
molt forta i bidireccional per tal de treballar plegats.
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c. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT (APJ)
Una vegada realitzada l’anàlisi de la realitat juvenil, cal conèixer quines són les polítiques
que van adreçades a la població juvenil del municipi. Aquesta doble anàlisi ens permetrà
conèixer, d’una banda les necessitats de les persones joves i, d’altra banda els recursos
que hi ha o no per fer front a aquestes necessitats.
PLANTEJAMENT DE L’APJ
En aquest primer apartat, igual que en el de l’ARJ, decidirem quines són aquelles
polítiques que volem analitzar amb profunditat tenint en compte els temes que hem
seleccionat en el plantejament de l’anàlisi. Així doncs, el plantejament de l’APJ ve donat
com a conseqüència del plantejament general de la diagnosi i, el què cal fer és
preguntar-nos com podem detectar aquelles polítiques rellevants per als temes
prioritzats anteriorment.






TEMA 1: LA MILLORA DE LA TRANSICIÓ ESCOLA – TREBALL (EDUCACIÓ)
o Com es pot reduir l’índex d’abondonament escolar?
o Cal oferir al municipi oferta formativa postobligatòria?
o Es poden oferir alternatives a les persones entre 16 i 18 anys que no
estudien ni treballen?
o L’orientació acadèmica i laboral millora la transició escola – treball?
TEMA 2: LA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES JOVES A TRAVÉS DE
L’OCUPABILITAT (MÓN LABORAL)
o Com es pot reduir la taxa d’aturats juvenils del municipi?
o Es poden oferir oportunitats laborals a dones aturades entre 25 i 29 anys?
o Es poden oferir programes combinant formació i treball per a joves amb
risc d’exclusió social?
o Quines mesures es poden realitzar per millorar l’ocupabilitat laboral dels
joves?
TEMA 3: LA PARTICIPACIÓ JUVENIL COM UNA FORMA DE COHESIÓ SOCIAL
(ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ)
o Quines accions podem desenvolupar per fer créixer el nombre de
persones associades?
o Quins són els canals més adequats de comunicació entre entitats i
administració?
o Com podem millorar l’autogestió de les entitats?
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TEMA 4: LA PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES EN LES PERSONES JOVES (VIDA
SALUDABLE)
o Com podem abordar el consum de noves tecnologies de la informació i
comunicació com a ritual de pas cap a la joventut?
o Cal una reformulació de les campanyes informatives per tal de fer arribar
la informació?
o Quines accions es duen a terme des de l’Administració perquè els joves
practiquin hàbits saludables?
TEMA 5: COVID-19: ADAPTACIÓ DEL SERVEI DE JOVENTUT EN SITUACIONS
EXCEPCIONALS.
o Com podem facilitar l’accés dels i les joves al servei de joventut de
manera no presencial?
o Quines mesures caldrien prendre per que els i les joves disposen de
mitjans per accedir a les xarxes socials?
o Quines accions es duran a terme des de l’ajuntament per respondre a les
noves necessitats de les persones davant en els àmbits educatiu, social i
laboral?

Una vegada plantejat el què s’analitzarà necessitem definir com ho analitzarem. Així
doncs, cal que definim les tècniques de recerca d’informació, les quals ens ajudaran a
extreure informació de la realitat.
Per tal de realitzar un adequada anàlisi de les polítiques de joventut, es creu que els
instruments de recollida d’informació necessaris són:
S’obtindrà informació a través de les persones que
estan vinculades en les polítiques de joventut a través
de qüestionaris breus. Les persones que ens
respondran els nostres dubtes seran:
Informadors/es claus

Anàlisi documental








Regidora de Joventut
Tècnic d’acció cívica
Tècnica de Joventut
Tècnic d’esports
Tècnica d’ocupació
Equip directiu del INS El Foix

L’anàlisi de diferents documents ens ajudarà a obtenir
informació sobre allò que s’ha fet i s’està fent en
matèria de joventut. Alguns dels documents que ens
seran útils per tal de realitzar l’anàlisi de les polítiques
de joventut són:


Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els
Monjos (2016 – 2019)
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Programa equip de govern
Memòria del Programa anual d’activitats de
Joventut
Projecte “Construïm el Tangram”
Enquesta sobre l’Impacte de la COVID-19, CEO
Generalitat de Catalunya

Una vegada seleccionades les tècniques que ens ajuden a recollir informació, és moment
de veure com l’ordenarem. Per tant, passem a descriure l’estructuració de la informació
recollida per tal de respondre a l’objectiu de l’anàlisi de la realitat juvenil.
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RECOLLIDA D’INFORMACIÓ I ESTRUCTURACIÓ
Des de l’equip tècnic del Servei de Joventut, Tangram pensem que una bona manera
d’organitzar la informació obtinguda és a través de les preguntes plantejades al voltant
de cadascun dels temes.
Tema 1: La millora de la transició escola – treball (educació)
Nom de l’actuació

Descripció





Taula Educativa






Punt Taronja





INSTANjove

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.
El principal objectiu de la Taula Educativa és
conèixer el treball que es fa des de cada servei
municipal i plantejar com generar espais
compartits des dels que es pugui treballar
conjuntament per l’èxit educatiu, personal i social
dels infants i adolescents del municipi.
Els principals destinataris de les accions de la Taula
Educativa són infants i adolescents de 3 a 16 anys
del municipi.
Els agents que intervenen en la Taula Educativa
són:
 Servei de Joventut, Tangram
 Servei d’infància
 El Corriol
 Biblioteca municipal
 Servei d’esports
 Regidories de benestar social, infància,
ensenyament i joventut
 Servei local d’ocupació
La taula educativa es reuneix trimestralment i les
diferents comunions de treball cada mes.
Servei de Joventut, Tangram.
Servei gratuït d’informació i assessorament
acadèmic i professional per a joves.
El servei s’ofereix durant tot l’any a l’equipament
juvenil Tangram per part dels professionals del
Servei de Joventut.
Servei de Joventut, Tangram i INS El Foix.
Gestionar activitats sobre:
 Sexualitat i prevenció de riscos derivats.
 Sexualitat i afectivitat.
 Alimentació saludable.
 Orientació acadèmica.
 Formació de delegats/des.
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Campanya informativa
sobre orientació
acadèmica









Formació i Iniciació
Laboral (FIL)



 Prevenció de la violència masclista.
 Alcohol i altres drogues.
 Oci nocturn.
 Mobilitat europea.
 Descobrint la importància de la ESO.
Facilitar informació als estudiants durant dos
dimecres al mes a l’hora del pati.
Els destinataris són tots els estudiants de l’INS El
Foix.
Els agents que intervenen són els professionals del
Servei de Joventut, Tangram i la coordinadors
d’activitats de l’INS.
L’INSTANjove dura tot el curs escolar (setembre –
juliol)
Servei de Joventut, Tangram.
L’objectiu de la campanya informativa és
proporcionar informació relacionada amb els
estudis post obligatoris.
Durant els mesos d’abril i maig es pot visitar
l’exposició “Després de l’ESO, què?” a la Biblioteca
municipal.
Els principals destinataris són les persones joves
tot i que s’ofereix informació a tothom qui ho
sol·liciti.
Els agents que intervenen en l’acció són els
professionals del Servei de Joventut.
La campanya informativa té lloc durant els mesos
d’abril i maig però es proporciona informació a qui
ho demani durant tot l’any.
INS El Foix
Aquest projecte suposa una intervenció
individualitzada i una metodologia de treball
essencialment manipulativa que inclou unes hores
d’escolarització dels alumnes en serveis
municipals o empreses de la zona amb la finalitat
que l’aplicació pràctica dels coneixements
adquirits pugui ser un element motivador per tal
que els alumnes assoleixin l’ESO. D’aquesta
manera se’ls ofereix l’oportunitat d’adquirir
aprenentatges i competències bàsiques per
accedir al mercat laboral a partir de les pràctiques
en empreses.
Els destinataris són alumnes de 4t d’ESO que
presenten dificultats en l’assoliment dels objectius
del curs.
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PFI d’Auxiliar de
muntatge i manteniment
d’equips informàtics









Preparació de les proves
d’accés a CFGM i CFGS





Servei d’Educació
Proporcionar
als
joves
la
possibilitat
d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per
continuar estudis de formació professional. A
més a més, es vol facilitar l’aprenentatge
imprescindible per accedir al mercat de treball
amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació
qualificada i duradora.
Els destinataris del PFI són joves entre 16 i 21
anys que hagin deixat l’Educació Secundaria
Obligatòria sense obtenir-se el títol i que, en el
moment d’iniciar el programa, no segueixin
estudis en el sistema educatiu ni participin en
altres accions de formació.
Els principals agents que intervenen són els
professionals del PFI i el Servei Local d’Ocupació
de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.
La durada del PFI és d’un curs escolar.
Escola de Formació d’Adults Fina Garcia
Oferir la possibilitat a les persones de continuar
formant-se.
Els destinataris són totes aquelles persones que
tenen com a objectiu realitzar les proves d’accés a
cicles formatius tant de grau mitjà com superior.
Els agents que intervenen són l’Ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos i l’equip educatiu de
l’EFA.
Les formacions a l’EFA són durant el curs
acadèmic.

Com hem pogut veure, hi ha un ampli ventall d’accions per tal d’afavorir la transició
escola – treball però, no obstant això, cal seguir treballant per mantenir-les i millorarles per oferir a la població juvenil el millor servei, ja que és una necessitat prioritària
manifestada per les persones joves del municipi.
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Tema 2: La integració de les persones joves a través de l’ocupabilitat (món laboral)
Nom de l’actuació
Punt d’Informació

Descripció




Treballateca.com







Formació i Iniciació Laboral
(FIL)








PFI d’Auxiliar de muntatge
i manteniment d’equips
informàtics



Servei de Joventut, Tangram.
Servei gratuït d’informació i assessorament
acadèmic i professional per a joves.
El servei s’ofereix durant tot l’any a l’equipament
juvenil Tangram per part dels professionals del
Servei de Joventut.
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Portal comarcal de treball pensat per posar en
contacte les empreses amb ofertes de treball amb
els possibles candidats, fent especial incidència en
les persones joves.
El projecte està gestionat pel Servei Comarcal de
Joventut de l’Alt Penedès i la Oficina Jove de l’Alt
Penedès.
La durada és indeterminada.
INS El Foix
Aquest projecte suposa una intervenció
individualitzada i una metodologia de treball
essencialment manipulativa que inclou unes
hores d’escolarització dels alumnes en serveis
municipals o empreses de la zona amb la finalitat
que l’aplicació pràctica dels coneixements
adquirits pugui ser un element motivador per tal
que els alumnes assoleixin l’ESO. D’aquesta
manera se’ls ofereix l’oportunitat d’adquirir
aprenentatges i competències bàsiques per
accedir al mercat laboral a partir de les pràctiques
en empreses.
Els destinataris són alumnes de 4t d’ESO que
presenten dificultats en l’assoliment dels
objectius del curs.
Les pràctiques a empreses i serveis municipals són
gestionades pel Servei Local d’Ocupació.
Proporcionar als joves la possibilitat d’incorporarse de nou al sistema educatiu per continuar
estudis de formació professional. A més a més, es
vol facilitar l’aprenentatge imprescindible per
accedir al mercat de treball amb millors
possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i
duradora.
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Forma’t

Els destinataris del PFI són joves entre 16 i 21 anys
que hagin deixat l’Educació Secundaria
Obligatòria sense obtenir-se el títol i que, en el
moment d’iniciar el programa, no segueixin
estudis en el sistema educatiu ni participin en
altres accions de formació.
Els principals agents que intervenen són els
professionals del PFI.
La durada del PFI és d’un curs escolar.



Generalitat de Catalunya i Consell Comarcal de
l’Alt Penedès.
 La formació pretén que els joves participants
obtinguin sis titulacions que facilitin l’accés al
món del treball. Aquestes són:
 Formació per a l'obtenció dels carnets de
carretó frontal, retràctil, traspaleta i apilador.
 Formació de manipulador d'aliments.
 Formació per a l'obtenció de l'acreditació de
competències en tecnologies de la Informació i
la Comunicació (ACTIC) nivell bàsic.
A més a més, hi ha un mòdul dedicat al
coneixement de l'entorn on es treballa aspectes
com l'orientació laboral, l'autoocupació,
l'habitatge,
les
opcions
de
mobilitat
internacional, la privacitat a la xarxa des de una
visió laboral, el sistema de garantia juvenil, etc.
Per
últim,
hi
ha
una formació
en
coaching professional per tal de facilitar eines i
estratègies de lideratge personal alhora de cercar
feina o triar un itinerari professional.



