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Presentació   

La joventut acostuma a ser l’etapa més transcendental de la vida d’una persona. És el 

moment en què es construeix la identitat i es prenen decisions que, en gran mesura, 

determinaran la vida adulta que els espera. Durant aquesta etapa els i les joves fan la 

transició de l’adolescència a la vida adulta, a partir de l’emancipació com a projecte 

integral de vida i l’apoderament social i ciutadà, els quals són els principis que regeixen les 

polítiques de joventut. 

Des del 2008 el nostre país arrossega les conseqüències d’una crisi econòmica que va 

conscienciar de la bombolla en què s’havia viscut. Ara, de nou entrem de ple en una crisi 

econòmica, social i sanitària, on cada vegada és més complicat emancipar-se i trobar una 

feina estable que permeti gaudir d’un cert nivell de vida. Aquest fet fa que des de les 

institucions tinguem la responsabilitat d’afrontar aquesta situació com a un repte i dotar a 

la joventut de recursos que facilitin el seu desenvolupament en totes les vessants 

personals i en especial en la seva emancipació. Volem que els i les nostres joves siguin 

ciutadans lliures, responsables, formats, crítics, solidaris i actius social i políticament. 

És per aquest motiu que des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Centelles s’ha 

elaborat el Pla Local de Joventut 2022-2025. Aquest pla s’ha elaborat al llarg de l’any 2021 

amb una diagnosi prèvia feta durant el 2020 que ha permès conèixer de primera mà les 

inquietuds, propostes i necessitats del jovent i la perspectiva dels agents que treballen 

amb aquest col·lectiu. Des del primer moment hem volgut que el nou PLA JOVE de 

Centelles fos ambiciós i alhora realista per poder esdevenir una autèntica guia de treball 

on s’endreci el que ja fem i s’obri la porta a les noves oportunitats d’acció. 

Gràcies a aquest treball s’ha planificat un seguit d’actuacions a realitzar al llarg dels 

propers quatre anys, en els quals estarà vigent aquest pla, i que serviran per donar 

resposta a tot allò que es creu necessari per a l’acompanyament del jovent en aquesta 

etapa de transició. 

 

 

Anna Chávez Calm 

Regidora de Joventut 
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1. Introducció   

El Pla Local de Joventut de Centelles per al període 2022-2025 és el document que recull 

les línies estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que estructuraran les 

polítiques de Joventut al llarg dels pròxims quatre anys. Es tracta, doncs, d’un pla 

estratègic fonamental a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i de planificar-los per tal 

d’oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove del municipi. 

El Pla Local de Joventut compta amb una doble finalitat. Per una banda, es tracta d’un 

document d’anàlisi de la realitat juvenil, en el qual, com veurem a continuació, s’ha tingut 

en compte dades quantitatives i qualitatives a través de les quals s’ha obtingut una visió 

general de les necessitats i les expectatives dels i les joves del municipi, i de les polítiques 

que es despleguen en matèria de Joventut; aquesta informació s’agrupa en l’anàlisi de la 

realitat juvenil i l’anàlisi de polítiques de Joventut. En segon lloc, i gràcies a la informació 

recollida, ha estat possible plantejar i estructurar les actuacions que des del Servei de 

Joventut es duran a terme al llarg dels pròxims anys. Cal tenir present que en aquest 

document es presenta una síntesi de les conclusions de la diagnosi; per tal d’accedir al 

contingut complet de la diagnosi, s’haurà de consultar l'annex. 

El Pla Local de Joventut de Centelles s’ha estructurat en dues parts: la diagnosi i el 

disseny, que han estat elaborades tenint en compte aportacions tècniques i la participació 

de joves, així com d’altres agents vinculats al desenvolupament de les polítiques de 

Joventut.  

1) Fase de diagnosis: la diagnosi del Pla ens ha permès conèixer quina és la realitat de 

les persones joves de Centelles en el moment d’elaborar el document. Per una banda s’ha 

realitzat una anàlisi quantitativa a través de diverses fonts estadístiques; també s’ha 

elaborat una enquesta dirigida a la població jove que ha permès ampliar la informació de 

tipus estadístic recollida a partir de fonts secundàries. Per altra banda, s’ha fet una anàlisi 

qualitativa a partir de grups de discussió amb joves, tècnics i agents del territori. S’ha 

completat la diagnosi amb una descripció de les polítiques municipals de Joventut, tant de 

les liderades pel Servei de Joventut com de les que es desenvolupen des d’altres 

departaments, ja que també són part fonamental i transformadora de la realitat juvenil. 

Durant aquesta fase, tenint en compte tots els espais i eines on s’ha recollit informació, 

s’ha comptat amb la participació d’unes 100 persones, bona part provinents de l’Enquesta 

Jove feta en línia.  

2) Fase de disseny: descriu les línies estratègiques i les actuacions que al llarg dels 

pròxims anys es faran en matèria de Joventut. Aquesta part del pla ha estat 



 
 

  

PLJ Ajuntament de Centelles       | 4 

  

 

desenvolupada gràcies a una intensa feina de l’equip tècnic del Servei de Joventut i amb la 

participació d’altres agents, en la qual s’han definit les prioritats d’actuació del pla, i s’han 

ordenat i dissenyat els projectes i actuacions concretes per als pròxims quatre anys. Per 

fer-ho, s’han tingut en compte les necessitats detectades durant la diagnosi, així com les 

propostes de millora que s’han pogut recollir durant les sessions amb els diferent agents. 

També s'ha comptat amb la intervenció dels professionals del Servei de Joventut per 

definir les línies d’actuació del període de vigència del document. 

Com s’ha vist, doncs, la participació de les persones joves, així com de la resta d’agents 

vinculats a la realitat juvenil i al desenvolupament de les polítiques de Joventut, ha estat un 

pilar fonamental en l’elaboració del pla. Existeix la voluntat, per tant, de mantenir canals i 

espais de participació durant el període d’implementació i avaluació del document, ja que 

s’entén que les polítiques de Joventut han de ser construïdes de manera conjunta entre 

l’Administració, les persones joves i els diversos agents del territori. 
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2. Metodologia d’elaboració 

La planificació estratègica esdevé un exercici dinàmic que implica la revisió i el 

reajustament constant dels mitjans disponibles per arribar a la realitat desitjada. El procés 

de treball per l’elaboració del Pla Local de Joventut de Centelles s’ha desenvolupat a partir 

de quatre fases, que més endavant es detallaran: l’elaboració de la diagnosi sobre la 

situació de les persones al municipi, el disseny i articulació de l’estratègia de futur que 

permeti donar resposta als reptes i necessitats que aquest nou escenari planteja, la 

implementació mitjançant diferents actuacions i la seva avaluació. 

 

El PLJ de Centelles s’estructura en diferents apartats seguint una seqüència lògica que 

permet respondre millor a les necessitats de les persones joves del municipi i transformar 

determinades situacions. En aquest sentit les fases del pla faciliten el coneixement sobre 

el què es vol intervenir, la priorització sobre allò que es vol fer, quins canvis s’espera 

assolir, amb qui o com es vol intervenir i com s’avaluarà cada acció. 

  

•Permet conèixer la situació de partida de les persones joves i les polítiques
que els afecten amb l'objectiu de planificar, de forma més fonamentada, les
polítiques de joventut que s'executen durant el temps de vigèncxia del PLJ.
Es considera important detectar les necessitats però també saber-ne les
causes,és a dir, per què els i le sjoves estan en aquesta situació i si existeix
algun patró comú que es repeteixi i que pugui ser explicatiu dels fenòmens.

DIAGNOSI

•En aquesta fase es defineixen els objectius i es formulen les actuacions que
han de permetre assolir els canvis en les situacions detectades a la
diagnosi.

DISSENY

•En aquesta fase es duen a terme les actuacions i projectes que s'han definit
estratègicament.

IMPLEMENTACIÓ

•Comporta la definició de quin procés d'avaluacaió es protarà a terme per tal
de contribuir a millorar la qualitat de les actuacions, en termes d'efiàcia i
eficiència.

AVALUACIÓ
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3.   El marc conceptual 

L’Ajuntament de Centelles impulsa polítiques de joventut locals l’any 1991. És des de 

llavors que aposta per polítiques de proximitat enfocades als i les joves per tal de contribuir 

al desenvolupament integral d’aquest col·lectiu a través de tots els àmbits possibles. 

Aquestes línies d’actuació han estat renovades al llarg dels anys d’ençà de les primeres 

intervencions en matèria de joventut al municipi donat que el context, les necessitats i els 

interessos del col·lectiu jove han anat canviant i per això, d’igual manera, les polítiques de 

joventut i les accions empreses s’han anat renovant i adaptant a aquests canvis i evolució, 

tot adaptant-se a les noves realitats per seguir donant resposta a les necessitats que se’n 

deriven. Això implica una revisió i adaptació constants de les línies estratègiques que 

segueixen les polítiques de joventut. 

El Pla Jove s'engloba dins el marc teòric i normatiu de les Polítiques de Joventut que és 

configurat per diferents normatives i instruments de planificació entre els quals cal destacar 

la Llei de Polítiques de Joventut 33/210 (d'1 d'octubre) i el Pla Nacional de Joventut de 

Catalunya (PNJCat). 

Aquest darrer planteja els objectius i les línies estratègiques de les polítiques de Joventut a 

Catalunya i marca la base de tots els Plans Locals de Joventut del territori. El PNJCat 2020 

s’ha desenvolupat a través del treball conjunt entre diferents agents socials, institucionals i 

polítics del territori. Aquest document pren el relleu al PNJCat 2010, aprovat pel Parlament 

de Catalunya el novembre de l’any 2000 i que representa un important salt qualitatiu en el 

desenvolupament històric de les polítiques de Joventut a Catalunya. 

Des de principis dels anys 80, les polítiques de Joventut a Catalunya estaven centrades, 

fonamentalment, en els àmbits de l’associacionisme, la cultura i l’oci juvenil. Si bé al llarg 

dels anys 90 s’inicia el debat sobre la necessitat d’ampliar els àmbits d’actuació de les 

polítiques encarades als joves, és amb el PNJCat 2010 que es consoliden aquests 

plantejaments. Es tracta doncs, d’un document innovador, no només a Catalunya, sinó 

també entre els països de la comunitat europea.  

Una altra aportació destacable del PNJCat 2010 és l’aposta per la coordinació entre la 

Direcció General de Joventut de Catalunya i les administracions comarcals i locals. En 

aquest sentit, el document planteja la necessitat de desenvolupar Plans de Joventut, tant 

en l’àmbit comarcal com local, que esdevenen imprescindibles a l’hora de desplegar els 

plantejaments del PNJCat 2010 al territori, i també una manera de fomentar la coordinació 

entre els diferents actors vinculats amb el disseny i l’aplicació de les polítiques de joventut. 

Uns plans que, per altra banda, també són imprescindibles a l’hora de comptar amb el 
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suport econòmic de la Generalitat. 

L’actual PNJCat 2020, el qual està actualment en fase de revisió i pendent d'aprovació, 

pren el relleu del seu predecessor amb la voluntat d’actualitzar els criteris de les polítiques 

de joventut, acomodant-los a la realitat social, política, econòmica, etc. del període 2010-

2020. És per aquest motiu que podem afirmar que el PNJCat 2020 assumeix els 

plantejaments del document anterior, adaptant-los a les canviants necessitats de les 

persones joves i al context del país. Així doncs, esdevé el marc de referència del nostre 

PLJ de Centelles. 

En aquest sentit, es defineixen un seguit de reptes que actualitzen els plantejats al llarg del 

document anterior i que defineixen les principals línies d’actuació del PNJC: 
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Així doncs, el Pla Local de Joventut de Centelles assumeix els plantejaments recollits al 

llarg del PNJCat 2010-2020 amb l’objectiu de desenvolupar-los d’acord amb la realitat de 

les persones joves del municipi i el context actual. Tant el procés d’elaboració com el 

posterior desplegament de les actuacions recollides al llarg d’aquest document s’han 

impulsat d’acord amb les línies estratègiques marcades pel Pla Nacional. 

És més, el disseny del PLJ de Centelles 2022-2025 pren com a propis els principis rectors 

establerts pel PNJCAT 2020, que han d'impregnar les actuacions que es plantegen, la 

seva implementació i avaluació. En aquest sentit, el procés desenvolupat tant per a la 

detecció de reptes i necessitats en relació a les persones joves i les polítiques de joventut 

del municipi, com també per a la configuració de la proposta estratègica del Pla i el seu 

plantejament operatiu, s'ha emmirallat en els següents principis metodològics: 

 

 

 

INTEGRALITAT: Les diferents esferes de la vida de les
persones joves estan interconnectades. Això implica
treballar les polítiques de Joventut des d'una perspectiva
integral, tenint en compte la causalitat múltiple de les
problemàtiques, la multiplicitat dels agents implicats i els
diferents processos i transicions juvneils.

TRANSFORMACIÓ: Les polítiques de joventut han de
tenir una funció transformadora per tal de tenir un
impacte positiu en la realitat juvenil i en l'entorn,
transformant les condicions de vida per millorar-les i
facilitar que totes les persones joves puguin
desenvolupar plenament el seu propi projecte de vida o
fer possible un entorn-societat que ho permeti.

QUALITAT: El Pla és concebut des dpuna mirada de
proximitat que possibiliti estructurar respostes
adaptades a la realitat juvenil i al seu entorn social.
D'aquesta manera les polítiques de joventut han
d'incorporar criteris de qualitat, eficiència i eficàcia.

PARTICIPACIÓ: La política de joventut no pot estar
allunyada de les persones joves i el moviment juvenil
organitzat, així com d'altres agents que poden intervenir
en el nou desenvolupament d'aquestes. Així doncs, la
participació de les persones joves és fonamental perquè
permet la transformació de la societat i promou canvis.
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4. El punt de partida: la diagnosi 

La diagnosi és l’instrument que ens ajuda a analitzar la realitat de les persones joves, de 

les seves característiques, dinàmiques, les seves necessitats i les causes d’aquetes. És 

una part fonamental del Pla Jove, ja que mostra el punt de partida de la realitat juvenil del 

municipi i la situació tant objectiva com subjectiva en la qual s’ha d’intervenir i/o 

transformar mitjançant les polítiques de joventut. 

En el cas del Pla Local de Joventut de Centelles la diagnosi, desenvolupada a través de 

l’equip i el servei de joventut del propi municipi, ha suposat un extens recull de dades 

qualitatives i quantitatives per entendre millor la realitat de les persones joves de Centelles. 

Com s’ha esmentat anteriorment aquesta fase s’ha elaborat a partir de elements 

participatius i anàlisi de dades estadístiques on la participació dels joves i dels agents 

tècnics municipals han estat cabdals. 

La diagnosi fonamenta i justifica l’impuls de les diferents propostes d’actuació del PLJ de 

Centelles. Els dos eixos o línies d’anàlisi de la diagnosi que permeten entendre i contrastar 

fins a quin punt els recursos i polítiques existents s’ajusten a les necessitats reals o 

percebudes dels i les joves són: 

• L’anàlisi de la realitat juvenil: conèixer la situació juvenil a nivell municipal i 

contraposant-la a nivell autonòmic. 

• L’anàlisi de les Polítiques de Joventut: conèixer les accions que es 

desenvolupen al municipi vers la població jove. 

Per tal d’adaptar la panoràmica de la joventut a la realitat del municipi es segueix una 

estructura que dota de sentit tot el contingut de la diagnosi realitzada, la qual es detalla 

més endavant. 

Aquest apartat de la diagnosi no incorpora informació detallada de tots i cadascun dels 

àmbits sectorials que tradicionalment ha articulat el Pla Local de Joventut del municipi 

(2016-2020), sinó un resum1 de cadascun d’ells destacant-ne les dades més rellevants que 

tenen relació amb la dinàmica actual de la població jove i de la seva transformació. 

Creuant l’anàlisi i reflexions d’ambdues línies (la realitat juvenil i les polítiques de joventut) i 

la mirada volgudament intencionada de priorització es detecten les principals necessitats i 

problemàtiques de les persones joves del municipi a través de les quals s’arriba a les 

conclusions i orientacions que fonamenten l’elaboració de les estratègies a seguir en el Pla 

Jove 2022-2025. 

Per a l’elaboració d’aquest Pla s’han emprat diferents tècniques de recollida i anàlisi de 

 
1 Es pot consultar la diagnosi completa a l’apartat d’Annexos. 
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tota la informació. De la mateixa manera que tot el document i la planificació, el disseny de 

la diagnosi contempla els principis de qualitat, de participació, de transformació i de 

integralitat esmentats anteriorment. 

4.1 Conclusions 

Un cop recollida i sistematitzada la informació de l’anàlisi de la realitat juvenil i el llistat de 

prioritats del procés participat, s’han extret les següent idees força que han ajudat a marcar 

el camí del nou PLJ 2022-2025. Així doncs, seguidament exposem un resum de les 

diferents conclusions extretes per àmbits. Es poden consultar la totalitat de dades de la 

diagnosi a l’apartat d’annex. 

Població 

▪ Seguint la tendència que es dóna en la població de Catalunya, a Centelles el percentatge 

de joves respecte al total de la població tendeix a disminuir, representant un 16’65% de la 

població a Centelles el 2020. Aquesta pèrdua constant de pes demogràfic del col·lectiu 

podria propiciar una pèrdua del seu pes polític i social. 

Aquesta disminució de la població juvenil  podria ser deguda a una disminució de natalitat 

de la dècada del 1995 al 2005. Tot i així, però, les dades demogràfiques assenyalen que 

en els propers anys la població juvenil tendirà a ser lleugerament més elevada degut a 

l’augment de la natalitat de les dècades posteriors. 

Educació 

▪ El nombre d’alumnes d’Educació Secundària Obligatòria a Centelles ha augmentat els 

darrers cursos. Es preveu, però, que ens els propers anys aquest nombre o bé s’estanqui 

o disminueixi degut a la obertura de l’Institut-Escola dels Hostalets de Balenyà que farà 

perdre alumnes d’aquesta franja de l’educació que fins ara no tenien aquesta oferta al seu 

municipi i es veien obligats a traslladar-se a Centelles o altres municipis de la comarca. 

▪ En l’àmbit educatiu hi ha una pujada d’alumnes estrangers, arribant a l’índex més alt en els 

últims gairebé deu anys. Això fa que hi continuí havent multiculturalitat a les aules. 

▪ El graduat escolar durant el període de 2015-2020 és es situa en un 93,48% dels alumnes 

matriculats al municipi, gairebé un 4% més que les dades extretes del 2010-2014. Per tant 

les persones que no graduen al finalitzar l’etapa d’educació obligatòria es situa en un 7% 

de mitjana els anys 2015-2020. En aquest sentit es valora la necessitat de continuar 

vetllant per orientació acadèmica i professional de qualitat. 

▪ Pel que fa a la mobilitat estudiantil, joves de les poblacions veïnes com Hostalets de 

Balenyà, Sant Martí de Centelles i Aiguafreda es desplacen a Centelles per estudiar 
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l’educació secundària obligatòria i també post-obligatòria, tot i que durant la formació post-

obligatòria, es genera un gran volum de desplaçaments dels joves del municipi cap a altres 

municipis de Catalunya, on existeix una oferta més àmplia de cicles formatius i estudis 

universitaris. A més, cal afegir, com ja hem esmentat abans, que els joves de Hostalets de 

Balenyà, es preveu que progressivament deixin de traslladar-se al municipi de Centelles 

per cursar l’etapa d’educació secundària obligatòria donat que des del curs 2020-2021 ja 

disposen de centre on estudiar-la al seu propi municipi. 

▪ El jovent centellenc universitaris es veuen obligats a marxar a estudiar fora del municipi, ja 

sigui a la mateixa comarca o a la resta de Catalunya. Aquest fet pot provocar un 

distanciament i desvinculació d’aquests joves amb el municipi. 

▪ La línia ferroviària que passa per Centelles és d’una sola via, fet que fa que hi hagi  poca 

freqüència i el descontentament dels seus usuaris. Aquesta baixa freqüència no facilita els 

desplaçaments pels estudis. Ja que els joves marxen a estudiar a fora, és interessant 

plantejar diverses opcions formatives complementàries i de suport per fomentar i mantenir 

la relació dels i les joves al municipi. 

▪ Aproximadament un 33% de l’alumnat de les escoles de persones adultes són joves. 

Segons dades de matrícula, majoritàriament cursen Graduat Educació Secundària, 

preparació per la prova d’accés a Grau Mitjà i prova d’accés a Grau Superior. 

▪ Els nivells d’instrucció més elevats a Centelles i a Catalunya són els estudis bàsics 

obligatoris, seguits de molt de prop dels estudis post obligatoris (universitat i FP), tot i així 

continua havent-hi un alt percentatge de població major de 16 anys sense cap tipus 

d’estudi. 

▪ Els i les joves valoren la necessitat de continuar oferint cursos i tallers de participació de 

temes en concret: salut, informació professional, etc. 

Treball 

▪ L’atur juvenil a Centelles, de 16 a 29 anys, és d’un 7,41% per sota del percentatge català 

situat en un 10,65%. També ha disminuït lleugerament l’atur juvenil a Centelles en 

referència a l’any 2015 que es situava en el 11,36%. 

▪ La tendència d’ocupació a Centelles és la indústria manufacturera, i també en destaquen el 

comerç i la educació. Centelles, tot i ser un municipi relativament petit, ofereix ocupabilitat, 

donat que hi vénen a treballar persones de fora el municipi. 

▪ El 90% de mitjana del jovent de Centelles de 16 a 25 anys l’any 2018, estaven en 

contractació temporal. La borsa de treball i el Servei de Promoció econòmica, 
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conjuntament amb el PIPA són serveis que aproximen l’accés al jovent al món laboral. 

Habitatge 

▪ El règim de tinença ens indica que l’habitatge de propietat s’ha mantingut en els últims 

anys. 

▪ Hi ha un descens de l’emancipació juvenil a nivell català a causa de la situació laboral dels 

i les joves i de l’augment continu dels preus de l’habitatge (sobretot en règim de  lloguer). 

▪ S’han augmentat el nombre d’ajuts concedits per pagar el lloguer de l’habitatge, malgrat a 

Centelles, no hi ha oferta d’habitatge de protecció oficial exclusiu per a joves. 

Salut 

▪ A nivell català es detecta que l’inici del consum de drogues és entre els 16 i 34 anys, 

destacant que el tabac, alcohol i el cànnabis són les drogues consumides més 

prematurament i en major freqüència entre el jovent. 