Club de la Feina









Persones joves de la comarca de 18 a 24 anys que
no estudiïn ni treballin.
La formació dura dos mesos (octubre – desembre)
Servei Local d’Ocupació.
Consultar les ofertes de treball gestionades per
tots els Serveis Locals d’Ocupació de la província
de Barcelona (Xarxa Xaloc) i presentar la
candidatura on – line.
Orientació i assessorament formativa i laboral en
el procés de recerca de feina.
Càpsules formatives en tècniques de recerca de
feina(TRF) i competències transversals i
emocionals.
Els destinataris són tots els veïns i veïnes de Santa
Margarida i els Monjos.
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Plans d’ocupació









Formació Ocupacional






Garantia Juvenil





Els agents que intervenen són les tècniques del
Servei Local d’Ocupació.
La durada és tot l’any.

Servei Local d’Ocupació
Són programes de formació i treball que
permeten la contractació laboral, per períodes
determinats, de persones en situació d’atur per a
la realització d'actuacions d'interès general i
social, amb l’objectiu últim de reinserir
laboralment a persones que compten amb
especials dificultats per accedir al mercat de
treball.
Els principals destinataris dels plans d’ocupació
són persones en una situació d’atur de llarga
durada que, a més, pertanyen a col·lectius de
difícil inserció laboral.
Els principals agents implicats en els plans
d’ocupació són el Servei Local d’Ocupació i els
diferents serveis municipals a on s’insereixen les
persones participants.
La durada màxima dels plans d’ocupació és de sis
mesos.
Servei d’Ocupació de Catalunya
Són programes formatius teòrico-pràctics que
tenen com a finalitat millorar la qualificació
professional i/o la capacitat d'inserció o inserció
laboral mitjançant la consecució i el
perfeccionament
de
les
competències
professionals de les persones treballadores. Es
caracteritzen per tenir una oferta formativa
d'especialitats molt àmplia en tots els sectors
econòmics i, en alguns casos, la possibilitat de
realitzar pràctiques de perfeccionament en
empreses catalanes o de l'estranger.
Els cursos estan dirigits a persones en actiu o en
situació d'atur.
La durada dels cursos és variable.
Iniciativa d’ocupació juvenil (Unió Europea),
Generalitat de Catalunya i Consell Comarcal de
l’Alt Penedès.
El programa té com a principal objectiu reduir
l’atur juvenil i pretén que els participants puguin
rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua
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Brigada Jove






o un període de pràctiques després d'acabar
l'educació formal o quedar aturats.
Els principals destinataris són persones joves
entre 16 i 30 anys, que no estiguin treballant i que
no estiguin rebent cap oferta formativa o
educativa.
Servei Local d’Ocupació, Servei d’Educació Servei
de Joventut
És un projecte on es contracten quatre persones
joves d’entre 16 i 22 anys, a partir d’un procés de
selecció per realitzar tasques de la Brigada
Municipal
Els joves que han estat seleccionats, realitzen una
formació (competències personals i laborals,
prevenció de riscos laborals).
La brigada es va poder realitzar durant l’any 2019,
però l’any 2020 el procés de selecció es va veure
afectat per l’estat d’alarma provocat per COVID19 i per tant es va paralitzar el projecte. El
projecte s’ha reprès al mes de setembre de 2020.

Aquest segon tema prioritzat és molt important treballar-lo conjuntament amb el Servei
d’ocupació perquè en el municipi es detecta un nombre considerable de persones joves
entre 16 i 22 anys en situació d’atur. Tot i que valorem molt positivament que hi hagi
accions per fomentar l’ocupabilitat, la necessitat que es detecta és la de crear i oferir
llocs de treball reals per aquestes persones joves més enllà de les accions formatives i
de la brigada jove.
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Tema 3: La participació juvenil com una forma de cohesió social (associacionisme i
participació)
Nom de l’actuació
Projecte “Procés
participatiu per
dinamitzar les activitats
d’estiu del Servei de
Joventut, Tangram”

Descripció






Formació “Delegats i
delegades” del INS El Foix







Formació “Practica el 48”
al INS El Foix








Servei de Joventut, Tangram.
Els objectius que es marca el projecte són crear
processos participatius, donar protagonisme al
jovent del municipi, programar activitats juvenils
partint de les necessitats de la pròpia joventut i fer
extensible la metodologia participativa al llarg dels
següents cursos.
Els destinataris principals del projecte són els
alumnes de tercer d’ESO del INS el Foix.
Es realitzen dues sessions de participació a
l’alumnat de tercer d’ESO al INS el Foix. Les
activitats seleccionades i proposades durant
aquestes sessions, son les que es porten a terme a
l’estiu. Aquest any 2020 per la situació sanitària
nomes s’ha realitzat una sessió per fomentar la
participació dels més joves en la cultura popular
del municipi adreçat a l’alumnat de 3r ESO
Servei de Joventut, Tangram i INS El Foix.
La formació de delegats i delegades del INS El Foix
busca que els estudiants coneguin quines són les
seves tasques i habilitats per exercir correctament
la seva funció dins del INS.
Els destinataris de la formació són els delegats i
delegades de cada una de les classes del INS El Foix.
La durada de la formació és de dues hores i es
realitza durant un dia del curs escolar. No obstant,
la formació es realitza cada curs escolar una vegada
s’han escollit els delegats i delegades de classe.
Servei de Joventut, Tangram i INS El Foix.
L’objectiu principal d’aquesta formació és donar a
conèixer les entitats juvenils del municipi, introduir
als joves en processos participatius i motivar-los
perquè o bé participin en una entitat juvenil
constituïda o en creïn una de nova.
Els principals destinataris de la formació són els
estudiants del primer curs de batxillerat del INS El
Foix tot i que hi ha la intenció de fer-la extensible a
més cursos del centre educatiu.
La durada de la formació és d’una hora.
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Apoderar i potenciar
l’associacionisme i entitat
juvenil i de lleure



Consell de joves






Programa d’activitats
juvenils








Servei de Joventut, Tangram.
L’objectiu d’aquesta actuació és que les entitats
juvenils del municipi es sentin recolzades per part
de l’administració local. Per tant, al llarg de l’any es
convoca als representant de les entitats perquè
exposin propostes d’activitats i per organitzar-ne
conjuntament. El suport que reben és tant
econòmicament com a nivell d’infraestructura. pel
que fa a les entitats de nova creació, des del Servei
de Joventut es proporciona tota la informació
necessària dels passos a seguir fins a constitució
definitiva de l’entitat.
Els destinataris principals d’aquesta actuació són
les entitats juvenils constituïdes del municipi però
també els grups de joves no formals i les persones
que volen iniciar el procés de construcció d’una
entitat.
La durada de l’actuació és indeterminada.
Taula educativa.
El projecte consell de joves té com a objectiu
fomentar la participació dels joves per tal de
dissenyar conjuntament amb l’ajuntament, l’espai
i el temps del municipi.
Els principals destinataris són els joves d’entre 12 i
18 anys.
La durada del projecte és indeterminada.
Servei de Joventut, Tangram.
El programa d’activitats juvenils pretén
desenvolupar tot un seguit d’accions destinades a
la població jove de Santa Margarida i els Monjos.
Alguns dels objectius que es persegueixen són
potenciar la participació de les persones joves del
municipi i afavorir el moviment associatiu com a
eina d’expressió de la gent jove.
Els principals destinataris del programa d’activitats
juvenils són les persones joves del municipi de 12 a
35 anys.
La vigència del programa és d’un any.
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Tot i les mesures per fomentar la participació, es detecta que cal una aposta clara des
de l’administració per tal de que els grups de persones joves associats puguin exercir el
seu dret a la participació de forma real. Cal, segurament, l’eliminació de traves
burocràtiques que alenteixen els processos participatius i generen desmotivacions entre
aquelles persones joves associades.
Així doncs, cal que el Servei de Joventut segueixi sent un interlocutor entre les
associacions i l’administració però, cal també la voluntat ferma de les associacions per
autogestionar-se.
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Tema 4: La promoció d’hàbits saludables en les persones joves (vida saludable)
Nom de l’actuació

Descripció



Servei de Joventut, Tangram.
El punt d’informació Salut Jove és un espai de
consulta destinat a persones joves que cerquen
resposta o acompanyament en qualsevol tema de
l’àmbit de la salut. D’aquesta manera, s’ofereix
informació i assessorament sobre:
 Sexualitat
 Prevenció del consum de drogues
 Alimentació i activitat física




Servei de Joventut, Tangram i INS El Foix
Els tallers al INS es vehiculen a través del programa
INSTANjove el qual té com a objectiu la
dinamització i la informació a l’INS El Foix.
Els tallers que es realitzen al centre educatiu sobre
salut són subcontractats i són:
 Taller “Sexualitat i riscos derivats” (4t ESO)
 Taller “Alimentació saludable” (1r ESO)
 Taller “Sexualitat i afectivitat” (2n ESO)
 Taller “Prevenció del consum d’alcohol” (2n
ESO)
 Taller “Prevenció del consum de drogues (3r i
4t ESO)
Els destinataris principals dels tallers sobre salut al
INS El Foix són els alumnes de 1r a 4t d’ESO.
Si bé els tallers es realitzen al llarg del curs acadèmic
al INS, cada nou inici de curs es revisen i es
contracten els tallers pertinents.

Punt d’informació Salut
Jove



Tallers al INS El Foix







Campanyes informatives
sobre salut



Servei de Joventut, Tangram.
L’objectiu de la campanyes informatives sobre salut
(sexualitat, prevenció del consum de drogues i
alimentació i activitat física) és realitzar una tasca
preventiva i informativa per tal de que les persones
tinguin tota la informació al seu abast i puguin
decidir.
Les campanyes informatives es reparteixen al llarg
de l’any de la següent manera:
 Desembre – gener: campanya informativa
sobre sexualitat.
 Febrer – març: campanya informativa sobre
prevenció del consum de drogues.
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Atenció psicològica





Punt mòbil de salut







Pla de drogues de l’Alt
Penedès





Abril – maig: campanya informativa sobre
alimentació i activitat física.
Els principals destinataris són les persones joves tot
i que s’ofereix informació a tothom qui ho sol·liciti.
Els agents que intervenen en l’acció són els
professionals del Servei de Joventut.
Serveis Socials
El servei tracta de garantir el suport psicològica a les
i las joves que per la seva situació familiar i personal
o necessiten. les persones joves poden ser
derivades a aquest servei a partir de les educadores
de serveis socials del municipi o des del institut INS
el Foix.
Els destinataris són persones joves de 12-17 anys.
Servei de Joventut, Tangram i Servei Comarcal de
Joventut.
El Punt mòbil de salut és un servei que ofereix el
Servei Comarcal de Joventut a diversos municipis de
la comarca en el marc de l’oci nocturn durant
l’estiu. Aquest és un espai d’assessorament en la
gestió del consum d’alcohol i altres drogues però
també de visualització de les conductes associades
que poden esdevenir de risc en sexualitat, gestió
emocional, legalitat i relacions socials, entre
d’altres.
Els destinataris del servei són persones joves entre
12 a 18 anys aproximadament.
Les persones encarregades són dos agents de salut
que tant poden ser estàtics o itinerants.
La durada de la intervenció és de 2 hores.
Servei de Joventut, Tangram i Consell Comarcal de
l’Alt Penedès.
L'objectiu últim del Pla és prevenir el consum de
drogues i reduir-ne els danys associats. A banda
d’això, l’objectiu general del Pla és el de dotar a la
població comarcal de totes aquelles habilitats i
recursos que permetin prevenir el consum de
drogues i/o reduir-ne els danys associats.
El Pla de Drogues de l'Alt Penedès és un marc
d'orientació, regulació i coordinació en matèria de
drogues que integra els recursos existents i evita la
duplicitat de serveis i intervencions.
Els destinataris del Pla són totes les persones que
viuen a la comarca però des del Servei de Joventut,
Tangram s’aplica a les persones joves del municipi
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Programa Salut i Escola


entre 12 i 35 anys però fent especial èmfasi al
jovent entre 12 i 17 anys.
La durada del Pla és de quatre anys.
Generalitat de Catalunya
L’institut INS el Foix disposa d’una infermera unes
hores a la setmana per tal d’atendre a l’alumnat que
necessiti consultar els seus dubtes amb relació a la
seva salut.
Curs escolar.