▪ Entre la població jove hi ha consums molt elevats d’alcohol (més del 88% de joves) i de 

tabac (un 64% de joves). És per això que cal seguir realitzant accions per la prevenció del 

consum de drogues i conductes de risc associades, a partir de programes integrals de 

promoció de la salut que incloguin: accions als centres escolars, des de l’Espai Jove i el 

PIPA, i en coordinació amb les diferents àrees d’intervenció (CAP, programa Salut i 

Escola, SSAP, etc.). 

▪ El 53% de la interrupció voluntària de l’embaràs a Osona (dades del 2019), es produeix 

entre les joves d’edats compreses entre els 15 anys i 29 anys. 

▪ Els i les joves valoren positivament els programes i accions de prevenció entorn a la 

violència de gènere i consums de drogues. 

Oci, cultura i participació 

▪ Han canviat els models de consum culturals entre el jovent, degut a la incorporació de les 

noves tecnologies, distingint 5 tipologies d’oci (Oci relacional, cultural, digital, esporàdic i 

de baixa intensitat) en funció dels hàbits i consums culturals, entenent doncs que la oferta 

d’oci ha de ser àmplia i diversa, responent a les demandes expressades pel jovent, atenent 

a les diferents franges d’edat i les necessitats que se’n deriven, promovent la participació 

en diferents àmbits, amb i pels diferents joves del municipi. 

▪ Les activitats d’oci promogudes per la Regidoria de Joventut i organitzades conjuntament 

amb el jovent es valoren positivament, però també cal augmentar l’oferta d’activitats, 

establint una programació anual d’oci juvenil . 
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▪ Els i les joves demanden festes sostenibles reduint la quantitat de residus generats, 

apostant pels gots reutilitzables i altres mesures de reducció de residus. 

▪ Els i les joves manifesten que manca diversos equipaments com espais de trobada i d’ús 

cultural. 

▪ Els i les joves valoren la necessitat de crear una plataforma d’intercanvis culturals com 

grups tàndem d’idiomes i intercanvis de segona mà, entre d’altres propostes. 

Cohesió social 

▪ Els i les joves creuen que s’ha de mantenir i millorar els equipaments del PIPA i l’Espai 

Jove. 

▪ Els i les joves demanen l’existència i millora de punts de connexió a Internet gratuït als 

serveis de joventut i a la resta d’equipaments municipals. 

▪ Els i les joves valoren positivament la promoció de la participació juvenil en els diferents 

àmbits, serveis i equipaments de la població. 

▪ Es valora positivament la diversitat d’oferta d’accions dutes a terme des de l’Espai Jove 

pels i les joves de 12 a 17 anys. 

Perspectiva de gènere 

▪ Les dades indiques que un 15% de dones en situació de violència de gènere són menors 

de 31 anys. Són, doncs, preocupants els casos de violència masclista i com aquesta 

situació afecta els infants i joves que hi viuen. És necessari seguir promovent un treball de 

sensibilització i prevenció entre els i les joves. 

▪ Hi ha una tendència marcada a  Osona a l’assetjament per raó d’orientació sexual, iniciant-

se a l’etapa de primària i desenvolupant-se els casos més conflictius a secundària. Es fa 

necessari integrar una nova perspectiva sensibilitzadora i visible entorn a les sensibilitats 

LGTBI. 

4.2. Orientació estratègica 

Un cop realitzada la diagnosi i detectades les principals necessitats dels i les joves del 

municipi, arriba el moment de dissenyar quines són les estratègies per donar resposta de 

manera realista i coordinada. 

La fase de disseny és precisament el moment per definir les estratègies i establir els 

objectius de les accions, quines actuacions es realitzaran i quins recursos s’hi destinaran 

per a la consecució d’aquests objectius, quins són els resultats esperats i quines eines es 
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dissenyaran per fer-ne el seguiment i l’avaluació. 

Partint dels criteris anteriorment presentats, tenint en compte la informació recollida al llarg 

de la diagnosi del Pla Jove i els plantejament dels servei de Joventut, s’han construït 

quatre grans eixos estratègics que recullen les actuacions de les polítiques de joventut de 

Centelles en els propers quatre anys. 

Cada eix definit en aquest apartat compta amb objectius específics, que es treballen en 

cada un dels projectes conformats a partir de les actuacions concretes i engloben diferents 

línies o àmbits de treball. 

En tot aquest procés, a l’hora de definir els eixos estratègics, s’ha tingut en compte les 

aportacions recollides al llarg del procés participat, de manera que tant a través de la 

descripció dels eixos, com de la definició dels objectius, s’ha incorporat, sempre que ha 

estat possibles, criteris recollits als grups de discussió. Així doncs, els eixos de treball que 

conformen el PLJ de Centelles 2022-2025 són: 

  

Participacaió Comunicació

Oci Cultura Lleure

Treball Habitatge Igualtat Patrimoni

Formació
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5. Les bases del PLJ  

El servei de Joventut de l’Ajuntament de Centelles es crea en el seu moment per donar 

resposta a les necessitats específiques del col·lectiu jove, igual que per detectar els 

interessos i mançanes per poder-ne desenvolupar accions que ajudin a millorar l’auto 

desenvolupament de les persones joves del municipi. 

Les línies estratègiques que estructuren el disseny del Pla Jove parteixen de la definició 

dels objectius, les característiques i les tasques del servei de Joventut de Centelles. 

Aquests elements conceptuals s’organitzen a través de la missió, la visió i els valors que 

presenta el servei, que esdevenen els plantejament rectors de la seva actuació. Els tres 

elements esdevenen imprescindibles a l’hora d’obrir un espai de reflexió sobre quines són, 

o han de ser, les característiques i els objectius que defineixen la tasca del servei de 

Joventut del municipi. Aquesta tasca ha d’ajudar a comprendre quina és l’essència del 

servei i cap a on ha d’enfocar l’activitat. 

 

Missió: El PLJ de Centelles té la missió d'escoltar al col·lectiu
jove i emprendre accions en diferents àmbits (habitatge,
formació, lleure, cultura, treball....) de manera coordinada amb
altres serveis del municipi per donar resposta i suport en
l'assumpció de l'autonomia personal.

Visió: El servei de joventut té la visió de consolidar el
seu paper referent en el desplegament de les polítiques
de joventut al municipi. De la mateixa manera ha de
continuar impulsant el treball transversal en les
polítiques de joventut amb la resta de serveis municipals
i agents del territori. D'aquesta manera s'ha de
concentrar i coordinar totes aquelles accions refernts a la
població juvenil i crea una xarxa densa d'agents que
afavoreixi, de manera afirmativa i proactiva, un teixit
consolidat i potent de recursos juvenils.

Valors: Els valors que es recullen en el PLJ parteixen dels
principis rectors marcats en el PNJCat anteriorment esmentats.
Així doncs, a partir d'aquesta base els valors que sustenten el
nou PLJ de Centelles són: equitat, participació, transparència,
sostenibilitat, proximitat, treball en xarxa, respecte, autonomia i
igualtat.
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5.1. Els objectius 

En el disseny dels objectius estratègics pren rellevància el principi rector de transformació, 

tenint en compte que incideixen directament en les problemàtiques detectades amb 

l’objectiu de transformar la vida de les persones joves. Per a la definició dels objectius s’ha 

donat resposta, sobretot, del principi d’integritat, plantejant intervencions que treballen 

vinculades a les modificacions de trajectòries i mitjançant un treball coordinat dels i les 

agents. El PLJ de Centelles s’estructura en base als quatre eixos esmentats anteriorment i 

que responen a les prioritzacions relacionades amb les conclusions de la diagnosi. Les 

quatres línies d’actuació responen, doncs, a quatre grans objectius o reptes dels quals se’n 

desprenen objectius més específics per concretar-ne l’excussió. 

A més, l’Ajuntament de Centelles ha assumit el compromís de treballar en totes les seves 

polítiques seguint la línia estratègica i els objectius de desenvolupament sostenible 

marcats a l’Agenda 20302. Dels 17 objectius marcats per les Nacions Unides, al llarg 

d’aquest PLJ de Centelles 2022-2025 es treballarà per assolir les següents metes: 

 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals
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És per aquest motiu que el Pla Jove defineix els seus objectius estratègics en la mateixa 

línia i visió de l’Agenda 2030 en tots i cadascun dels àmbits i eixos de treball. 

Objectius generals Objectius específics 

Promoure la participació activa de les 
persones joves en el municipi. 

- Involucrar al jovent en les decisions 
municipals. 

- Crear un espai de decisió juvenil per 
incentivar la participació 

- Consolidar les dinàmiques de 
participació juvenil als centres 

•Garantir que totes les persones, sobretot els col·lectius vulnerables, tinguin
el mateix dret de recursos econòmics, serveis bàsics, propietat, etc.

Objecitu 1: Fi de la pobresa

•Assegurar que tots els infants acabin els edtudis obligatoris, de manera
gratuita, equitativa i de qualitat, produint resultats d'aprenentatge
pertinents i efectius.

•Assegurar l'accés igualitaria de totes les persones a una formació tècnica,
professional i superior de qualitat, inclosa la universitat.

• Augmentar considerablement el nombre de joves que tenen competències
necessaris (tècniques i professionals) per accedir a la feina digne i
l'emprenadoria.

Objectiu 4: Educació de qualitat

•Aconseguir una ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes
les persones, incloent als joves i les persones amb discapacitat, així com la
igualtat de remuneració per la feina d'igual valor.

Objectiu 8:  Treball decent i creixement econòmic

•Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les
persones, independentment de la seva edat, sexo , discapacitat, raça, ètnia,
origen, religió o situació econòmica o qualsevol altra condició.

•Garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, inclus
eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent
legistlacions, polítiques i mesures adequades a aquest aspecte.

•Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i
assolir progressivament una major igualtat.

Objectiu 10: Reducció de les desigualtats

•Garantir la adopció en tots els nivells de decisió invlusiva, participativa i 
representativa que responguin a les necessitats.

•Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals,
de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectiu 16: Pau, justicia i institucions sòlides
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d’educació secundària 
- Seguir donant suport a les entitat i 
grups juvenils. 
- Establir canals de comunicació útils 
entre la Regidoria de Joventut i el 
jovent. 

Consolidar els serveis de joventut com a punt 
de referència pel col·lectiu jove. 

- Unificar i millorar els serveis dirigits a 
joves en un sol espai físic. 

Incrementar les activitats culturals i d’oci 
entre les persones joves. 

- Crear una programació juvenil anual 
estable i àmplia que englobi a totes les 
franges d’edat 
- Fomentar la creació cultural juvenil 

Treballar pel foment de la igualtat 
d’oportunitats entre el col·lectiu jove 

- Fomentar l’emancipació jove 
- Millorar les  condicions d’accés dels 
joves al món laboral 
- Facilitar l’accés a la formació pels 
joves amb pocs recursos 
- Vetllar per la representació de tots 
els gèneres i col·lectius dins la vida i 
actes municipals 

Transmetre la cultura municipal i vincular-la 
al jovent 

- Incentivar l’interès històric del 
municipi 

Augmentar el suport a les persones joves en 
el seu procés d’autoaprenentatge i maduresa 

personal. 

- Promoure la formació competencial 
del col·lectiu jove 
- Donar suport a programes d’èxit 
escolar adreçat a joves 
- Formar en valors 

 

5.2. Els destinataris 

Tal com el seu nom indica, el Pla Local de Joventut està dissenya i dirigit a un col·lectiu 

poblacional concret; els joves.  