Des del Servei de Joventut, Tangram es prioritza el treball preventiu en matèria de salut
jove ja que com a tal la millor tasca que podem desenvolupar és buscar la manera
d’arribar a les persones joves per informar-los dels efectes i riscos que comporten els
mals hàbits en salut. A més a més, cal que les persones joves s’impliquin en la promoció
dels hàbits saludables a la resta de joves. D’altra banda, cal que el Servei de Joventut
treballi coordinadament amb altres serveis que es dediquen a la intervenció com el Pla
de Drogues de l’Alt Penedès (SAFAD), infermera del INS El Foix (Salut i escola), etc.

86

Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els Monjos 2021 - 2024

TEMA 5: COVID-19:Adaptació del servei de joventut en situacions excepcionals
Nom de l’actuació

Descripció




Acompanyament telefònic

Servei de Joventut, Tangram
Destinat a joves de 12 a 35 anys.
Mantenir el contacte i fer un
seguiment dels usuaris i usuàries
que acceptin el servei. L’objectiu
principal de l’actuació és conèixer la
situació dels joves, i que els i les
mateixes comparteixin experiències
i pensaments amb les educadores.
També és una eina per arribar a
aquells i aquelles joves que es
troben aïllats o bé no tenen unes
relacions
interpersonals
molt
desenvolupades.







Assessoria i orientació acadèmica virtual

Servei de Joventut, Tangram
Destinat a joves de 12 a 35 anys.
Ajudar als i les joves a definir o
descobrir els seus itineraris
acadèmics.
Els destinataris també adquiriran
coneixements sobre processos de
preinscripció i sol·licitud de beques
acadèmiques.
La durada és tot l’any.








Servei de Joventut, Tangram
Destinat a joves de 12 a 35 anys.
Fer currículums i cartes de
presentació, orientades al àmbit on
es focalitza la recerca laboral.
Suport durant el procés de sol·licitud
de feina telemàticament.
Llistat de les ETT i pàgines web
principals de recerca de feina.

Assessoria laboral







Punt Salut jove
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Servei de Joventut, Tangram.
Destinat a joves de 12 a 35 anys.
El punt d’informació Salut Jove és
un espai de consulta destinat a
persones joves que cerquen
resposta o acompanyament en
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qualsevol tema de l’àmbit de la
salut. D’aquesta manera, s’ofereix
informació i assessorament sobre:
o Sexualitat
o Prevenció del consum de
drogues
o Alimentació i activitat física
 És el mateix servei que oferim de
forma presencial al Tangram, però
a través de la via telemàtica.
Pàgina web Tangram jove




Servei de Joventut, Tangram.
Espai de lliure accés que estarà
format diversos espais.
o Consulta
anònima
o
personalitzada.
o Píndoles de coneixement
o Llocs webs d’interès
o Notícies d’interès
o Recursos per joves
o Recursos per professionals
o Tècniques d’estudi

No és el mateix una abraçada que un like





Servei de Joventut, Tangram
Destinat a joves de 12 a 35 anys
Espai dins de les xarxes socials on es
plantegen preguntes relacionades
amb temes d’interès amb relació als
joves.
L’objectiu és buscar la participació
dels joves per i després fer una
reflexió posterior enfocada sempre
a l’àmbit educatiu.







Tècniques d’estudi



Reforç acadèmic
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Servei de Joventut, Tangram
Destinat a joves de 12 a 35 anys
L’objectiu és anar pujant a la pàgina
web, píndoles de coneixements
relacionades amb les tècniques
d’estudi, com per exemple, la
retenció de conceptes i la
comprensió dels mateixos
Servei de Joventut, Tangram
Destinat a joves estudiants de l’ESO.

Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els Monjos 2021 - 2024




Tallers i activitats






Xarxes socials




Aquest servei es pot oferir tant de
manera presencial com virtual.
L’objectiu és oferir suport acadèmic
en tasques proporcionades per
l’àmbit acadèmic formal
Servei de Joventut, Tangram
Destinat a joves de 12 a 35 anys
Aquest servei es pot oferir tant de
manera presencial com virtual.
L’objectiu és realitzar conjuntament
tallers, activitats o manualitats
d’interès pels joves.
Servei de Joventut, Tangram
L’objectiu de la participació activa a
les xarxes és fer visible les nostres
accions i arribar a més joves.

Des del Servei de Joventut, Tangram, a partir de la situació provocada per el COVID-19,
es treballa per buscar els mitjans necessaris per poder mantenir l'activitat del servei amb
una metodologia adaptada. L'objectiu de l'adaptació és arribar al màxim nombre de
joves possibles per poder fer un acompanyament i conèixer la situació individual de
cadascuna de les persones joves.

89

Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els Monjos 2021 - 2024

d. CONCLUSIONS SIGNIFICATIVES QUE ORIENTEN L’ACCIÓ
TEMA 1: LA MILLORA DE LA TRANSICIÓ ESCOLA – TREBALL (EDUCACIÓ)
DEBILITATS



ANÀLISI INTERN










FORTALESES

Manca de la participació dels
CEIPs i INS a la Taula Educativa.
Manca d’hores de dedicació al
Punt Taronja.
Dificultat per accedir a les aules
del INS a fer tallers fora de les
hores de tutoria.
Dificultat per informar de les
opcions acadèmiques a les
persones que no estan
estudiant al INS El Foix.
La família del PFI que s’ofereix
és poc atractiva.
Instal·lacions obsoletes per al
curs de preparació de les proves
d’accés a CFGM i CFGS.
Manca d’un programa de
transició escola – treball.











AMENACES

ANÀLISI EXTERN







Creació de la Taula educativa per
part dels serveis municipals.
Existència del Punt Taronja.
Poder accedir a les classes del INS
a dur a terme el programa
d’activitats INSTANjove.
Realització de la Campanya
informativa d’orientació
acadèmica a l’INS El Foix.
Oferta d’un Programa de
Formació Inicial (PFI) al municipi.
Preparació de les proves d’accés a
CFGM i CFGS.
Voluntat política per elaborar un
programa de transició escola –
treball.
OPORTUNITATS



50% alumnat INS El Foix no
estudia Batxillerat.
Elevat volum de joves que ni
estudien ni treballen.
Desencaix formatiu entre
persones disponibles per
treballar i necessitats
empresarials.
No obtenció del graduat
d’educació secundària
obligatòria.







Demanda històrica d’un cicle
formatiu de grau mitjà al
municipi.
Oferta de cicles formatius a la
comarca.
Oferir ocupabilitat.
Oferta d’un cicle formatiu d’acord
amb els agents econòmics dels
territori.
Oferta de formació ocupacional a
la comarca.

La principal problemàtica de la transició escola – treball és el nombre de persones que
no segueix un itinerari formatiu després d’acabar la ESO o d’aquells que no obtenen el
graduat. Per tant, seria del tot necessari oferir un cicle formatiu de grau mitjà a Santa
Margarida i els Monjos, ja que hi ha un 50% de persones joves que no contemplen el
batxillerat com una opció acadèmica després de la ESO.
A més a més, hem de tenir en compte que l’oferta de places de cicles formatius a
Vilafranca està saturada i no pot cobrir tota la demanda de la comarca. La família del
cicle formatiu que s’hauria d’oferir varia segons el públic al qual es pregunta però o bé
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hauria de ser de la família esportiva o consensuar-la amb els agents econòmics del
territori per tal de salvar el desencaix formatiu entre persones disponibles per treballar
i les necessitats empresarials. De fet, aquesta any s’ha realitzar la prospecció
empresarial per tal de determinar els perfils que necessiten incorporar en les empreses
del municipi.
TEMA 2: LA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES JOVES A TRAVÉS DE L’OCUPABILITAT (MÓN
LABORAL)
DEBILITATS



ANÀLISI INTERN








FORTALESES

Manca d’hores de dedicació al
Punt Taronja.
Poca actualització del web
treballateca.com
La família del PFI que s’ofereix
és poc atractiva.
El Forma’t és un programa
comarcal i no municipal.
Club de la Feina poc específic
per a les persones joves.
Inexistència d’un programa de
foment de l’ocupació juvenil.
Manca d’una brigada jove
municipal per afavorir
l’ocupabilitat.












AMENACES

ANÀLISI EXTERN







Punt Taronja
Treballateca.com
Formació i Inserció Laboral (FIL)
Programa de Formació Inicial (PFI)
Forma’t
Club de la Feina
Plans d’ocupació
Formació ocupacional
Garantia Juvenil

OPORTUNITATS

Ocupacions de baixa
qualificació.
Baix nivell formatiu de la
població.
Rendes econòmiques baixes.
Conjuntura de crisi econòmica.
Augment dels usuaris i usuàries
dels Serveis Socials d’Atenció
Bàsica.
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Oferir formació per augmentar el
nivell formatiu, ocupacional i
econòmic del municipi.
Afavorir l’ocupabilitat de les
persones joves.
Millora de la situació de crisi
econòmica actual.
Disminució dels usuaris i usuàries
gràcies a l’ocupabilitat.
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Les principals problemàtiques de l’àmbit que ens ocupa és la manca d’ofertes
d’ocupabilitat. Al llarg de les fonts consultades per tal d’elaborar el present pla local,
hem pogut constatar que l’atur afecta de forma més elevada a aquelles persones amb
un nivell formatiu baix. És per això, que si tenim en compte que Santa Margarida i els
Monjos ofert ocupacions de baixa qualificació, ja que el nivell de formació de la població
és baix, s’hauria de poder oferir llocs de treball amb aquestes característiques per tal de
solucionar una de les principals necessitats del jovent del municipi a dia d’avui.
TEMA 3: LA PARTICIPACIÓ JUVENIL COM UNA FORMA DE COHESIÓ SOCIAL
(ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ)
DEBILITATS

ANÀLISI INTERN











FORTALESES

Dificultat per arribar a les
persones joves per fomentar la
participació.
Formació esporàdica dels
delegats i delegades del INS i
amb poca continuïtat.
Formació esporàdica sobre
participació (“Practica el 48”) al
INS i amb poca continuïtat.
Manca d’un programa per donar
a conèixer i fomentar la
participació juvenil.
Manca d’un consell municipal
de joves.









AMENACES

ANÀLISI EXTERN







Incertesa i precarització de les
trajectòries d’inserció social. Fet
que provoca no poder assumir
compromisos associatius
estables.
Canvi de valors. És a dir, es
busca la satisfacció immediata,
no planificació a mig i llarg
termini i una fractura de la
identitat col·lectiva.
Obstacles burocràtics per poder
participar.









Procés participatiu per dinamitzar
les activitats d’estiu del Servei de
Joventut.
Formació delegats i delegades del
INS El Foix.
Formació a 1r de batxillerat del
INS El Foix “Practica el 48”.
Suport a les entitats juvenils.
Programa d’activitats juvenils.
Existència d’un teixit associatiu
juvenil.
OPORTUNITATS
Canvis en les formes de
participació juvenil.
Fenomen de la multiafiliació.
Aprofitar les ganes existents al
municipi per crear noves entitats
(associació d’estudiant,
assemblea de joves, etc.)
Percepció entre les persones
joves del INS El Foix de que
associar-se té sentit.
Un 29% dels estudiants del INS El
Foix afirmen que voldrien crear
una nova entitat juvenil.

Després d’analitzar la situació en la que es troba la participació juvenil, veiem com
aquesta està submergida en un moment de canvis. Aquests canvis els interpretem com
quelcom positiu perquè és precisament aquesta diversitat que ens permet arribar cada
dia a més persones joves ja sigui, d’una forma o d’una altra. Així doncs, podem
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col·laborar amb persones joves de forma puntual per tal de realitzar una activitat
concreta però també podem treballar amb un grup consolidat de persones joves per a
realitzar activitats més a llarg termini.
Per tant, amb un moment participatiu molt positiu, cal que des del Servei de Joventut,
es segueixi treballant per consolidar aquells grups de joves amb ganes de participar però
també recolzant les entitats i associacions sòlides per tal de seguir tenint una societat
cohesionada i participativa.
TEMA 4: LA PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES EN LES PERSONES JOVES (VIDA
SALUDABLE)





ANÀLISI INTERN











DEBILITATS
Poc seguiment de les
informacions donades al Punt
d’informació sobre salut.
Tallers esporàdics i sense
continuïtat al INS El Foix.
Manca d’actuacions
coordinades entre diferents
serveis que es dediquen a la
prevenció.
Dificultat perquè els Joves
Agents de Salut desenvolupin
les seves tasques com a JAS un
cop realitzada la formació.
Tasca dificultosa del Punt mòbil
de salut ja que es realitza en un
moment d’oci.
Dificultat de coordinació per tal
de desplegar el Pla de drogues
de l’Alt Penedès.
Canals de comunicació obsolets
entre els adults i les persones
joves.
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FORTALESES









Punt d’informació Salut Jove.
Tallers al INS El Foix.
Campanyes informatives.
Formació Joves Agents de Salut
(JAS).
Punt mòbil de salut.
Pla de drogues de l’Alt Penedès.
Existència de canals de
comunicació propers a les
persones joves que cal explotar.
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AMENACES

OPORTUNITATS




ANÀLISI EXTERN









Certa població jove que surt
cada cap de setmana i barreja
diferents substàncies.
Certa acceptabilitat del consum
de cocaïna.
Normalització del consum
d’alcohol.
Relacions sexuals de risc.
Hàbits alimentaris poc
saludables.
Alt percentatge de joves amb
hàbits sedentaris.
Poca implicació de la família en
els hàbits dels seus fills/es.
Mal ús de tecnologies de la
informació i la comunicació.











Percepció generalitzada que el
consum de cànnabis ha minvat
entre els més joves.
Disminució del consum de tabac a
causa de la crisi.
Davallada del consum de la
cocaïna.
Percepció de que han disminuït
les intoxicacions agudes d’alcohol
en els més joves.
Existència d’infermeres al INS dins
el programa Salut i Escola.
Molta oferta esportiva a la
comarca.
Existència de serveis adreçats a
les famílies per tractar l’educació
dels seus fills/es (teràpies
familiars, tallers, xerrades, etc.).
Existència de tallers per tractar
l’ús de les TIC i teràpies tant dins
com fora del INS.

Tal i com hem pogut observar en la diagnosi, hi ha hagut, en termes generals, una
davallada del consum d’alcohol, tabac i altres drogues entre la població juvenil. Però,
dia a dia, podem observar com moltes de les persones joves es refugien en algun tipus
de droga davant la incapacitat a l’hora de gestionar les seves emocions. Per tant, caldria
posar el focus en aquest àmbit per tal d’ampliar els hàbits saludables ja que ens trobem
amb persones joves amb situacions personals i socials prou difícils com per poder-los
acompanyar en el procés d’apoderament personal en aquest moment de transició cap
a la vida adulta.
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TEMA 5: COVID-19:ADAPTACIÓ DEL SERVEI DE JOVENTUT EN SITUACIONS
EXCEPCIONALS
DEBILITATS

ANÀLISI INTERN








FORTALESES

Nou projecte, per tant podem
tenir resultats inesperats
Dificultat d’alguns joves per
accedir a internet per falta de
connexió a internet
Manca de material, per part
dels joves, amb relació a la
realització d’activitats o tallers
Possible falta d’ordinador i
impressora.














AMENACES

OPORTUNITATS

ANÀLISI EXTERN







Acompanyament telefònic
Assessoria i orientació acadèmica
Assessoria laboral
Creació punt de salut jove virtual
Actualització de la pàgina web
amb diversos espais d’interès
jove.
Creació de “ No és el mateix una
abraçada que un like”
Tècniques d’estudi
Reforç acadèmic
Realització de tallers i activitats
d’interès pels joves.
Presencia a les xarxes socials
Reunions de coordinació de
l’equip del Servei de Joventut
Municipal

Que els joves s’acostumin al
servei en línia i l’assistència al
Tangram presencialment
disminueixi.
Possible falta d’implicació dels
joves amb relació a les accions
de reforç acadèmic i tècniques
d’estudi.
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Podem accedir a joves que,
només, amb el funcionament
habitual del Tangram no era
possible
Canvis en la forma de treballar
amb i pels joves
Oferir tècniques d’estudi i
píndoles de coneixement
combinades amb el reforç
acadèmic
Fomentar la realització d’estudis
post obligatoris
Potenciar la inserció dels joves al
món laboral
Arribar a més joves a través de les
xarxes
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A partir d’aquest anàlisis, podem observar com el tema 5 es un nou repte pel Servei de
Joventut municipal. De la mateixa manera que la situació per la qual s’ha originat aquest
nou tema o línia de treball, estem davant d’una etapa de canvis. Perquè aquests tinguin
els efectes i resultats esperats, serà necessària la motivació, l’esforç i la implicació de
l’equip de professionals que formen el Servei de Joventut. A partir de l’experiència que
ens proporciona la nostra feina dia a dia, podem anar instaurant modificacions a les
actuacions , d’aquesta manera podem anar millorant el nostre servei.
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5. DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
En el disseny del Pla Local de Joventut s’han de formular les actuacions que han de
permetre’ns assolir els canvis en les situacions detectades al llarg de la diagnosi. Per
tant, el primer pas és identificar aquests canvis i per fer-ho cal que formulem els
objectius. A partir d’aquests, caldrà formular les actuacions que estaran d’acord amb els
objectius tot creant una seqüència programàtica permetent que es vagin realitzant tots
els canvis proposats.
Cal tenir en compte que tant els objectius com les actuacions que més avall proposem
es basen en la missió que proposa el PNJCat, la qual és fruit del consens social,
institucional i polític. Es composa de dos punts principals18:
a) Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la
diversitat de formes i models de vida. És a dir, consolidar i fer efectius els drets
bàsics de les persones joves i garantir les condicions que permetin la seva
qualitat de vida, tenint en compte les dificultats específiques pròpies de l’etapa
juvenil.
b) Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper
actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva
participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància
a la seva visió del món.
Per tant, les polítiques de joventut han de promoure el paper actiu i constructor de les
persones joves més enllà de ser receptors de les polítiques amb l’objectiu de generar
canvis en el seu entorn.

a. FORMULACIÓ D’OBJECTIUS
En aquest moment, es tracta d’identificar quins són els resultats i els efectes que es
volen obtenir a partir de la intervenció. Els objectius expressen els canvis que es volen
aconseguir i d’aquesta manera, les actuacions estaran millor orientades i en facilitarà la
posterior avaluació. Els objectius que a continuació presentem es divideixen en
estratègics, específics i operatius.

18

Direcció General de Joventut (2012): Orientacions per l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a les
polítiques locals de joventut. Direcció General de Joventut: Barcelona.
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TEMA 1: La millora de la transició escola – treball
OBJECTIUS
OBJECTIUS
REPTE PNJCat
ACTUACIONS
ESTRATÈGICS
ESPECÍFIC
Consolidar la
Taula educativa
com a eina de
coordinació dels
Reduir el nombre
agents municipals
de joves en situació
implicats en
de vulnerabilitat
l’educació de les
social.
persones joves
Mantenir i ampliar
per tal de satisfer
l’espai de coordinació
les seves
educativa del
necessitats.
municipi.
Ampliar el nombre
d’agents a la Taula
Augmentar el
educativa, és a dir
nombre de joves
convidar als
amb èxit escolar.
centres educatius
Aconseguir l’èxit
del municipi a
en la trajectòria
participar-hi.
educativa de les
persones joves.
Ampliar l’oferta
educativa post
obligatòria al
municipi.

Oferir un cicle
formatiu de grau
mitjà als Monjos
per tal de que les
persones joves
puguin estudiar en
el seu municipi.

Oferir un cicle
formatiu de grau
mitjà al municipi.

Consolidar
l’orientació i
assessorament
acadèmic per facilitar
la presa de decisions
de les persones joves
a l’hora de definir el
seu itinerari
educatiu.

Obtenir unes
persones joves més
ben orientades i
amb capacitat de
decisió.

Mantenir les
sessions
d’orientació
acadèmica al INS
El Foix.
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TEMA 2: La integració de les persones joves a través de l’ocupabilitat
REPTE PNJCat

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
Fomentar noves i
millors oportunitats
per al
desenvolupament
professional de les
persones joves i
afavorir l’entrada del
jovent al mercat de
Aconseguir l’èxit treball.
en la trajectòria
Emfatitzar i
laboral de les
persones joves. sensibilitzar respecte
de la importància de
la formació,
especialment la
professional, com a
eina per millorar.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
Augmentar el
nombre de
persones joves
que treballen.

Augmentar el
nombre de
persones joves
formades en
l’àmbit
professional.

Donar formació i
treball a persones
joves en atur mentre
participen en un
projecte d’utilitat
pública o d’interès
general facilitant-ne
la seva incorporació
en el mercat laboral.

Augmentar el
nombre de
persones joves
preparades per
l’accés al món
laboral.
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ACTUACIONS
Valorar el projecte i
augmentar el
nombre de
participants de la
brigada municipal
de persones joves
per afavorir
l’entrada al mercat
de treball.
Mostrar la formació
professional com a
opció acadèmica
durant les sessions
d’orientació
acadèmica al
centre de
secundària del
municipi.
Oferir programes
de formació i
treball al municipi
adreçades
especialment a
persones joves
(escoles tallers,
cases d’ofici o
tallers d’ocupació).
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TEMA 3: La participació juvenil com una forma de cohesió social
REPTE PNJCat

Avançar cap a
l’autonomia, el
desenvolupament
personal i la
participació de les
persones joves en
allò col·lectiu.

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
Fomentar una cultura
participativa i la
predisposició de les
persones joves a
adoptar posicions
més actives,
compromeses i
crítiques amb el seu
entorn.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
Augmentar el
nombre de
persones joves
que participen
activament del
municipi.

Donar
reconeixement i
difusió de les
diferents formes de
participació juvenil
existents al municipi.

Implicar les
persones joves en
la organització
d’activitats i siguin
capaços
d’autogestionarse.

Donar suport a la
participació juvenil
organitzada com a
agents claus per
dinamitzar i implicar
la gent jove en allò
col·lectiu.

Esdevenir
persones actives i
implicades en el
teixit associatiu
dels Monjos.

Fomentar l’educació
en el temps de lleure

Obtenir joves amb
coneixements
sobre el món del
lleure infantil i
juvenil per tal de
ser monitors i
monitores.
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ACTUACIONS
Desenvolupar
accions
educatives al
centre de
secundària per
tal de que els
estudiants
s’iniciïn en
processos
participatius.
Dissenyar una
activitat
conjunta amb
totes les entitats
juvenils del
municipi per tal
de donar-se a
conèixer a la
resta de la
població.
Facilitar tots els
recursos
possibles perquè
les entitats
juvenils del
municipi puguin
desenvolupar la
seva tasca.
Oferir de forma
anual cursos de
premonitors/es i
monitor/es de
lleure infantil al
municipi.
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TEMA 4: La promoció d’hàbits saludables en les persones joves
REPTES

Promoure una
vida saludable
de les persones
joves.

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
Donar a conèixer i
sensibilitzar les
persones joves
sobre els hàbits i
conductes
saludables amb
llenguatges, canals i
agents propers a
elles.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
Obtenir unes
persones joves
saludables.

Impulsar accions de
prevenció respecte
les diverses
conductes de risc.

Disminuir el
nombre de joves
amb conductes
poc saludables.

Orientar, informar i
apropar a les persones
joves els recursos
existents en matèria
de salut a través de
tallers al centre de
secundària.

Fomentar un ús
correcte i segur de
les TIC i les xarxes
socials entre les
persones joves,
impulsant la
denúncia davant
d’agressions de
tipus cibernètic.

Obtenir persones
joves conscients
per al correcte ús
de les TIC i les
xarxes socials.

Oferir els recursos
existents en la matèria
al centre de secundària
per tal de que les
persones joves estiguin
conscienciades davant
situacions agressives.