Al llarg del PNJC 2020 es fa una anàlisi del concepte joventut, en el qual s’adopta una 

definició declarativa i una definició operativa per tal que aquest concepte “reculli totes 

aquelles problemàtiques i oportunitats relacionades amb la gent jove que ha d’afrontar les 

polítiques públiques”3. En la definició declarativa, es planteja la joventut com un període 

del cicle vital caracteritzat pels següents factors: 

- Es produeixen els principals canvis biològics i psicològics, així com d’actituds i rols 

socials. 

- Es produeixen un seguit de transicions – educatives, laborals, residencials, 

familiars i ciutadanes – que fan que l’individu passi d’una situació de dependència 

 
3 Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (pàgina 28) 
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a un estatus autònom. 

- És un moment de construcció dels projectes de vida, d’oportunitats i presa de 

decisions. 

- En aquest procés de construcció també és quan s’adopten els rols ciutadans. 

- Des d’una perspectiva generacional, la joventut també es pot definir com un 

col·lectiu destinat a tenir un paper protagonista en el canvi social. 

- Per últim, la joventut és un període de construcció de les identitats personals i 

col·lectives. 

Per altra banda, en la definició operativa el propi PNJC 2020 exposa que “Quan es vol 

delimitar la joventut, com a període del cicle vital, s’acostuma a fer a través de l’edat. La 

Llei de polítiques de joventut de Catalunya (LPJC) recull l’interval d’edat, dels 16 als 29 

anys, i ja compta amb el fet que la complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques 

que s’hi adrecen obliguen a ser oberts en les fronteres d’edat. [...] tot i que deixa oberta 

aquesta definició perquè sigui dins de cada política i/o programa concret on es defineixin 

els límits d’edat que més s’adeqüi a les necessitats de la seva intervenció”4. 

Així doncs, amb aquestes definicions de referència i tenint en compte la flexibilitat que 

ofereixen, el Pla Local de Joventut de Centelles amplia aquesta franja d’edat i fonamentarà 

el treball amb joves d’entre 12 i 30 anys, entenent que cada vegada més les transicions, 

canvis i processos d’auto-construcció de les persones s’inicien en edats més primerenques. 

Partint de la idea que la joventut és l’etapa vital de transició entre la infància i l’edat adulta i 

que cada individu evoluciona i madura a un ritme i circumstàncies diferents segons les 

seves experiències vitals i capacitats personals, cal adaptar la forquilla d’edat per així 

arribar a totes les necessitats d’aquest col·lectiu. Per aquest motiu, no es descartà ampliar 

la franja d’edat fins als 34 anys en aquells contextos d’intervenció que es cregui necessari i 

convenient. 

  

 
4 Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (pàgina 29) 
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6. L’estructura del Pla  

L’estructura del PLJ de Centelles, com ja hem anunciat anteriorment, es construeix a partir dels quatre eixos estratègics que fonamenten les 

accions i actuacions previstes durant els propers quatre anys amb la finalitat d’assolir els objectius plantejats. Així doncs, de cada eix estratègic 

se’n deriven diferents objectius generals i específics que es concreten en accions, plans i programes concrets, els quals es detallen a continuació: 

Eixos 
Objectius 

ODS 
Objectius generals Objectius específics Accions 

 

 

10.2 /10.3 
/10.4 

Promoure la participació activa 
de les persones joves en el 

municipi. 

- Involucrar al jovent en 
les decisions 
municipals. 

• Pressupostos 

participatius joves (12 a 

30 anys)  

 

- Crear un espai de 
decisió juvenil per 
incentivar la 
participació 

• Comissió juvenil (12-18 

anys) 

• Altaveu Jove (14-29 anys) 
 

- Consolidar les 
dinàmiques de 
participació juvenil als 
centres d’educació 
secundària 

• PIDECES (12-18 anys) 

• Trobades de 

delegats/des als centres 

d’educació secundària 

(12-18 anys) 

 

- Seguir donant suport a 
les entitat i grups 
juvenils. 

• Suport econòmica per 

actes de les entitats 

juvenils 

• Subvenció cursos de 

lleure pels membres de 
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l’esplai 

- Establir canals de 
comunicació útils entre 
la Regidoria de Joventut 
i el jovent. 

• Butlletí Jove (12-30 anys) 

• Pla de comunicació de la 

Regidoria de Joventut 

 

 

 

16.7 / 
16.10 

Consolidar els serveis de 
joventut com a punt de 

referència pel col·lectiu jove. 

- Unificar i millorar els 
serveis dirigits a joves 
en un sol espai físic. 

• Nou Espai Juvenil unificat 

– PIPA + Espai Jove (12-

30 anys) 

 

Incrementar les activitats 
culturals i d’oci entre les 

persones joves. 

- Crear una programació 
juvenil anual estable i 
àmplia que englobi a 
totes les franges d’edat 

• Agenda Jove (12-30 anys) 

• Programa Anem a Teatre 

(15-29 anys) 

• Juliol Jove (12-16 anys) 

• Casal d’estiu jove (12-18 

anys) 

 
 
 
 

 

- Fomentar la creació 
cultural juvenil 

• Premi relat breu i poesia 

jove (15-30 anys) 

• Premi art jove (12-30 

anys) 

 
 
 

 

 

10.3/10.4 
/8.5 

Treballar pel foment de la 
igualtat d’oportunitats entre el 

col·lectiu jove 

- Fomentar 
l’emancipació jove 

• Borsa de pisos 

compartits (18 a 29 anys)  

- Millorar les  condicions 
d’accés dels joves al 
món laboral 

• Programa OFICIS (16 a 20 

anys) 

• PFI: Auxiliar de vendes i 
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comerç 

• Clau de pas  

- Facilitar l’accés a la 
formació pels joves amb 
pocs recursos 

• Abonaments de 

transport per estudis 

(16-29 anys) 

 

- Vetllar per la 
representació de tots els 
gèneres i col·lectius dins 
la vida i actes municipals 

• Comissió lila (12-29 anys) 

• INTABOO 

• Projecte Alternatiu a la 

Sanció Administrativa 

(PASA) 

• Descentralització SPOTT 

 
 

 
 

 

Divulgar el patrimoni històric 
del municipi 

- Incentivar l’interès 
històric del municipi 

• Premi treball de recerca 

municipal (17-18 anys)  

 

4.1 /4.3 
/4.4 / 

Augmentar el suport a les 
persones joves en el seu 

procés d’autoaprenentatge i 
maduresa personal. 

- Promoure la formació 
competencial del 
col·lectiu jove 

• Càpsules competencials 

(15 a 25 anys)  

- Donar suport a 
programes d’èxit escolar 
adreçat a joves 

• Jornades d’Orientació 

acadèmica i professional 

CAPSULA (15-18 anys) 

• Programa ARREL (15-16 

anys) 

• Assessoria d’estudis i 

professions (16-30 anys) 

• Serveis OJO 
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- Formar en valors 

• Xerrada als centres 

d’educació secundària 

(12-18 anys) 

• Activitats i tallers 

instructius (12-18 anys) 

• Beques de formació en el 

lleure (+18 anys) 

• Esport en valors (12-16 

anys) 

• Curs premonitors de 

lleure (14-17 anys) 
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6.1.  Les propostes d’actuació i les fitxes 

A continuació es resumeixen les propostes i accions previstes pel desplegament del PLJ 

de Centelles. Per fer-ho s’han creat un seguit de fitxes, les quals es mostren tot seguit, i 

que fan referència als diversos projectes i accions previstes; detallen l'eix al qual 

corresponen, el nom del projecte, el servei que el lidera i els que hi col·laboren, els 

objectius tant generals com específics ─presentats anteriorment─, la descripció tècnica de 

les actuacions, la temporització prevista entre 2022-2025, els recursos necessaris per 

impulsar la mesura, la població destinatària, el grau de priorització de l'acció, el treball 

transversal i els indicadors d’avaluació. 

1.1. Pressupostos participatius joves  

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Promoure la participació activa dels jove en el 
municipi. 

Específic Involucrar als joves en les decisions municipals. 

 
Descripció 

Iniciativa perquè els i les joves puguin participar i decidir en què 
es destinen una part del pressupost anual de la partida de 
joventut. 
 
Fase 1: Campanya de difusió 
Fase 2: Recepció de propostes per franges d’edat (12 a 17 / 18 
a 25 / 25 a 30) 
Fase 3: Votació de les propostes 
Fase 4: Priorització de les propostes 
Fase 5: Execució de les propostes seleccionades. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora 
- Departament de comunicació 

- Regidoria d’Educació 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
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Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 

- Dinamitzadora Punt Jove 

- Tècnica comunicació 

- Tècnic d’educació i cultura 

Infraestructures 
- Plataformes digitals de l’Ajuntament 

- Xarxes socials 

Econòmics 6.000€ (2.000€ per franja d’edat) 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 

- Nombre de propostes presentades 

- Nombre de propostes seleccionades 

- Nombre de propostes dutes a terme 

- Nombre de persones 
implicades/participants 

Qualitatius 

- Grau de satisfacció dels participants 
a les propostes realitzades 

- Valoració de les propostes 
realitzades 

 
1.2. Consell Juvenil  

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Promoure la participació activa dels jove en el 
municipi. 

Específic 

- Involucrar als i les joves en les decisions 
municipals. 

- Crear un espai de decisió juvenil per 
incentivar la participació al municipi. 

 
Descripció 

Creació d’un grup de representants juvenils que doni continuïtat 
al Consell d’Infància del poble per involucrar als i les joves amb 
el municipi, conèixer les seves inquietuds, necessitats i 
demandes i treballar de manera conjunta per desenvolupar 
projectes i propostes que siguin del seu interès. 
El Consell Juvenil es trobarà de manera mensual i comptarà 
amb representats tant dels centres educatius com de les 
entitats juvenils del municipi (esplai). 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora 

- Regidoria d’Educació 

- Regidoria de participació 

- Empresa externa (dinamització) 
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Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- Dinamitzadora externa 

- Tècnica de Joventut 

Infraestructures 
- Sala per les trobades 

- Material fungible bàsic 

Econòmics 
Part de la partida de pressupostos 
participatius destinada a aquesta franja 
d’edat (2.000€) 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 
- Nombre de participants involucrats. 

- Accions dutes a terme. 

Qualitatius - Grau de satisfacció dels participants. 

 

1.3. Altaveu Jove Osona 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Promoure la participació activa de les persones 
joves en el municipi. 

Específic 
Consolidar les dinàmiques de participació juvenil 
als centres d’educació secundària. 

 
Descripció 

A arrel de l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut es crea 
aquesta actuació perquè el grup avaluï la totalitat del pla, 
proposi, modifiqui, opini tot el que es genera des dels serveis de 
Joventut i d’Acollida comarcals. Els objectius principals son: 

- Fer propostes per millorar la situació dels joves, tenint e
n compte una perspectiva interseccional.  

- Aconseguir joves que tinguin ganes de 
participar activament a 
les activitats comarcals, tenint en compte la diversitat d
e la comarca.   

- Cohesionar i nodrir el grup per tal que 
es formi la seva pròpia identitat. 