101

ACTUACIONS
Dissenyar campanyes
informatives per
apropar els següents
àmbits a les persones
joves:
 Afectivitat,
sexualitat i
infeccions de
transmissió sexual.
 Consums de risc:
tabac, alcohol,
drogues il·legals i
drogoaddiccions.
 Alimentació i
trastorns de
conducta
alimentària.
 Activitat física i
esport.
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TEMA 5: COVID-19: Adaptació del servei de joventut en situacions excepcionals
REPTES

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
Mantenir el
contacte i fer un
seguiment de les
persones joves i la
seva situació.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
Obtenir
informació
individualitzada
de la situació de
les persones
joves

Impulsar accions de
prevenció respecte
les diverses
conductes de risc.

Disminuir el
nombre de joves
amb conductes
poc saludables.



Promoure accions
per millorar les
habilitats
acadèmiques de les
persones joves.

Contribuir en
l’èxit acadèmic
de les persones
joves.

Oferir reforç acadèmic
juntament amb
tècniques d’estudi per
consolidar i
complementar la
formació que reben els
i les joves al centre de
secundaria.

Adaptar-nos a
situacions
excepcionals
com la
provocada pel
COVID-19 .
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ACTUACIONS
Portar a terme un
seguit d’actuacions per
poder tenir accés a les
persones joves en
situacions
excepcionals.
 Acompanyament
telefònic.
 No es el mateix
una abraçada que
un like.
 Tallers i activitats
 Pàgina web
Tangram Jove

Punt salut jove
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Assessorar i
orientar
acadèmicament i
laboralment

Influir
positivament en
la transició escola
treball.

Ajudar a les persones
joves en la definició
dels seus itineraris
acadèmics i els
processos pertinents.
Donar suport en la
realització de
currículums i cartes de
presentació i els
processos de selecció.

b. FORMULACIÓ D’ACTUACIONS
Un cop formulats els objectius, és a dir haver identificat allà on volem arribar, és el
moment de plasmar les accions que ens portaran els canvis necessaris per arribar on
volem i els corresponents recursos necessaris.
ACTUACIONS TEMA 1: La millora de la transició escola – treball
Actuació

Taula educativa per a la infància i adolescència

Descripció de
l’actuació

Donar resposta a les necessitats d’infants i adolescents del
municipi a través de la coordinació dels diferents serveis
municipals (Servei d’infància, Servei de Joventut, Servei
d’esports, El Corriol, Biblioteca, Serveis socials i Servei
d’educació) i la implicació d’altres agents educatius (CEIPs,
INS, AMPES i entitats).

Població diana

Infants i adolescents del municipi.



Indicadors
d’avaluació

Serveis implicats
Temporització






Dur a terme els projectes acordats per la comissió de
treball de joventut. Reforç acadèmic i activitats
esportives adreçades a joves vulnerables.
Millorar la situació dels infants i adolescents del municipi
amb necessitats educatives.
Lidera: El Corriol.
Serveis Implicats: Ensenyament, Infància, Joventut,
Esports, Serveis socials i Biblioteca municipal.

De gener a juny i de setembre a desembre.
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ACTUACIONS TEMA 1: La millora de la transició escola – treball
Actuació

Oferir un cicle formatiu de grau mitjà al municipi

Descripció de
l’actuació

Realitzar un treball interdepartamental i interdisciplinari
(Servei d’Educació, Servei Local d’Ocupació, Serveis Socials
Bàsics, Joventut, Promoció Econòmica) per realitzar
propostes per tal d’oferir respostes sòcio-formatives als joves
que finalitzen l’ESO.

Població diana

Persones joves a partir de 16 anys que tenen el graduat en
ESO.

Indicadors
d’avaluació




Certificació per oferir el cicle formatiu al municipi
Nombre d’estudiants inscrits



Lidera: Educació juntament amb l’equip directiu de l’INS
El Foix.
Serveis Implicats: Joventut i Ocupació

Serveis implicats

Temporització

De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 1: La millora de la transició escola – treball
Actuació

Mantenir les sessions d’orientació acadèmica

Descripció de
l’actuació

Aquesta actuació pretén donar tota la informació relativa a
les opcions acadèmiques disponibles un cop acabada l’ESO
i/o el batxillerat. D’aquesta manera, es vol aconseguir que les
persones joves del municipi escullin el seu futur acadèmic
sabent totes les opcions que hi ha.
A través de tres sessions a les aules de 4t d’ESO i 2n de
batxillerat es donen pautes per prendre una decisió, mostrar
les opcions acadèmiques i indicar els passos a seguir a l’hora
de fer les preinscripcions tant a cicles formatius com a graus
universitaris.

Població diana

Estudiants de 4t d’ESO i 2n de batxillerat del INS El Foix.

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització





Grau de satisfacció dels estudiants amb les sessions.
Grau de satisfacció de la direcció del centre educatiu.
Nombre d’estudiants inscrits a estudis post obligatoris.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.
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ACTUACIONS TEMA 1: La millora de la transició escola – treball
Actuació

El Fil de 4t d’ESO

Descripció de
l’actuació

Programa destinat als alumnes de 4t d’ESO que presenten
dificultats en l’assoliment dels objectius del curs. Aquest
projecte suposa una intervenció individualitzada i una
metodologia de treball essencialment manipulativa que
inclou unes hores d’escolarització dels alumnes en
instal·lacions municipals (serveis) o empreses de la zona amb
la finalitat que l’aplicació pràctica dels coneixements
adquirits pugui ser un element motivador per tal que els
alumnes assoleixin l’ESO. D’aquesta manera se’ls ofereix
l’oportunitat d’adquirir aprenentatges i competències
bàsiques per accedir al mercat laboral a partir de les
pràctiques en empreses.

Població diana

Estudiant de 4t d’ESO de l’INS El Foix.

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització







Aprovar l’ESO.
Assolir actituds i habilitats personals i professionals que
els permetin accedir al mercat laboral o bé continuar la
formació professional.
Lidera: INS El Foix.
Serveis implicats: Educaciót, Ocupació i Joventut.

De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 1: La millora de la transició escola – treball
Actuació

Descripció de
l’actuació

Població diana

Indicadors
d’avaluació

Serveis implicats
Temporització

PFI d’auxiliar de manteniment i muntatge d’equips
informàtics
Aquest programa està destinat a joves d’entre 16 i 21 anys que
no han assolit l’ESO. L’autorització per impartir el programa és
del Departament d’Ensenyament. La finalitat d’aquests
programa és proporcionar una formació bàsica i professional
que faciliti la incorporació al món laboral o bé la continuació
dels estudis (CFGM).
Joves de 16 a 21 anys que no han assolit l’ESO.







Nombre de joves que assoleixen els objectius del PFI.
Nombre d’empreses que participen del programa.
Grau de satisfacció dels participants.
Nombre d’alumnes que s’incorporen al mercat laboral o
continuen els estudis.
Lidera: Educació.
Serveis implicats: Ocupació i Joventut.

De gener a juny i de setembre a desembre.
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ACTUACIONS TEMA 1: La millora de la transició escola – treball
Actuació

Curs de preparació de la prova d’accés a cicles formatius de
grau mitjà i superior

Descripció de
l’actuació

Aquest programa ofereix possibilitats als i les joves que no
tenen el Graduat en Educació Secundària de formar-se per
tal de superar les proves d’accés als cicles formatius de grau
mitjà, i afavorir d’aquesta manera la seva formació
acadèmica i professional fet que facilitarà la incorporació al
món laboral amb majors garanties.
Aquest curs té una durada d’octubre fins a maig, mes en què
es realitza la prova.
Es realitza a l’escola de Formació d’adults municipal.

Població diana

Joves que no han assolit la ESO estudiant que finalitzen els
estudis de formació professional de grau mitjà i volen
estudiar un cicle formatiu de grau superior.


Indicadors
d’avaluació

Serveis implicats
Temporització




Augmentar el nombre d’alumnes que assisteixen al curs
amb regularitat.
Que almenys un 70% dels alumnes superi la prova.
Què el 70% dels alumnes continuï els estudis.




Lidera: Educació.
Serveis implicats: Joventut.

De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 1: La millora de la transició escola – treball
Actuació

Descripció
l’actuació

Població diana

Ampliar l’oferta formativa adreçada a joves que no han
assolit l’ESO. PFI/PTT
Aquest programa podria oferir noves possibilitats als i les joves
que no tenen el Graduat en Educació Secundària de formar-se
de per tal de superar les proves d’accés als cicles formatius de
grau mitjà, i afavorir d’aquesta manera la seva formació
acadèmica i professional fet que facilitarà la incorporació al
món laboral amb majors garanties.
Joves que no han assolit la ESO estudiant que finalitzen els
estudis de formació professional de grau mitjà i volen
estudiar un cicle formatiu de grau superior.


Indicadors
d’avaluació




Augmentar el nombre d’alumnes que assisteixen al curs
amb regularitat.
Que almenys un 70% dels alumnes superi la prova.
Què el 70% dels alumnes continuï els estudis.
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Serveis implicats
Temporització




Lidera: Educació.
Serveis implicats: Joventut.

De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 1: La millora de la transició escola – treball
Actuació

Oferir de forma anual cursos de premonitors/es i monitor/es
de lleure infantil al municipi.

Descripció de
l’actuació

Oferir al llarg de l’any una sèrie de cursos per tal d’obtenir el
títol de monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil i
també els cursos previs de premonitors/es.
Juntament amb aquesta formació, també se n’inclou de
complementaria adient a la tasca de monitoratge. Aquesta
actuació s’ofereix a través del conveni amb el Consell
Comarcal de l’Alt Penedès.

Població diana

Persones joves a partir de 16 anys del municipi vinculades o
no amb l’educació en el lleure.

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització




Nombre d’inscripcions als cursos.
Augment del nombre de monitors i monitores al municipi.

Joventut.
Març, abril o maig.

ACTUACIONS TEMA 1: La millora de la transició escola – treball
Actuació

Programa d’orientació acadèmica

Descripció de
l’actuació

Durant l’any es desenvolupa un programa de tallers de
caràcter orientador i informatiu destinats a les persones joves
de 4t d’ESO i 2n de batxillerat per tal de donar-los tota la
informació relativa a les opcions acadèmiques possibles
després de finalitzar els estudis d’ESO o Batxillerat.
Aquests tallers es realitzen a cada una de les classes dels
diferents nivells del INS El Foix i estan dissenyats i executats
per les educadores del Servei de Joventut.

Població diana

Estudiants de 4t d’ESO i 2n de batxillerat del INS El Foix.


Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització



Nombre d’estudiant que l’any que ve segueixen
estudiant.
Nombre d’informació sol·licitada després de la realització
dels tallers.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.
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ACTUACIONS TEMA 1: La millora de la transició escola – treball
Actuació

Xerrades i tallers al INS El Foix

Descripció de
l’actuació

Programa de formació i informació destinat als estudiant del
INS El Foix. Les temàtiques que es tracten en les diferents
sessions són:
 Taller de sexualitat i riscos derivats (4t d’ESO)
 Formació de delegats i delegades (tots els cursos)
 Talla amb els mals rotllos (3r d’ESO)
 Alcohol i altres drogues (3r i 4t d’ESO)
 Game over (4t d’ESO)
 Sortim de festa? (1r i 2n de Batxillerat)
 Descobrint la importància de la ESO (2n d’ESO)
 Jornada de la solidaritat (tots els cursos)
 Mobilitat europea (1r de Batxillerat)
 Participació (1r de batxillerat)
 Orientació acadèmica (4t d’ESO i 2n de Batxillerat)

Població diana

Estudiant del INS El Foix.

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització




Grau de satisfacció dels joves amb relació a la formació.
Grau satisfacció de la comunitat educativa.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 1: La millora de la transició escola – treball
Actuació

Campanyes informatives

Descripció de
l’actuació

Accions informatives al llarg de l’any sobre:
 Prevenció del consum de drogues
 Dia de la dona treballadora
 Alimentació i hàbits saludables
 Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les
dones
 Sexualitat i afectivitat

Població diana

Persones joves del municipi

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització






Nombre de persones que participen en el disseny de les
accions.
Nombre de persones que assisteixen a les accions.
Lidera: Joventut.
Serveis implicats: Igualtat i Esports.

De gener a juny i de setembre a desembre.

108

Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els Monjos 2021 - 2024

ACTUACIONS TEMA 1: La millora de la transició escola – treball
Actuació

TIC i connexió a internet

Descripció de
l’actuació

Espai a l’equipament juvenil Tangram amb una dotació
informàtica que permet l’accés a les noves tecnologies a les
persones joves.
Altres espais TIC al Municipi:
 Escola municipal de formació d’adults (aula d’informàtica).
 Aula Informàtica de la Biblioteca municipal.
 Punts Internet de la Biblioteca municipal.

Població diana

Persones joves del municipi.

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització




Increment d’usuaris que utilitzen el recurs.
Ampliació dels recursos.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 1: La millora de la transició escola – treball
Actuació

Espais d’estudi per a estudiants

Descripció de
l’actuació

Oferir espais de l’equipament juvenil Tangram per a l’estudi,
realització de deures i treballs. Condicionar aquests espais amb
els recursos apropiats per poder facilitar l’estudi i la realització
de treballs en grup en l’horari extraescolar.

Població diana

Persones joves en edat escolar tant al INS El Foix com en
altres centres educatius.

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització




Nombre de persones joves que utilitzen les sales d’estudi.
Satisfacció de les persones joves en quan als serveis oferts
a l’equipament juvenil.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.
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ACTUACIONS TEMA 2: La integració de les persones joves a través de l’ocupabilitat
Actuació

Descripció de
l’actuació

Població diana
Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització

Mantenir el projecte i augmentar el nombre de participants
de la brigada municipal de persones joves
L’actuació busca crear una brigada municipal jove
contractant persones amb un nivell formatiu baix i en
situació de risc d’exclusió social amb una durada entre tres i
sis mesos per tal de donar cabuda al màxim de persones.
Les principals tasques serien les de manteniment de l’espai
públic.
Persones joves entre 16 i 22anys sense la ESO i amb risc
d’exclusió social.
 Creació de la brigada municipal jove
 Existència de la brigada municipal jove fins que sigui una
necessitat juvenil.
 Lidera: Ocupació, Educació i Joventut
 Serveis implicats:
3 mesoso

ACTUACIONS TEMA 2: La integració de les persones joves a través de l’ocupabilitat
Actuació

Mostrar la formació professional com a opció acadèmica

Descripció de
l’actuació

Donar a conèixer la formació professional tant a les sessions
d’orientació acadèmica del INS com al punt d’informació
juvenil, Tangram.

Població diana

Persones joves a partir de 16 anys.


Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització



Seguir donant la informació al INS i al punt d’informació,
Tangram a totes les persones joves interessades.
Nombre de persones joves inscrites en els cicles
formatius.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.

110

Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els Monjos 2021 - 2024

ACTUACIONS TEMA 2: La integració de les persones joves a través de l’ocupabilitat
Actuació

Club de la feina

Descripció de
l’actuació

Espai de consulta amb recursos i eines per la recerca activa de
feina: informació laboral, models de currículums, cartes de
resposta a un anunci, ofertes de treball, etc.
Facilitar a les persones joves i a la població en general la
recerca de feina. Eines, recursos, estratègies que els ajudin a
trobar feina. Posar al servei dels usuaris els recursos i les eines
per a la recerca activa de feina.
Accions:
 Espai d’autoconsulta
 Tallers i sessions grupals de recerca de feina


Població diana

Joves de Santa Margarida i els Monjos que cerquen treball.

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització






Nombre de persones que hi assisteixen i consulten.
Augment de la ocupabilitat.
Lidera: Ocupació.
Serveis implicats: Joventut.

Tot l’any

ACTUACIONS TEMA 2: La integració de les persones joves a través de l’ocupabilitat
Actuació

Garantia juvenil

Descripció de
l’actuació

La Garantia Juvenil és una iniciativa d'ocupació europea per
reduir l'atur juvenil.
Garanteix oportunitats per als joves i ofereix ajuts per a les
empreses, basant-se en programes de:
 Formació per a desenvolupar competències
professionals.
 Inserció en el mercat laboral: pràctiques o contractes
laborals.
 Emprenedoria i autoocupació.
 Orientació laboral.

Població diana

Persones del municipi entre 16 i 29 anys

Indicadors
d’avaluació



Reducció de l’atur juvenil

Serveis implicats




Lidera: Ocupació.
Serveis implicats: Joventut.

Temporització

De gener a desembre.
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ACTUACIONS TEMA 3: La participació juvenil com una forma de cohesió social
Actuació
Descripció de
l’actuació
Població diana
Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització

Desenvolupar accions educatives al centre de secundària per
tal de que els estudiants s’iniciïn en processos participatius.
Donar a conèixer el món associatiu a partir de sessions
participatives a tot l’alumnat de l’INS El Foix, per tal de
fomentar la participació de les persones joves al municipi.
Estudiants de l’INS El Foix.




Dur a terme les sessions a tots els cursos del centre.
Nombre d’associacions juvenils.
Nombre de persones joves que formen part d’entitats i/o
grups juvenils.

Joventut.
D’abril a juny.

ACTUACIONS TEMA 3: La participació juvenil com una forma de cohesió social
Actuació

Descripció de
l’actuació

Població diana
Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització

Facilitar tots els recursos possibles perquè les entitats
juvenils del municipi puguin desenvolupar la seva tasca.
Donar suport econòmic i material a les entitats juvenils i
grups musicals.
Donar suport a les accions organitzades des de les entitats
juvenils i grups musicals dins i fora del municipi.
Cedir un espai d’assaig als grup de música.
Difusió de les activitats de les entitats juvenils.
Partida pressupostària destinada a les entitats i associacions
del municipi.
Entitats juvenils de Santa Margarida i els Monjos.



Nombre d’entitats que es configuren.
Acció de les entitats en el desenvolupament del Municipi.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.
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ACTUACIONS TEMA 3: La participació juvenil com una forma de cohesió social
Actuació
Descripció de
l’actuació
Població diana
Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització

Impulsar, donar suport i reconeixement a l’associació
d’estudiants del INS El Foix
Facilitar la informació, tramitació i materials necessaris per
tal de crear l’associació d’estudiants de l’INS El Foix.
Estudiants de l’INS El Foix que vulguin formar part de
l’associació d’estudiants.
 Creació de l’associació.
 Realització d’activitats, tallers, etc.
 Relleu de membres integrants de l’associació.
Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 3: La participació juvenil com una forma de cohesió social
Actuació

Consell de Joves

Descripció de
l’actuació

Fomentar la creació d’un consell de joves perquè esdevingui
un òrgan important de participació ciutadana i de consulta.

Població diana

Persones joves del municipi d’entre 12 i 18 anys

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització





Crear el consell de Joves
Aconseguir trobades regulars durant l’any
Impacte en el municipi

Lidera: Participació.
Serveis implicats: Joventut i educació
De gener a desembre.
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ACTUACIONS TEMA 3: La participació juvenil com una forma de cohesió social
Actuació
Descripció de
l’actuació
Població diana
Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització

Locals per a l’assaig musical
Espais habilitats per tal que els diferents grups musicals del
municipi puguin assajar. Aquests espais són l’antic
ajuntament, la casa del polígon i la Sala Alguer.
Persones joves del municipi que formin part d’un grup
musical.
 Nombre d’usos dels locals.
 Participació dels i les joves en el manteniment i cura dels
locals.
 Condicionament i millores tècniques en els locals.
Joventut.
De gener a desembre.
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ACTUACIONS TEMA 4: La promoció d’hàbits saludables en les persones joves
Actuació

Descripció de
l’actuació

Població diana
Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització

Dissenyar campanyes informatives per apropar la salut a les
persones joves
Accions informatives al llarg de l’any sobre:
 Prevenció del consum de drogues
 Dia de la dona treballadora
 Alimentació i hàbits saludables
 Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les
dones
 Sexualitat i afectivitat
Persones joves del municipi





Nombre de persones que participen en el disseny de les
accions.
Nombre de persones que assisteixen a les accions.
Lidera: Joventut.
Serveis implicats: Igualat i Esports.

De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 4: La promoció d’hàbits saludables en les persones joves
Actuació
Descripció de
l’actuació
Població diana

Indicadors
d’avaluació

Serveis implicats
Temporització

Orientar, informar i apropar a les persones joves els recursos
existents en matèria de salut
Conèixer les necessitats informatives de les persones joves i
fer-la arribar a través de canals de comunicació eficaços i
propers a les persones joves.
Persones joves entre 12 i 35 anys.




Conèixer la informació que les persones joves necessiten.
Crear els canals de comunicació més adequats per fer
arribar la informació.
Grau de satisfacció de les persones joves amb la
informació rebuda.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.
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ACTUACIONS TEMA 4: La promoció d’hàbits saludables en les persones joves
Actuació
Descripció de
l’actuació
Població diana
Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització

Oferir els recursos existents per a l’ús correcte i segur de les
TIC i les xarxes socials entre les persones joves
Oferta de connexió segura a internet a l’equipament juvenil i
formació en quan a l’ús correcte de les xarxes socials a
l’alumnat de l’INS El Foix.
Persones usuàries de l’equipament juvenil, Tangram i
alumnat de l’INS El Foix.
 Continuar oferint la connexió segura a l’equipament
juvenil
 Continuar oferint la formació a l’INS El Foix.
Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.
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ACTUACIONS TEMA 5: COVID-19: Adaptació del servei de joventut en situacions
excepcionals.
Actuació

Descripció de
l’actuació

Població diana
Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització

Acompanyament telefònic
Mantenir el contacte i fer un seguiment de les persones
joves que acceptin aquest servei. És una eina per poder
conèixer la situació individual de cada un dels joves i les
joves, i una oportunitat perquè ells mateixos puguin
compartir les experiències, pensaments o preocupacions
amb les educadores.
Persones joves d’entre 12 i 35 anys que acceptin aquest
servei
 Regularitat de la demanda del servei.
 Nombre de persones joves que accepten el servei.
Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 5: COVID-19: Adaptació del servei de joventut en situacions
excepcionals.
Actuació

Assessoria i orientació acadèmica virtual

Descripció de
l’actuació

Ajudar als joves a definir el seu itinerari acadèmic i aportar
coneixements sobre processos de preinscripció i beques
acadèmiques.

Població diana

Persones joves d’entre 12 i 35 anys que requereixin el servei.

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització





Regularitat de la demanda del servei.
Nombre de persones joves que requereixen el servei.
Grau de satisfacció de les persones joves amb la
informació rebuda.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.
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ACTUACIONS TEMA 5: COVID-19: Adaptació del servei de joventut en situacions
excepcionals.
Actuació

Assessoria laboral

Descripció de
l’actuació

Oferir un document que reculli les principals EETT i pàgines
web de recerca de feina de la zona. Ajudar als joves en la
creació del currículum i carta de presentació. A més de
donar suport i realitzar un seguiment en els processos de
selecció.

Població diana

Persones joves d’entre 12 i 35 anys.

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització







Regularitat de la demanda del servei.
Nombre de persones joves que requereixen el servei.
Grau de satisfacció de les persones joves amb la
informació rebuda.
Joventut
Servei Local d’Ocupació

De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 5: COVID-19: Adaptació del servei de joventut en situacions
excepcionals.
Actuació

Punt Salut Jove

Descripció de
l’actuació

Atendre a les consultes dels joves i oferir informació i
acompanyament en qualsevol temàtica relacionada amb la
salut

Població diana

Persones joves d’entre 12 i 35 anys que requereixin el servei.

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització





Regularitat de la demanda del servei.
Nombre de persones joves que requereixin el servei.
Grau de satisfacció de les persones joves amb la
informació rebuda.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 5: COVID-19: Adaptació del servei de joventut en situacions
excepcionals.
Actuació

Pàgina web Tangram Jove
Espai de lliure accés orientat a persones joves, amb l’objectiu
que les mateixes puguin accedir a diversos espais:

Descripció de
l’actuació

o
o
o
o

Consulta anònima o personalitzada.
Píndoles de coneixement.
Llocs web d’interès.
Notícies d’interès.
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o Recursos per joves.
o Recursos per professionals
o Tècniques d’estudi.
Població diana
Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització

Persones joves d’entre 12 i 35 anys i professionals del sector.



Nombre de persones joves que accedeixin a la
plataforma web.
Grau de satisfacció de les persones joves i els
professionals amb el contingut de la pàgina.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 5: COVID-19: Adaptació del servei de joventut en situacions
excepcionals.
Actuació

No és el mateix una abraçada que un like

Descripció de
l’actuació

Espai de lliure accés dins de les xarxes socials on es pretén
fomentar la participació juvenil a través de preguntes de
temes d’interès i després comentar els resultats fent una
petita reflexió orientada a l’àmbit educatiu.