Les principals accions previstes són: 
- Trobades mensuals 
- Disseny i execució d’activitats sorgides pel grup i 

d’abast comarcal 
- Activitats d’empoderament del grup 
- Activitats artístiques, de denúncia, voluntariats a 

iniciatives comarcals, etc. 
- Difusió del projecte per part dels membres 
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Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Consell Comarcal d’Osona 

Col·labora 
Servei Comarcal de Joventut 

Servei Comarcal d’Acollida i Integració 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans - Tècnics dinamitzadors implicats 

Infraestructures -  

Econòmics  Els propis dels Consell Comarcal € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 
- Nombre de trobades 

- Nombre d’actuacions 

Qualitatius - Tipologia de trobades 

 

1.4. PIDCES 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Promoure la participació activa de les persones 
joves en el municipi. 

Específic 
Consolidar les dinàmiques de participació juvenil 
als centres d’educació secundària. 

 
Descripció 

Acció informativa i de divulgació de les activitats juvenils del 
municipi dins dels centres d’educació secundària. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 
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Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora  

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans - Dinamitzadora juvenil 

Infraestructures - Centres d’educació secundària 

Econòmics  0 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius -  

Qualitatius -  

 

1.5. Trobades de delegats/des als centres d’educació secundària 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Promoure la participació activa dels i les joves en 
el municipi 

Específic 
Consolidar les dinàmiques de participació juvenil 
als centres d’educació secundària. 

 
Descripció 

De forma anual (durant el primer trimestre del curs) s’agruparà 
a tots els representants de l’alumnat en una trobada formativa 
que servirà per treballar i consolidar la figura del delegat/da. A 
través de dinàmiques es transmetrà: 

- Funcions del/la delegat/da 

- Espais de representació del delegat/da 

- Concepte de participació 

- Eines per fomentar la participació i comunicació entre 
l’alumnat 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 
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Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora 
- Regidoria d’Educació 

- Centres educatius de secundària 
del municipi 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- Dinamitzadora Punt d’Informació 

juvenil 

- Tècnica de joventut 

Infraestructures Centres d’educació secundària 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Total assistents a la trobada 

Qualitatius 

- Utilitat de la trobada per part dels 
assistents 

- Grau de satisfacció dels centres 
educatius 

 

1.6. Suport econòmic per actes de les entitats juvenils 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Promoure la participació activa de les persones 
joves en el municipi. 

Específic 
Seguir donant suport a les entitats i grups 
juvenils. 

 
Descripció 

Des de l’Ajuntament s’assumiran part dels costos dels actes de 
les entitats juvenils per facilitar el bon funcionament de les 
entitats. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Regidoria de Promoció Econòmica 
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Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- Tècnica de Joventut 

- Brigada municipal 

Infraestructures  

Econòmics - 2.000€ 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Nombre de accions a les quals 
s’ha donat suport 

Qualitatius - Grau de satisfacció de les entitats. 

 
Observacions 

Les infraestructures a nivell de recursos dependran de les 
demandes que facin les entitats. 

 

1.7. Subvenció de cursos de lleure pels membres de l’esplai 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Promoure la participació activa de les persones 
joves en el municipi 

Específic 
Seguir donant suport a les entitats i grups 
juvenils. 

 
Descripció 

Bonificació del cost dels cursos de lleure per obtenir la titulació 
oficial de monitor/a o director/a de lleure pels membres actius 
de l’esplai Les 100 Teies. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora  

 

Temporització 
 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- Tècnica de Joventut 

- Escola d’educadors 

Infraestructures 
- Espai de l’esplai 

- Punt d’Informació Juvenil 

Econòmics 
- 150€ per curs de director/a 

- 100€ per curs de monitor/a  

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 

- Nombre de membres que es 
beneficien del servei. 

- Percentatge de persones titulades 
dins l’esplai 

Qualitatius - Valoració de la proposta per part 
dels membres de l’esplai  

 

1.8. Butlletí Jove 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Promoure la participació activa de les persones 
joves en el municipi 

Específic 
Establir canals de comunicació útils entre la 
Regidoria de Joventut i el jovent. 

 
Descripció 

Canal de comunicació de la regidoria de joventut (via Whatsapp 
o correu electrònic) per mantenir informats als joves de totes 
aquelles accions que puguin ser del seu interès (treball, 
formació, concursos, cultura, oci...) 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Servei de comunicació 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                



 
 

  

PLJ Ajuntament de Centelles       | 20 

  

 

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- Tècnica de Joventut 

- Dinamitzadora juvenil 

Infraestructures 
- WhatsApp 

- Correu electrònic 

Econòmics - 0€ 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Nombre de usuaris subscrits al 
butlletí 

Qualitatius - Valoració del servei per part dels 
usuaris. 

 
Observacions El butlletí serà via subscripció voluntària. 

 
1.9. Pla de comunicació de la Regidoria de Joventut  

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Promoure la participació activa de les persones 
joves en el municipi. 

Específic 
Establir canals de comunicació útils entre la 
Regidoria de Joventut i el jovent. 

 
Descripció 

Pla d’estudi per millorar i unificar els canals de comunicació, els 
mitjans utilitzats i la imatge de la Regidoria de Joventut per 
arribar a la població jove. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Servei de comunicació 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 

Recursos Humans - Tècnica de Joventut 
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- Dissenyadora comunicació 

Infraestructures 
- Plataformes digitals de 

l’Ajuntament 

Econòmics  

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius -  

Qualitatius -  

 
2.1. Nou espai Juvenil unificat  

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Consolidar els serveis de joventut com a punt de 
referència pels i les joves 

Específic 
Unificar els serveis dirigits a joves en un sol 
espai físic per simplificar-ne l’accés als recursos. 

 
Descripció 

Projecte d’unificació i creació d’un nou espai de referència pels 
serveis juvenils actuals (Espai Jove i PIPA) per donar resposta 
a les necessitats juvenils de manera més eficaç. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora 
- Regidoria de Benestar Social 

- Àrea tècnica d’urbanisme 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 

- Tècnica de Joventut 

- Dinamitzadora espai jove 

- Arquitecta municipal 

Infraestructures Local C/ Rafael Casanovas 4 
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Econòmics 40.000€ 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 
- Increment dels usuaris en el nou 

espai unificat en comparació amb 
anys anteriors 

Qualitatius - Grau de satisfacció dels usuaris 

 
2.2. Agenda Jove 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Incrementar les activitats culturals i d’oci entre 
les persones joves 
 

Específic 
Crear una programació juvenil anual estable i 
àmplia que englobi a totes les franges d’edat. 

 
Descripció 

Iniciativa per crear una programació cultural (teatre, música, 
dansa, clown) anual pensada exclusivament pel públic jove. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Cultura 

Col·labora Regidoria de joventut 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- Tècnic de cultura 

- Tècnica de Joventut 

Infraestructures - Teatre Casal Francesc Macià 

Econòmics - 8.000€ 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Nombre de participants joves als 
espectacles 
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Qualitatius 
- Grau de satisfacció dels assistents 

- Adequació de les propostes 

 
Observacions 

Es pot comptar amb al col·laboració de les entitats teatrals i 
culturals del municipi per crear una proposta atractiva i de 
vanguarda. 

 

2.3. Programa Anem a teatre 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Incrementar les activitats culturals i d’oci entre 
les persones joves 
 

Específic 
Crear una programació juvenil anual estable i 
àmplia que englobi a totes les franges d’edat. 

 
Descripció 

Programa d’espectacles escènics de teatre i música adreçat a 
tot l’alumnat de la població de 3 a 18 anys. Aquests espectacles 
es fan al llarg del curs escolar , fins l’horari lectiu i amb 
coordinació amb els centres escolars.  

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Cultura 

Col·labora 
- Regidoria d’Educació 

- Centres educatius de Centelles 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans - Tècnic de cultura 

Infraestructures - Teatre Casal Francesc Macià 

Econòmics - 8.000€ 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Nombre d’activitats dirigides 
exclusivament a joves 
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Qualitatius 
- Grau de participació dels joves en 

esdeveniment vinculats amb el 
teatre. 

 

2.4.  Juliol Jove 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Incrementar les activitats culturals i d’oci entres 
les persones joves. 

Específic 
Crear una programació juvenil anual estable i 
àmplia que englobi a totes les franges d’edat. 

 
Descripció 

És una oferta de diferents activitats de lleure que es porten a 
terme durant tot el mes de juliol, de dilluns a divendres amb 
temàtiques diferents segons el dia de la setmana. 
Dilluns: Manualitats 
Dimarts: Activitats Nocturnes 
Dimecres: Tallers 
Dijous: Activitats esportives 
Divendres: Sortides 
 
La idea va sorgir desprès de detectar la necessitat d’omplir el 
temps de lleure dels joves durant els mesos d’estiu i així poder 
evitar que estiguin tot l’estiu al carrer.  
A més, també és una manera d’estar amb els joves en un àmbit 
més informal i de lleure. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria Benestar Social i Família 

Col·labora Regidoria de Joventut 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- 2 educadores 

- Talleristes per activitats puntuals 

Infraestructures 

- Diferents sales i espais de 
l’ajuntament i el poble 

- Material necessari per dur a terme 
les activitats 
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Econòmics - 800 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Nombre de joves que s’inscriuen  

Qualitatius 
- Valoracions dels joves que 

participen 

- Valoracions de les educadores 

 
Observacions 

És una activitat que cada any canvia ja que variem l’oferta 
d’activitats que es proposen i s’intenta que siguin els mateixos 
joves qui decideixin o proposin les activitats.  

 
2.5.  Casal d’estiu Jove 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Incrementar les activitats culturals i d’oci entres 
les persones joves. 

Específic 
Crear una programació juvenil anual estable i 
àmplia que englobi a totes les franges d’edat. 

 
Descripció 

Oferir una oferta de lleure per a joves durant el període de 
vacances d’estiu per tal de fomentar l’educació en valors. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Regidoria de Benestar Social i Família 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- 2 educadores de lleure 

- Tècnica de joventut 

Infraestructures 

- Diferents sales i espais de 
l’ajuntament i el poble 

- Material necessari per dur a terme 
les activitats 
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Econòmics - 2.000 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Nombre de joves que han 
participat 

Qualitatius 
- Valoracions dels joves que 

participen 

- Valoracions de les educadores 

 

2.6. Premi Relat Breu i Poesia Jove 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Incrementar les activitats culturals i d’oci entre 
les persones joves. 

Específic Fomentar la creació cultural juvenil 

 
Descripció 

Premi per incentivar la cultura i la redacció literària entre els i 
les joves. Conformat en dues categories: 

- Relat breu 

- Poesia o recull de poemes 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora 

- Consorci per la Normalització 
Lingüística 

- Biblioteca de Centelles – La 
Cooperativa 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- Tècnica de Joventut 

- Referent del CNPL 

Infraestructures 
- Plataformes digitals 

- Casal Francesc Macià (entrega de 
premis) 

Econòmics - 900€ (premis) 
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- 20€ (diplomes) 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 

- Nombre de treballs rebuts. 

- Nombre de treballs de persones 
residents al municipi i rodalies. 

- Edat dels participants 

- Gènere dels participants 

Qualitatius 
- Valoració dels participants. 

- Valoració dels membres del jurat. 

 
Observacions Les edats dels concursants serà del 15 als 30 anys. 

 
2.7. Premi art jove 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Incrementar les activitats culturals i d’oci entre 
les persones joves. 

Específic Fomentar la creació cultural juvenil. 