Població diana

Persones joves d’entre 12 i 35 anys i professionals del sector.

Indicadors
d’avaluació





Serveis implicats
Temporització

Nombre de persones joves que participen.
Regularitat de les mateixes persones joves en la
participació.
Visites a la reflexió final.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 5: COVID-19: Adaptació del servei de joventut en situacions
excepcionals.
Actuació

Tècniques d’estudi

Descripció de
l’actuació

Aportar en forma de píndoles de coneixement, diverses
tècniques d’estudi per facilitar l’assoliment de conceptes i
millorar la capacitat de retenció dels mateixos.

Població diana

Persones joves d’entre 12 i 35 anys i professionals del sector.

Indicadors
d’avaluació




Nombre de persones joves que accedeixen a la pàgina.
Grau de satisfacció de les persones joves amb el
contingut de les píndoles.
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Serveis implicats
Temporització

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 5: COVID-19: Adaptació del servei de joventut en situacions
excepcionals.
Actuació

Reforç acadèmic

Descripció de
l’actuació

Oferir reforç acadèmic a aquells joves que tinguin dificultats
per superar els ensenyaments de l’ESO. Es tracta de donar
suport de forma presencial o virtual en les tasques
proporcionades per l’àmbit acadèmic, resoldre dubtes i
treballar individualment les àrees on es presentin més
dificultats.

Població diana

Persones joves estudiants d’ESO.

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització




Nombre de persones joves que accedeixen i demanden
el servei.
Grau de satisfacció de les persones joves que han rebut
el servei.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TEMA 5: COVID-19: Adaptació del servei de joventut en situacions
excepcionals.
Actuació

Tallers i activitats

Descripció de
l’actuació

Realitzar diverses activitats, tallers o manualitats
conjuntament amb els joves de manera virtual. D’aquesta
forma podem captar l’atenció dels joves i compartir un
interès conjunt.

Població diana

Persones joves d’entre 12 i 35 anys.

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització




Nombre de persones joves que accedeixen i demanden
el servei.
Grau de satisfacció de les persones joves que han
participat.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.
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ACTUACIONS TEMA 5: COVID-19: Adaptació del servei de joventut en situacions
excepcionals.
Actuació

Xarxes socials

Descripció de
l’actuació

A través d’una participació activa a les xarxes, el servei de
Joventut pretén donar a conèixer les nostres accions per
poder arribar al major nombre de persones joves possibles.

Població diana

Persones joves d’entre 12 i 35 anys.

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització




Nombre de persones joves que accedeixen a les nostres
xarxes.
Visualitzacions i likes que reben les nostres publicacions.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TRANSVERSALS
Actuació

Equipament juvenil Tangram

Descripció de
l’actuació

Espai físic adequat pels joves que respon a les seves
necessitats i on les persones joves es sentin identificats com a
grup. Aquest espai físic consta de: connexió internet i wifi, un
espai de trobada, de joc, de lectura, de reunió, d’assaig per
grups de música, de teatre, un espai per fer tallers, cursos,
xerrades, activitats, sales per cedir als grups de joves que ho
sol·licitin, una sala amb equip. Aquest espai és educatiu,
formatiu, informatiu, tecnològic i de lleure.

Població diana

Persones joves del municipi entre 12 i 35 anys.


Indicadors
d’avaluació

Serveis implicats
Temporització

Nombre de persones usuàries dels serveis que ofereix
l’equipament juvenil (espais d’estudi, espais de trobada,
espais de reunió, etc.)
Grau de satisfacció de les persones usuaris.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.
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ACTUACIONS TRANSVERSALS
Actuació

Descripció de
l’actuació

Població diana
Indicadors
d’avaluació

Serveis implicats
Temporització

Programa d’activitats anual
Accions destinades a la població jove del municipi per donar
resposta a les seves necessitats i interessos. Les accions estan
diferenciades per temàtiques i són:
 Programació mensual de tallers, activitats i cursos
 Tarda cultural
 Promoció de les arts escèniques
 Dinamització de les festes nadalenques
 Espais per a la creació musical
 Realització d’activitats conjuntes amb les entitats
juvenils
Persones joves del municipi entre 12 i 35 anys tant associades
com no.
 Nombre de participants en els tallers, activitats, cursos,
etc.
 Grau de satisfacció de les persones destinatàries del
programa
 Lidera: Joventut.
 Serveis implicats: Infància, Esports, Igualtat i Biblioteca
municipal.
De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TRANSVERSALS
Actuació

INSTANjove

Descripció de
l’actuació

És un servei que ofereix el Servei de Joventut, Tangram a l' INS
El Foix durant el curs escolar. D’una banda, es gestionen les
activitats realitzades a l'INS El Foix sobre salut, prevenció
d'accidents, formació de delegats/des, orientació acadèmica,
associacionisme, solidaritat i reciclatge. D’altra banda, es
facilita informació a través del punt d’informació, dos
dimecres al mes sobre: campanyes informatives, cursos,
tallers i activitats del Tangram.

Població diana

Estudiant del INS El Foix (12 – 18 anys)

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització





Nombre de consultes i/o informació facilitada
Grau de satisfacció dels estudiants del servei ofert
Grau de satisfacció de l’equip directiu sobre les
formacions ofertes

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.
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ACTUACIONS TRANSVERSALS
Actuació

Difusió de la dinamització i informació juvenil

Descripció de
l’actuació

Canals de comunicació que utilitza el Servei de Joventut,
Tangram per tal de fer arribar la informació i la dinamització
a les persones joves del municipi:
 Pàgina web: www.tangramjove.com
 Facebook: Tangram Jove
 WhatsApp: 629174007
 Correu electrònic: tangramjove@gmail.com
 Telèfon: 938186296
 Agenda d’actes municipals
 Publicació municipal mensual “Nosaltres”
 Cartelleres del INS El Foix

Població diana

Persones joves del municipi entre 12 i 35 anys

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització




Consultes en relació als temes que es difonen a través
dels canals de comunicació descrits.
Grau de satisfacció de les persones usuàries.

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.

ACTUACIONS TRANSVERSALS
Actuació

Punt d’informació juvenil

Descripció de
l’actuació

Servei gratuït que ofereix informació sobre:
 Orientació acadèmica
 Orientació laboral
 Sexualitat i anticoncepció
 Prevenció del consum de drogues
 Alimentació i trastorns alimentaris
 Activitat física
 Pírcings i tattoo
 Borsa Jove d’habitatge

Població diana

Persones joves del municipi entre 12 i 35 anys

Indicadors
d’avaluació
Serveis implicats
Temporització




Nombre de persones joves que coneixen els serveis oferts
Nombre de consultes realitzades

Joventut.
De gener a juny i de setembre a desembre.
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ACTUACIONS TRANSVERSALS
Actuació

Descripció de
l’actuació

Igualtat de gènere
Cuidem el llenguatge no sexista en totes les nostres
publicacions, participem activament en les campanyes contra
la violència de gènere, 8 de març, les educadores del Tangram
han realitzat formació sobre aquesta temàtica.
A nivell d’ajuntament aquest tema es té molt present i es
treballa de manera transversal

Població diana

Persones joves del municipi entre 12 i 35 anys.


Indicadors
d’avaluació

Serveis implicats
Temporització






Conscienciar a les persones joves sobre el que és el
patriarcat i les seves conseqüències.
Aconseguir la implicació d eles persones joves en les
activitats que es duen a terme en les campanyes
esmentades.
Lidera: Joventut.
Serveis implicats: tots els serveis de l’ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos

Juny i juliol.
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A continuació es detallen cada un dels serveis que formen part del Punt d’Informació
Juvenil:


ASSESSORIA ACADÈMICA I LABORAL

QUÈ ÉS?
És un servei d’informació i assessorament acadèmic i professional per a joves
 Educació:
 ESO i Batxillerat
 Formació professional
 Estudis universitaris
 Estudis de tercer cicle i recerca
 Estudis d’idiomes
 Estudis de música, teatre i dansa
 Formació ocupacional
 Formació d’adults
 Educació en el lleure
 Beques i ajuts
 Món laboral:
 On buscar feina
 Currículum
 Assessories privades i gratuïtes:
S’ofereix assessorament i orientació sobre estudis i com accedir al món
laboral.
 Borsa de professors/es de repàs



PUNT D’INFORMACIÓ SALUT JOVE

QUÈ ÉS?
El Punt d’informació Salut Jove és un espai de consulta destinat a joves que cerquen
resposta o acompanyament en qualsevol tema de l'àmbit de la salut.
QUÈ OFEREIX?
Informació i assessorament sobre:
 Sexualitat i anticoncepció.
 Prevenció consum drogues
 Alimentació i trastorns alimentaris
 Esport
 Tattoo i pírcing
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BORSA JOVE D’HABITATGE

QUÈ ÉS?
És un servei públic i gratuït d’habitatge per a joves de l’Alt Penedès, que consisteix en
una borsa d’habitatges de lloguer que ofereix informació i assessorament als
propietaris i als llogaters.
QUÈ OFEREIX?
Informació i assessorament sobre:
 Funcionament del servei. Llogaters/propietaris
 Els pisos disponibles. Llistat actualitzat mensualment
 Inscripcions. Sol·licitud pis
 Ajuts per a joves



INSTANjove (Punt d’informació al INS El Foix)

QUÈ ÉS?
És un servei que ofereix el Tangram a l’ INS El Foix durant el curs escolar.
Gestió de les activitats realitzades a l' INS El Foix sobre salut, prevenció d' accidents,
formació per estudiants, associacionisme, solidaritat i reciclatge.
Es facilita informació a través del punt, els dimecres, sobre:
 Serveis, campanyes informatives, exposicions, cursos, tallers i activitats del
Tangram
 Inscripcions.
 Activitats del municipi i fora del municipi.
Podràs sol·licitar tota la informació relacionada en aquests punts i sobre estudis,
activitats, concursos que es realitzin a la comarca i fora de la comarca, com fer-se els
carnets de l'estudiant i de l'alberguista i proposar activitats, cursos, sortides i altres
per fer amb el Servei de Joventut.
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c. RECURSOS
En aquest apartat descriurem quins són els recursos existents al municipi per als joves.
Per tal de poder tenir un mapa complert del municipi en quan a recursos destinats als
joves també enumerarem tots aquells recursos que encara que no siguin específics de
les polítiques de joventut si que estan oberts a tota la ciutadania i els joves en fan ús.


Recursos humans

L’organigrama del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
consta de la regidora d’Infància, Joventut i educació, el tècnic d’acció cívica, la tècnica
de joventut i personal extern de dinamització

Tècnic d'acció cívica
Regidora d'Infància,
Joventut i Educació
Tècnica de joventut



Personal extern de
dinamització

Tasques

Les tasques del personal que configura el Servei de Joventut són:



Regidora d’Infància, Joventut i educació
Tècnic d’acció cívica
o Tasques:
 Coordinar, organitzar i impulsar actuacions dins l’àmbit educatiu
fora de l’activitat educativa reglada adreçades als infants,
persones grans, en especial les referents a la formació permanent
d’adults, llars municipals d’infants i ludoteca municipal.
 Seguiment i desplegament del Pla Municipal de Joventut,
supervisant totes aquelles activitats que facin referència
especialment al funcionament de l’equipament juvenil Tangram.
 Proposar i coordinar actuacions adreçades a fomentar la
convivència cívica i participativa de la ciutadania del municipi.