 
Descripció 

Premi per incentivar la creació cultural entre la població jove i 
reconèixer-ne les creacions de tot tipus d’art. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de cultura 

Col·labora 
- Regidoria d’Educació  

- Regidoria de Joventut 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- Tècnic de cultura 

- Dinamitzadora juvenil 

Infraestructures - Sala d’exposicions 



 
 

  

PLJ Ajuntament de Centelles       | 28 

  

 

Econòmics - 500 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 

- Nombre de treballs presentats al 
concurs 

- Nombre de visitants a l’exposició 
final. 

- Edat de les persones participants 

- Gènere de les persones participants. 

Qualitatius 
- Varietat d’obres presentades. 

- Grau de satisfacció dels artistes. 

 
3.1. Borsa de pisos compartits 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Treballar pel foment de la igualtat d’oportunitats 
d’emancipació entre el col·lectiu jove. 

Específic Fomentar l’emancipació dels i les joves. 

 
Descripció 

Creació de pisos per compartir entre joves, amb cost social. 

- 2 pisos per a 4 persones cadascun amb contracte 
de lloguer durant 2 anys. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Habitatge 

Col·labora Regidoria de Joventut 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans - Tècnic/a d’habitatge 

Infraestructures - 2 pisos 

Econòmics  
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Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 
- Nombre de sol·licituds rebudes 

- Nombre de sol·licituds resoltes. 

Qualitatius - Satisfacció /valoració dels 
beneficiaris dels pisos. 

 

3.2. Programa OFICIS 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Augmentar el suport als joves en el seu procés 
d’autoaprenentatge i maduresa personal. 

Específic Fomentar l’emancipació jove 

 
Descripció 

Programa de formació i pràctiques remunerades per aprendre 
oficis locals. 

- Mecànic 

- Fuster 

- Pintor 

- Forner 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera 
- Regidoria d’Educació 

- Oficina de Promoció Econòmica 

Col·labora - Regidoria de Joventut 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans - Tècnic/a d’Educació 

Infraestructures 
- Comerços locals 

- Aules de l’escola d’adults 

Econòmics  

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 
- Nombre de participants 

- Gènere dels i les participants 
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- Edat dels i les participants 

Qualitatius 

- Valoració de les empreses 
receptores dels i les participants 

- Grau de satisfacció dels i les 
participants 

- Grau d’aprofitament dels i les 
participants 

 
Observacions El grup destinatari seran joves d’entre 16 i 20 anys. 

 

3.3. PTT auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Treballar pel foment de la igualtat d’oportunitats 
entre el col·lectiu jove 

Específic 
Millorar les  condicions d’accés dels joves al món 
laboral 

 
Descripció 

Realització d’un Pla de Transició al Treball a  Centelles, en el 
marc dels programes de formació i inserció (PFI), adreçat a 
joves, de  setze a vint-i-un anys, que han deixat l’educació 
secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent 
titulació, i que en el moment d’iniciar els programes no 
segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres 
accions de formació. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Educació 

Col·labora 
- Departament d’Educació  
- Regidoria de Joventut 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos Humans 

- Tècnic d’Educació 

- Tècnica de Joventut 

- Professorat tècnic 
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Infraestructures - Aules 

Econòmics - 15.000 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 

- Nombre de beneficiaris del 
programa 

- Edat de les persones beneficiaris 

- Gèneres de les persones 
beneficiaries 

Qualitatius - Grau de satisfacció els i les 
participants 

 
Observacions El programa va dirigit a joves de 16 a 21 anys. 

 
3.4. Clau de pas 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Treballar pel foment de la igualtat d’oportunitats 
entre el col·lectiu jove 

Específic 
Millorar les  condicions d’accés dels joves al món 
laboral 

 
Descripció 

Projecte adreçat a joves de 16 a 24 anys amb trajectòries 

educatives, laborals i vitals singulars que necessiten 

acompanyament en la inserció educativa i/o laboral. 

El projecte pretén la creació d’unes noves condicions 
d’intervenció basades en la innovació, la transformació i la 
generació de sinergies entre el sector empresarial i els centres 
de formació per tal d’aprofitar el talent de les persones joves. 
Les accions principals previstes són: 

• Itineraris formatius: Oficis polivalent, Forestal i energies 

renovables i Desenvolupament web i introducció a la 

programació. 

• Tallers oberts: Espai obert a qualsevol jove de la 

comarca interessat en temes que tracten sobre 

aspectes transversals: l’autoconeixement, les noves 

tecnologies, etc. 

• Mentories: creació d’un espai de debat entre els i les 

estudiants de la UVIC-UCC i els i les estudiants de Clau 

de Pas. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 
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Agents implicats 

Lidera Equip tècnic del projecte 

Col·labora 
- Tècnics de l’Oficina Jove d’Osona 
- Tècnic d’orientació del Consell Comarcal 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 

- Diputació de Barcelona 

- Consell Comarcal d’Osona 

- Ajuntament de Vic 

- Ajuntament de Manlleu 

- Creacció 

Infraestructures - Aules 

Econòmics - 15.000 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 

- Nombre de beneficiaris del 
programa 

- Edat de les persones beneficiaris 

- Gèneres de les persones 
beneficiaries 

Qualitatius - Grau de satisfacció els i les 
participants 

 
Observacions 

El programa va dirigit a joves diversos d’entre 16 i 24 anys que 
han assolit com màxim l’ESO i que no se segueixen formant 
respecte al total de població d’aquesta franja d’edat. 

 

3.5. Abonament de transport per estudis 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Treballar pel foment de la igualtat d’oportunitats 
entre el col·lectiu jove 

Específic 
Facilitar l’accés a la formació pels joves amb 
pocs recursos 

 
Descripció 

Facilitar targetes i abonament de transport per garantir que les 
persones provinents de famílies amb pocs recursos puguin 
assistir i accedir a estudis post-obligatoris i que el transport no 
sigui un impediment. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 
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Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Benestar Social i Família 

Col·labora Regidoria de Joventut 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- Educador/a social 

- Tècnica de Joventut 

Infraestructures Abonaments de transport urbà 

Econòmics - 2.000 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Nombre de beneficiaris del 
programa 

Qualitatius - Grau de inserció dels participants. 

 
Observacions 

El programa va dirigit a joves a partir de 16 anys, que han 
finalitzat l’etapa d’educació secundària obligatòria. 

 
3.6. Comissió lila 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Treballar pel foment de la igualtat d’oportunitats 
entre el col·lectiu jove 

Específic 
Vetllar per la representació de tots els gèneres i 
col·lectius dins la vida i actes municipals. 

 
Descripció 

Grup consolidat de joves encarregats d’aportar la mirada lila 
dins les accions. Algunes de les accions a emprendre podrien 
ser: 

- Incentivar la formació i sensibilització entorn el gèner i 

el col·lectiu LGTBIQ+ 

- Difondre els serveis de treball de gènere, violència, 

LGBTIQ+ de la comarca entre el jovent. 

- Coordinar el punt lila en els actes juvenils del municipi. 

- Foment de la igualtat de gèner i treball de conflictes 

LGBTIQ+ dins i fora dels centres educatius (delegades 
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liles) 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Igualtat 

Col·labora - Regidoria de Joventut 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- Tècnic de Joventut 

- Tècnica d’Igualtat 

Infraestructures 
- Espai de trobada 

- Material de sensibilització 

Econòmics - 200 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 
- Nombre de membres que formen 

la comissió 

- Nombre d’iniciatives empreses 

Qualitatius - Grau d’incidència de les iniciatives. 

 
Observacions 

Es pot comptar amb la col·laboració de agents externs per 
fomentar la dinamització i creació de la comissió. 

 
3.7. INTABOO 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Treballar pel foment de la igualtat d’oportunitats 
entre el col·lectiu jove 

Específic 
Vetllar per la representació de tots els gèneres i 
col·lectius dins la vida i actes municipals. 
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Descripció 

Projecte destinat a la prevenció en l’àmbit comunitari i el treball 

específic en drogues, benestar emocional, habilitats per la vida, 

pantalles, gènere, LGTBIQ+ i violències masclistes.  

 

Objectius: 

- Prevenir situacions de risc en relació al consum de 
drogues i l’ús i/o abús de les pantalles 

- Vetllar per la igualtat de gènere i LGTBI 
- Potenciar i dinamitzar espais d’atenció i 

assessorament individual integral dels joves i 
famílies 

- Potenciar el treball en xarxa i l’acció comunitària 
per una atenció integral dels joves en els àmbits de 
salut i d’igualtat de gènere -LGTBI 

- Facilitar noves estratègies i recursos per a la 
resolució de conflictes 

- Promoure hàbits saludables i facilitar estratègies 
per millorar les habilitats per la vida 

- Facilitar una oferta formativa àmplia i adequada a 
les necessitats dels centres i territoris. 

Eixos d’actuació: 
- Activitats formatives i educatives 

- Atenció individual i familiar 

- Assessorament tècnic i acció comunitària 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Oficina d’Igualtat d’Osona 

Col·labora - Consell Comarcal d’Osona 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 

- Tècnic d’Intervenció comunitària 

- Tècnica d’Igualtat 

- Educadors de Serveis Socials 

- Tècnics de Joventut 

- Professionals de l’educació 

- Entitats del tercer sector 

Infraestructures 

- Centres educatius de la comarca 

- Espais de l’Ajuntament 

- Espais d’entitats 
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Econòmics 

- Subvencionat per la Generalitat de 
Catalunya, Diputació de Barcelona, 
Consell Comarcal i Ajuntament de 
Vic 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Nombre de demandes rebudes 

Qualitatius 

- Grau de coherència entre el 
programa, les actuacions i les 
necessitats existents 

- Grau d’adequació de les 
actuacions als objectius plantejats 

- Nivell d’impacte de les actuacions 
- Grau d’eficàcies i eficiència del 

programa 
- Grau de satisfacció dels diferents 

beneficiaris i participants segons 
les actuacions 

- Grau de motivació i participació 
dels agents educatius implicats 

- Nivell de difusió i coneixement del 
programa i recursos 

- Grau de satisfacció dels 
responsables tècnics i polítics del 
programa. 

- Nivell de coordinació i treball en 
xarxa. 

 
3.8. Projecte Alternatiu a la Sanció Administrativa (PASA)  

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Treballar pel foment de la igualtat d’oportunitats 
entre el col·lectiu jove 

Específic 
Vetllar per la representació de tots els gèneres i 
col·lectius dins la vida i actes municipals. 

 
Descripció 

Projecte Alternatiu a la Sanció Administrativa, per treballar la 

detecció precoç i la prevenció en menors denunciats per ús o 

tinença de drogues a l’espai públic. 

Eixos d’actuació 

- Coordinació amb tots els agents implicats 

- Treball educatiu i pedagògic amb el menor i les 

seves famílies 

- Vetllar pel correcte desenvolupament dels 

objectius. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 
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Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Oficina d’Igualtat d’Osona 

Col·labora - Consell Comarcal d’Osona 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 

- Tècnic d’Intervenció comunitària 

- Tècnica d’Igualtat 

- Educadors de Serveis Socials 

- Tècnics de Joventut 

- Professionals de l’educació 

- Entitats del tercer sector 

- Mossos d’esquadra 

- Policia Local 

Infraestructures 
- Espais del Consell Comarcal 

- Espais dels Ajuntaments 

Econòmics 

- Subvencionat per la Generalitat de 
Catalunya, Diputació de Barcelona, 
Consell Comarcal i Ajuntament de 
Vic 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 

- Quantitat de participants del 
programa 

- Assistència dels participants a les 
sessions. 

Qualitatius 

- Grau de participació de les famílies 
en el treball educatiu 

- Grau de compliment del circuit 
administratiu i dels mitjans de 
comunicació entre professionals. 

 
3.9. Descentralització SPOTT 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Treballar pel foment de la igualtat d’oportunitats 
entre el col·lectiu jove 

Específic 
Vetllar per la representació de tots els gèneres i 
col·lectius dins la vida i actes municipals. 
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Descripció 

És un servei gratuït i descentralitzat d'atenció a menors d'edat 
amb problemàtica d'addicció a drogues i/o pantalles, i suport a 
les seves famílies. 
Objectius: 

- Oferir a la comarca d’Osona un servei 
descentralitzat de suport especialitzat en matèria de 
consum de drogues i ús problemàtic i/o addicció a 
les pantalles a menors d'edat en risc, i a les seves 
famílies. 

- Reduir o aturar les addiccions a drogues i/o a les 
pantalles en menors d'edat. 

- Acompanyar i atendre als menors d'edat en 
tractament perquè abandonin la seva conducta 
addictiva i els hàbits poc saludables en relació amb 
les drogues i/o pantalles.  

- Assessorar a les famílies per reforçar la seva 
capacitat en la tasca educativa i oferir-los suport 
emocional durant tot el procés 

Accions: 
- Tractament a menors d'edat amb problemes 

relacionats amb les drogues i/o pantalles, i atenció 
a les seves famílies. 

Suport al personal tècnic municipal i altres professionals que 
treballen amb menors d'edat. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera SPOTT 

Col·labora - Consell Comarcal d’Osona 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 

- Tècnic d’Intervenció comunitària 

- Tècnica d’Igualtat 

- Educadors de Serveis Socials 

- Tècnics de Joventut 

- Professionals de l’educació 

- Entitats del tercer sector 

Infraestructures 

- Centres educatius de la comarca 

- Espais de l’Ajuntament 

- Espais d’entitats 
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Econòmics 

- Subvencionat per la Generalitat de 
Catalunya, Diputació de Barcelona, 
Consell Comarcal i Ajuntament de 
Vic 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 

- Nombre de participants al 
programa 

- Assistència dels participants a les 
sessions 

Qualitatius 

- Grau de participació de les famílies 
en el treball educatiu 

- Grau de compliment del circuit 
administratiu i dels mitjans de 
comunicació entre professionals. 

 
3.10. Premi treball de recerca municipal 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General Divulgar el patrimoni històric del municipi. 

Específic Incentivar l’interès històric del municipi. 

 
Descripció 

Iniciativa per premiar el treball i la divulgació del patrimoni 
cultural i històric del municipi a través del treball de recerca de 
Batxillerat dels centres d’educació secundària de Centelles. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Patrimoni 

Col·labora 
- Regidoria de Joventut 
- Regidoria d’Educació 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 

- Tècnic de Joventut 

- Arxivera municipal 

- Tècnic d’Educació 

Infraestructures -  
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Econòmics - 500 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Nombre de treballs presentats 

Qualitatius - Aspectes treballats i divulgats pels 
treballs 

 
4.1. Càpsules competencials 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Augmentar el suport als joves en el seu procés 
d’autoaprenentatge i maduresa personal. 

Específic 
Promoure la formació competencial dels i les 
joves. 

 
Descripció 

Crear càpsules formatives que proporcionin competències 
bàsiques per l’emancipació dels i les joves. 

- Taller de cuina bàsica 

- Taller d’electricitat a la llar 

- Taller de costura bàsica 

- FOL bàsic 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora 
- Regidoria d’Educació 

- Promoció econòmica 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- Dinamitzadors/especialistes dels 

tallers 

- Dinamitzadora Juvenil 

Infraestructures Espai per la formació 

Econòmics 1.000€ 
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Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 

- Nombre de tallers impartits 

- Nombre de participants als tallers 

- Edat de les persones participants 

- Gènere de les persones participants 

Qualitatius 
- Grau de satisfacció dels participants 

- Utilitat dels tallers 

 

4.2. Jornades d’Orientació Acadèmica i Professional CÀPSULA 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Augmentar el suport als joves en el seu procés 
d’autoaprenentatge i maduresa personal. 

Específic 
Oferir assessorament i orientació específic en 
l’àmbit educatiu. 

 
Descripció 

Jornades d’orientació dirigides als alumnes de final d’etapa 
educativa (ESO, Batxillerat, CF…) que han de fer transició en 
l’etapa formativa. Espai informatiu que recull tota la oferta 
formativa de la comarca d’Osona. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Consell Comarcal d’Osona 

Col·labora 

- Regidoria de Joventut 

- Regidora d’Educació 

- Centres educatius del municipi 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 

- Tècnica de Joventut 

- Dinamitzadora juvenil 

- Centres educatius del municipi 

Infraestructures 
- Espai del Sucre de Vic 

- Web CAPSULA 
(www.osonajove.cat/capsula)  

Econòmics - 0 € 

http://www.osonajove.cat/capsula
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Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Nombre de participants dels 
centres educatius del municipi 

Qualitatius 

- Valoració dels participants. 

- Valoració del professorat 

- Valoració personal tècnic 

 
Observacions 

Aquesta acció es fa de manera conjunta amb el Consell 
Comarcal d’Osona i tots els serveis de joventut dels municipis 
de la comarca, per la qual cosa, és una acció que es 
desenvolupa any rere any i el disseny es fa de manera 
conjunta. 

 

4.3. Programa Arrel 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Augmentar el suport a les persones joves en el 
seu procés d’autoaprenentatge i maduresa 
personal. 

Específic 
Donar suport a programes d’èxit escolar adreçats 
a joves 

 
Descripció 

El Programa Arrel vol facilitar que alumnes de 2n cicle de 
secundària puguin obtenir el graduat en ESO mitjançant una 
modificació curricular i continuar el seu itinerari educatiu. 
L’objectiu principal del programa és l’assoliment de 
competències bàsiques a nivell personal, escolar, social i 
laboral que faciliti la integració a l’entorn, l’acreditació de l’etapa 
i l’accés a la formació professional. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Educació 

Col·labora 

- Regidoria de Promoció Econòmica 

- Regidoria de Serveis Socials 

- Empreses municipals 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 

Recursos Humans 
- Tècnic d’Educació 

- Insertora Laboral 
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- Educadora Social 

Infraestructures 
- Aules dels centres educatius 

- Empreses col·laboradores 

Econòmics 3.000€ 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 

- Nombre de joves adherits al 
programa 

- Nombre de joves que obtenen el 
graduat. 

Qualitatius - Grau de satisfacció de les 
persones participants 

 

4.4. Assessoria d’estudis i professions 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Augmentar el suport a les persones joves en el 
seu procés d’autoaprenentatge i maduresa 
personal. 

Específic 
Donar suport a programes d’èxit escolar adreçats 
a joves 

 
Descripció 

Servei dirigit a orientar, assessorar i guiar als i les joves en el 
seu procés de presa de decisions un cop acabats els estudis 
obligatoris: recerca i coneixement d’itineraris formatius, sortides 
professionals, etc. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Regidoria de Promoció Econòmica 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 

Recursos Humans 
- Insertora Laboral 

- Informadora juvneil 
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Infraestructures - Punt d’Informació Juvenil 

Econòmics 
- 0 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Nombre de joves atesos 

Qualitatius - Grau d’inserció laboral dels joves 

 

4.5. Serveis OJO 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Augmentar el suport a les persones joves en el 
seu procés d’autoaprenentatge i maduresa 
personal. 

Específic 
Donar suport a programes d’èxit escolar adreçats 
a joves 

 
Descripció 

Servei d'assessorament personalitzat a persones joves i 
professionals sobre temes d’emancipació juvenil.  
(Associacionisme, Cultura, Treball, Habitatge, Salut, Educació 
etc.) 
Accions: 

• Assessorament, acompanyament i informació a 
persones joves, famílies i professionals 

• Elaboració de material i contingut per la pàgina web 
osonajove.cat. 

• Gestió i dinamització de xarxes socials del servei 

• Difusió de recursos per professionals a través de 
diversos canals 

• Coordinació del projecte per professionals Compartim 

• Suport als Punts Joves de la comarca 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Oficina Jove d’Osona 

Col·labora Tècnics de Joventut 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
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Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans - Informador juvenil responsable de 
l’Oficina Jove 

Infraestructures - Instal·lacions de l’Oficina Jove 
d’Osona 

Econòmics 
- 0 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 
- Nombre d’atencions 

personalitzades 

- Nombre de sessions grupals 

Qualitatius 
- Reunions de coordinació 

- Difusió d’oportunitats 

 

4.6. Xerrades als centres d’educació secundària 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Augmentar el suport als joves en el seu procés 
d’autoaprenentatge i maduresa personal 

Específic Formar en valors 

 
Descripció 

Planificació i dinamització de xerrades i tallers sobre aspectes 
concrets (sexualitat, treball, consum, etc.) que siguin d’interès 
pels i les joves i que no es puguin assumir des de l’àmbit 
curricular dels centres educatius. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Regidoria d’Educació 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos Humans 

- Tècnica de Joventut 

- Dinamitzadors/especialistes dels 
tallers 
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Infraestructures - Centres educatius del municipi 

Econòmics - 1.000€ 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 
- Nombre de tallers realitzats 

- Nombre de participants 

Qualitatius 

- Valoracions dels tallers per part 
dels participants. 

- Grau de satisfacció de les 
persones participants. 

 
Observacions 

Els tallers s’adaptaran segons les necessitats i demanes dels 
joves i dels centres. 

 

4.7. Activitats i talles instructius 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Augmentar el suport als joves en el seu procés 
d’autoaprenentatge i maduresa personal. 

Específic Formar en valors 

 
Descripció 

Creació i dinamització de tallers i activitats que apropin el jovent 
a uns valors socials adequats de respectes, solidaritat, 
coneixement i companyonia. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Regidoria de Benestar Social i Família 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- Dinamitzadora juvenil 

- Tècnica de joventut 

Infraestructures 

- Espai Jove 

- Punt d’Informació Juvenil 

- Material bàsic 
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Econòmics - 200 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Nombre d’activitats realitzades 

Qualitatius - Valoració de les activitats 

 

4.8. Beques de formació en el lleure 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Augmentar el suport als joves en el seu procés 
d’autoaprenentatge i maduresa personal. 

Específic Formar en valors 

 
Descripció 

Proporció de beques per subvencionar i reduir els costos del 
curs de monitor/a i director/a de lleure. 

- Curs monitor/a = 50€ (100€ membres actius de l’esplai) 

- Curs director/a = 100€ (150€ membres actius de 
l’esplai) 

Caldrà signar un compromís de finalització i aprofitament del 
curs prèviament. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Oficina de Promoció Econòmica 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans - Dinamitzadora juvenil 

Infraestructures - Punt d’Informació Juvenil 

Econòmics - 600€ 
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Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius 
- Nombre de sol·licituds rebudes 

- Nombre de persones titulades 

Qualitatius - Valoració del servei prestat 

 
4.9. Esports en valors 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Augmentar el suport als joves en el seu procés 
d’autoaprenentatge i maduresa personal. 