Tècnica de joventut
o Tasques:
 Elaborar i gestionar projectes relatius al Servei de Joventut.
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Dissenyar, executar i justificar projectes i subvencions.
Elaborar i gestionar el Pla Local de Joventut.
Gestionar el pressupost anual del Servei de Joventut.
Coordinació amb el personal del Servei de Joventut: educadora
juvenil i monitor.
 Treball transversal amb els diferents serveis de l’ens local.
 Coordinació amb els departaments de joventut del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, la Diputació de Barcelona i la
Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
 Actualització i seguiment de les xarxes socials.
 Creació i seguiment del material de difusió: fulletons informatius,
cartells, premsa local i comarcal.
 Planificació i organització de la cavalcada de reis juntament amb
el Servei d’Infància i la Comissió de reis.
 Participació en la Taula educativa.
 Atenció a l’usuari/ària en horari d’obertura equipament juvenil,
Tangram.
 Programació i realització d’activitats de lleure a partir de les
propostes juvenils.
 Programació de les activitats i tallers realitzats a l’INS El Foix.
 Fomentar la participació i l’associacionisme juvenil.
Educadora juvenil (personal extern)
o Tasques:
 Atenció a l’usuari/ària en horari d’obertura equipament juvenil.
 Programació d’activitats de lleure a partir de les propostes del
jovent.
 Fomentar la participació juvenil.
 Programació i realització de les campanyes informatives :
violència de gènere, sexualitat, drogues i hàbits saludables al
Servei de Joventut i a L’INS El Foix.
 Fomentar al participació de l’alumnat de L’INS El Foix en les
campanyes informatives: Sexualitat, drogues i hàbits saludables
(Alimentació i esport)
 Informadora del Punt d’Informació INS El Foix
 Preparació de les activitats i material de suport dels tallers a L’INS
El Foix Planificació i realització dels tallers a L’INS: Descobrint al
importància de l’ESO, Formació delegats/des i associacionisme
amb el suport de la tècnica de joventut.
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Integradora social (personal extern)
o Tasques:
Tangram:



Atenció als usuaris/àries de l’equipament juvenil.



Recollida de propostes per part del jovent.



Fomentar la participació del jovent en les activitats juvenils.



Suport programació activitats juvenils



Suport tallers varis.



Reforç escolar i coordinació amb INS El Foix
Espai Antistina:



Fomentar la participació d’infants i joves en les activitats programades.



Suport programació activitats infantils i juvenils



Suport tallers varis.



Monitora juvenil (personal extern)
o Tasques:
 Atenció als usuaris/àries de l’equipament juvenil.
 Recollida de propostes per part del jovent.
 Fomentar la participació del jovent en les activitats juvenils.
 Suport programació activitats juvenils.
 Suport als tallers i activitats.



Recursos materials

Els recursos materials són tots aquells espais directe o indirectament relacionats amb
les persones joves que s’utilitzen per a realitzar accions que donin resposta a les seves
necessitats.
ESPAI

EQUIPAMENT JUVENIL TANGRAM

DESCRIPCIÓ
És el centre de referència per a les
persones joves. Un espai d’atenció,
informació, assessorament i de lleure per
al jove. Disposa de sala d’ordinadors amb
connexió a internet, wifi, espais per a
reunions, sales per a la formació.
Despatxos del personal de l’àrea de
129

Pla Local de Joventut de Santa Margarida i els Monjos 2021 - 2024

EDIFICIS PER A L’ASSAIG MUSICAL

SKATE PARK

ESPAIS CULTURALS

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

ESPAIS EDUCATIUS I FORMATIUS

joventut. És la seu d’algunes associacions
juvenils. Espai informatiu de la borsa
d’habitatge, salut jove, etc.
Edifici municipal situat al polígon
industrial Casanova. En aquest espai hi
ha destinades diverses sales per a
l’assaig de grups de música joves.
Aquesta és una zona que actualment es
troba ne períodes de reformes.
 Biblioteca municipal
 Espai creatiu Sala Alguer
 Societat Coral La Margaridoia
 Castell de Penyafort
 Casa de Cultura Mas Catarro
 CIARGA. Centre d’interpretació de
l’aviació republicana
 Centre cívic l’Antistiana
 Societat Cal Rubió
 Centre Cultural Recreatiu Rapitenc
 Poliesportiu Tres Pins
 Poliesportiu Cal Rubió
 Poliesportiu Sant Domènec
 Poliesportiu Costa Daurada
 Pista poliesportiva Els Monjos
 Pavelló d’esports municipal
 Camp de futbol municipal
 Camp de futbol La Ràpita
 Piscina municipal
 Gimnàs municipal
 Circuit d’estiraments al Parc del Foix
 Circuit de calestènia
 Casa de Cultura Mas Catarro
 Escola municipal de formació
d’adults.
 Escola Municipal de Música

ESPAI MEDI AMBIENTAL



Molí del Foix

ESPAI D’OCUPACIÓ



Club de la Feina
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Recursos econòmics
DESPESES 2020

Personal laboral temporal joventut

28.778,42€

Transport

2.000 €

Atencions protocol.làries

2.000 €

Publicitat i propaganda

2.500 €

Reunions, conferències i cursos

100 €

Altres despeses diverses

11.600 €

Altres contractacions

77.000 €

Aportació consell comarcal

2.200 €

Subvenció entitats

500 €

Material inventariable

200 €

Activitats culturals/ esportives/premis i concursos

1.700 €

INGRESSOS ALTRES ADMINISTRACIONS 2020
ADMINISTRACIÓ

DESTINATARI

Generalitat de Catalunya
7.910€
Programa d’activitats juvenils 2020
3.625,90€

Oficina Pla Jove Diputació
Finançament en l'àmbit de Joventut 2020
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d. DISSENY DE L’AVALUACIÓ
L’avaluació ens ha de permetre disposar d’un nivell d’anàlisi que ens ofereixi informació
sobre la idoneïtat de les polítiques públiques en matèria de joventut per incorporar en
la mesura que sigui necessari les accions i/o els replantejaments que comportin canvis
en la societat i en la qualitat de vida de les persones. Aquest anàlisi tal com marca el Pla
Nacional de Joventut de Catalunya 2010 – 2020 consta de tres nivells:


Primer nivell d’anàlisi:

Es planteja dins l’avaluació estratègica. Aquest anàlisi permetrà comprovar la idoneïtat
de les fites (plantejaments generals fixats) i els indicadors seleccionats per a l’avaluació
de les mateixes.


Segon nivell d’anàlisi:

Ens aporta informació en relació al grau d’assoliment i avenç en la missió. En concret en
dos aspectes fonamentals; d’una banda, si facilita la realització del projecte de vida de
les persones joves atenent a la seva diversitat de formes i models de vida i d’altra banda,
si apodera a les persones joves com a agents actius del canvi social.


Tercer nivell d’anàlisi:

Per tal de saber sobre l’acompliment de la missió i mesurar-lo adequadament cal
analitzar els elements que han d’avançar cap els compliments dels objectius. Així doncs,
en aquest nivell analitzem els reptes i les estratègies marcades, aquells aspectes cap on
ens dirigim amb les accions és a dir, el grau d’assoliment dels objectius operatius. Per
això cal un programa d’avaluacions periòdiques que ens vagi aportant informació amb
relació a l’assoliment d’aquests objectius, de la manera d’abordar-los amb les accions i
amb relació a la metodologia.
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El procés de treball que seguirà l’avaluació del present PLJ el detallem a continuació.
ACTORS PARTICIPANTS DE L’AVALUACIÓ
Regidoria de Joventut – Tècnica de joventut – Educadora equipament juvenil –
Monitor equipament juvenil – Membres entitats juvenils – Persones joves no
associades.
PREGUNTES D’AVALUACIÓ






Avaluació de necessitats
a) Els objectius són coherents amb el diagnòstic?
b) Cal adaptar els objectius a una nova realitat?
c) Les actuacions que ens hem marcat estan assolint els objectius
plantejats?
Avaluació de la implementació
a) Hi ha algun objectiu marcat que estem veient a través de les actuacions
proposades i els indicadors d’avaluació de les mateixes que no s’està
complint? Tenim dades o informació del per què?
b) A través dels indicadors d’avaluació estem detectant que alguna
actuació no funciona? Cal ajustar-la? Cal anul·lar-la?
c) Hi ha algun aspecte de la realitat que no l’hàgim recollit en els
indicadors? Cal atendre-la i recollir informació?
Avaluació de la metodologia
a) S’estan aplicant els criteris metodològics?
b) S’està realitzant un treball transversal?
c) S’està realitzant un treball en xarxa, coordinat, interdepartamental i
interinstitucional?
d) Els canals comunicatius entre els departaments funciona, és fluid i
eficient?
e) La comunicació amb els joves i les entitats és fluida?
f) S’estan aprofitant els espais de participació? Els joves hi participen?
Coneixen aquests espais? Estan dinamitzats?
g) Els joves participen també fins a la presa de decisions?

INSTRUMENTS DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ
Reunions d’avaluació entre regidoria de Joventut i personal tècnic - Fitxes
d’avaluació de les activitats – Reunions d’avaluació amb les entitats – Enquesta de
valoració a persones joves del municipi.
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6. IMPLEMENTACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
La implementació del Pla Local de Joventut segueix una línia continua en el temps. És a
dir, gairebé la totalitat de les actuacions aquí plantejades es realitzen de setembre a
juliol ininterrompudament. No obstant, trobem algunes actuacions que es realitzen
concretament durant uns mesos al llarg del curs i d’altres que són de nova
implementació a causa de les necessitats que hem detectat en l’anàlisi de la realitat.
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TEMA 1: La millora de la transició
escola – treball
ACTUACIONS

2021

2022

2023

2024

01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 –
02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 –
03
06
09
12
03
06
09
12
03
06
09
12
03
06
09
12

Taula educativa per a la infància i
adolescència.
Oferir un cicle formatiu de grau
mitjà al municipi.
Mantenir les sessions d’orientació
acadèmica.
El FIL de 4t d’ESO.
PFI d’auxiliar de manteniment i
muntatge d’equips informàtics.
Curs de preparació de la prova
d’accés a cicles formatius de grau
mitjà i superior.
Ampliar l’oferta formativa adreçada
a joves que no han assolit l’ESO.
PFI/PTT
Oferir de forma anual cursos de
premonitors/es i monitors/es de
lleure infantil al municipi.
Programa d’orientació acadèmica.
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Xerrades i tallers al INS El Foix.
Campanyes informatives.
TIC i connexió a internet.
Espais d’estudi per a estudiants.
TEMA 2: La integració de les
persones joves a través de
l’ocupabilitat
ACTUACIONS

2021

2022

2023

2024

01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 –
02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 –
03
06
09
12
03
06
09
12
03
06
09
12
03
06
09
12

Brigada Jove
Mostrar la formació professional
com a opció acadèmica.
Club de la Feina.
Garantia Juvenil.
TEMA 3: La participació juvenil com
una forma de cohesió social
ACTUACIONS

2021

2022

2023

2024

01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 –
02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 –
03
06
09
12
03
06
09
12
03
06
09
12
03
06
09
12

Desenvolupar accions educatives al
centre de secundària per tal de que
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els estudiants s’iniciïn en processos
participatius.
Facilitar tots els recursos possibles
perquè les entitats juvenils del
municipi puguin desenvolupar la
seva tasca.
Impulsar, donar suport i
reconeixement a l’associació
d’estudiants del INS El Foix.
Consell de Joves
Locals per a l’assaig musical
Tema 4: La promoció d’hàbits
saludables en les persones joves
ACTUACIONS

2021

2022

2023

2024

01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 –
02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 –
03
06
09
12
03
06
09
12
03
06
09
12
03
06
09
12

Dissenyar campanyes informatives
per apropar la salut a les persones
joves.
Orientar, informar i apropar a les
persones joves els recursos
existents en matèria de salut.
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Oferir els recursos existents per a
l’ús correcte i segur de les TIC i les
xarxes socials entre les persones
joves.
Tema 4: La promoció d’hàbits
saludables en les persones joves

2021

2022

ACTUACIONS

01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 –
02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 –
03
06
09
12
03
06
09
12
03
06
09
12
03
06
09
12

Acompanyament telefònic.

Assessoria i orientació acadèmica
virtual.

Assessoria laboral.

Punt salut jove.
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Pàgina web Tangram Jove.

No és el mateix una abraçada que
un like.

Tècniques d’estudi.

Reforç acadèmic.

Taller i activitats.

Xarxes socials.

Actuacions transversals

2021

2022

2023

2024

01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 – 10 – 01 – 04 – 07 –
02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 – 11 – 02 – 05 – 08 –
03
06
09
12
03
06
09
12
03
06
09
12
03
06
09
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Equipament juvenil Tangram.

Programa d’activitats anual.

Tangram al carrer!

INSTANjove

Difusió de la dinamització i
informació juvenil.
Punt d’informació juvenil.
Igualtat de Gènere
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