Específic Formar en valors 

 
Descripció 

Projecte impulsat pel Consell Comarcal d’Osona i l’empres 
EVAL que fomenta el treball els valors a través de la pràctica 
esportiva. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Regidoria de Benestar Social i Família 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 

- Tècnica de joventut 

- Dinamitzadora juvenil 

- Tallerista EVAL 

Infraestructures 
- Pati de l’IES 

- Material bàsic esportiu 

Econòmics - 1.000 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Nombre de participants inscrits 

Qualitatius - Valoració dels participants 
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Observacions És una activitat creada pel Consell Comarcal d’Osona. 

 

4.10. Curs premonitors/es de lleure 

 
Eix 

 

  

Objectius 

General 
Augmentar el suport als joves en el seu procés 
d’autoaprenentatge i maduresa personal. 

Específic Formar en valors 

 
Descripció 

Curs de formació per a adolescents que vulguin vincular-se 
amb el món del lleure i adquirir habilitats i recursos per 
desenvolupar la tasca d’ajudant de monitor/a de lleure. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria de Joventut 

Col·labora Regidoria d’Educació 

 

Temporització 

 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 
- Tècnica de joventut 

- Empresa externa que imparteix el 
curs 

Infraestructures - Aules 

Econòmics - 2.000 € 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Quantitatius - Nombre de participants inscrits 

Qualitatius - Valoració dels participants 

 
Observacions La formació va dirigida a joves d’entre 14 i 17 anys. 
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6.2. La temporització 

Tenint en compte que el Pla Jove té una durada de quatre anys naturals, de les accions 

que s’hi desenvolupen se n’ha concretat la implementació al llarg d’aquest període, tal com 

es presenta a la taula de continuació: 

Acció 2022 2023 2024 2025 

Pressupostos participatius     

Consell juvenil     

PIDCES     

Trobades de  delegats/des als centres d’educació 

secundària 

    

Suport econòmic per actes de les entitats juvenils     

Subvenció de cursos de lleure pels membres de l’esplai     

Butlletí Jove     

Pla de comunicació de la Regidoria de Joventut     

Nou espai Juvenil unificat – PIPA + Espai Jove     

Agenda Jove     

Programa Anem al Teatre     

Juliol jove     

Casal d’estiu jove     

Premi relat breu i poesia jove     

Premi art jove     

Borsa de pisos compartits     

Programa OFICIS     

PTT – Auxiliar de vendes i comerç     

Clau de pas     

Abonaments de transport     

Premi treball de recerca de Centelles     

Comissió lila     

INTABOO     

Projecte Alternatiu a la Sanció Administrativa (PASA)     

Descentralització SPOTT     

Càpsules competencials     

Jornades d’Orientació acadèmica i professional 

CÀPSULA 

    

Programa ARREL     
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Assessoria d’estudis i professions     

Serveis OJO     

Xerrades als centres d’educació secundària     

Activitats i tallers instructius     

Beques de formació en el lleure     

Esport en valors     

Curs de premonitors/es de lleure     

 

 Inici del procés de disseny 
 Inici de la implementació 
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7. L’organització i implementació del Pla 

Per tal de que la implementació del PLJ de Centelles tingui èxit cal comptar amb diferents 

espais i mètodes de seguiment i els recursos adequats per fer-ho. 

7.1. Els espais de seguiment i treball 

Durant la implementació el PLJ 2022-2025 caldrà desenvolupar diferents espais de treball i 

seguiment que serviran per poder comprovar l’acompliment de tot allò proposat i previst. 

Així doncs, es marcaran espais de seguiment en diferents nivells per tenir la visió de tots 

els agents implicats. Així doncs, trobarem: 

- Comissió de Seguiment polític del PLJ: Serà l’espai de trobada entre els representants 

polítics de les àrees involucrades en el PLJ. Es reuniran de manera anual per valorar 

l’evolució del pla i fer-ne la avaluació anual de totes les accions empreses. La convocatòria 

d’aquesta trobada serà iniciativa de la Regidora de Joventut. 

- Taula de seguiment transversal: Aquest espai serà l’entorn de trobada dels referents 

tècnics involucrats en la implementació del PLJ. En aquest cas es reuniran de manera 

semestral o trimestral segons convingui. Aquest espai servirà per fer el seguiment de la 

implementació de les accions i, alhora, impulsar les millores que sigui necessàries per 

donar millor qualitat a les actuacions en marxa o previstes. També serà el context on, des 

d’un punt de vista tècnic, es realitzarà l’avaluació global del PLJ i del seu contingut. La 

convocatòria d’aquesta trobada serà iniciativa de la tècnica de Joventut.  

- Taula jove: Serà l’espai de trobada amb el jovent (tant a títol individual com procedent de 

les entitats juvenils del municipi). Aquest espai servirà per conèixer l’opinió dels joves, 

analitzar les actuacions empreses, la seva idoneïtat i avaluar el PLJ a mesura que aquest 

es va implementant. També servirà per concretar o acabar de disseny accions concretes 

previstes per poder aportar la visió juvenil en la implementació. 

7.2. Els recursos 

- Humans 

El Servei de Joventut de Centelles compta amb diferents professionals encarregats 

d’impulsar les polítiques de joventut al municipi. En aquest cas, comptarem amb: 

- Tècnica de joventut / Dinamitzadora juvenil / Informadora juvenil: És la  

persona amb càrrec tècnic encarregada de gestionar, coordinar i impulsar tots els 

projectes i serveis derivats de l’àrea de joventut. A més, la mateixa persona és 
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l’encarregada de dinamitzar el servei de Punt d’Informació Juvenil (EL PIPA) i totes 

aquelles accions que se’n deriven. Així doncs, aquest perfil professional dedica tota 

la seva jornada laboral al servei de joventut, amb una càrrega total de 37,5h 

setmanals. 

- Regidor/a de Joventut: És la persona de referència a nivell polític de l’àrea de 

Joventut, entre d’altres àrees. És l’encarregada de prendre les decisions finals 

referents a l’àrea i de traslladar les propostes a la resta de representants polítics. 

- Funcionals 

En el municipi de Centelles es compta amb diferents espais d’ús exclusiu o compartit, que 

pot utilitzar el jovent, els quals tenen diferents funcionalitats i ofereixen diferents serveis. 

Equipament Descripció Destinataris Règim 
Àrea 

referència 

EL PIPA (Punt 

d’Informació i 

Promoció 

d’Activitats) 

El PIPA és l’equipament públic 

obert a tot el jovent del municipi 

que té la voluntat de donar suport i 

assessorament en el seu procés 

d’emancipació individual i 

col·lectiva, i que propugna la 

igualtat 

Joves de 12 

a 35 anys (i 

públic en 

general) 

Públic Joventut 

Espai Jove 

L’espai Jove és un equipament 

públic obert a joves del municipi 

que té per objectiu dinamitzar 

activitats per fomentar la 

participació juvenil a través de 

propostes atractives i oferint un 

espai d’oci i de trobada per aquest 

col·lectiu. 

Joves de 12 

a 17 anys 
Públic 

Benestar 

Social 

Espai Juvenil 
L’espai Juvenil de la Biblioteca és 

Joves de 12 
Públic Cultura 
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de la 

Biblioteca La 

Cooperativa 

un equipament públic obert a joves 

del municipi i rodalies que té per 

objectiu oferir un espai de treball 

idoni per desenvolupar les tasques 

escolar i fomentar la lectura entre 

aquest col·lectiu. 

a 18 anys 

 

- Econòmics 

La partida pressupostaria destinada a l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Centelles s’ha 

mantingut bastant estable en els darrers anys. Així doncs, es preveu que en el transcurs 

del nou PLJ 2022-2025 aquesta aportació no variï. 

A part del fons propi també es compta amb fonts de finançament extern com són la 

Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal d’Osona i la Direcció General de Joventut.  
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8. Avaluació 

L’avaluació és una eina indispensable per obtenir informació sobre els resultats de les 

polítiques i els processos i agents que hi ha estat implicats així com un dels aspectes que 

asseguraran la qualitat de les polítiques de joventut (PNJCat 2020)5. 

Garantir una correcta avaluació ha estat i és una de les prioritats del Pla Jove de Centelles, 

motiu pel qual a continuació es defineixen al detalls els diversos mecanismes d’avaluació, 

així com els criteris i indicadors que permeten fer un bon seguiment dels resultats i el 

desenvolupament de les accions. 

Així doncs, s’han previst diversos òrgans i espais d’avaluació i seguiment que tenen com a 

objectiu garantir que el PLJ de Centelles 2022-2025 es desenvolupi segons els criteris i 

terminis previstos. Alhora, reforça la concepció del pla com a obert i dinàmic, és a dir, el 

sistema d’avaluació ha de permetre ajustar-se a les necessitats canviants i assentar les 

bases dels futurs Plans Locals. 

Es contempla que l’avaluació la realitzin els següents agents: 

- El col·lectiu jove a través de dinàmiques, qüestionaris, entrevistes o reunions a les 

persones destinatàries i usuàries de les actuacions. 

- Reunions de valoració amb els agents implicats: personal tècnic i polític. 

- Repercussió i continguts relacionat a les xarxes socials. 

- Diari de camp tècnic i observació durant el desenvolupament de l’actuació. 

El present pla contempla dos tipus d’avaluació. Per una banda l’avaluació de les 

actuacions que es farà en dues fases (continua i final). I per l’altra l’avaluació del propi Pla 

Jove que també es realitzarà en dues fases (anual i final). Es presenta a continuació, 

doncs, els espais previstos per a tals efectes. 

AVALUACIÓ DE LES ACTUACIONS 

• Avaluació continua: Es realitza durant la implementació de l’actuació a fi 

d’analitzar si s’està implementant segons el previst i així poder introduir correccions 

per facilitar l’assoliment dels resultats previstos. 

• Avaluació final: Es dur a terme quan l’actuació ha finalitzat i serveix per analitzar 

tant la implementació de l’actuació com els seus impactes i eficiència. 

Per poder recollir de manera eficaç i eficient l’evolució de les diferents accions i propostes 

del pla tant durant la seva implementació com un cop finalitzat el projecte, s’utilitzaran 

 
5 Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, pàg. 203. L’avaluació del PNJCat 2020. 
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diferents eines de recollida de informació com el model que es presenten a continuació. 

 

Nom de l’acció: 

Any:  

Indicadors SI NO Observacions/millores 

Respon als objectius previstos    

Es desenvolupa segons la temporalitat prevista    

Es valora positivament la continuïtat de l’acció    

Nombre de destinataris previstos   

Nombre de destinataris reals   

+ Altres indicadors específics de cada acció   

 

AVALUACIÓ DEL PLA 

• Avaluació anual: S’elaborarà a final de cada any natural de vigència del Pla Jove i 

té com a objectiu valorar el funcionament dels programes, així com el resultat de 

l’avaluació continuada. D’altra banda, serà el moment de revisar amb certa 

perspectiva, el desenvolupament del PLJ de Centelles, passat i futur, així com 

l’adequació de les actuacions als objectius. 

• Avaluació final: Es realitzarà al final del període de vigència de l’actual PLJ de 

Centelles. Té com a objectiu valorar el desplegament dels programes i dels 

continguts del pla. 

El resultat del procés d’avaluació i seguiment ha de ser útil per afrontar el següent Pla 

Jove i, per tant, aportar aquells canvis i millores que s’hagin considerat necessaris. 

D’igual manera que en l’avaluació de les accions, quan fem el seguiment i avaluació del 

PLJ també utilitzarem diferents eines i recursos per determinar l’evolució d’aquest. Per una 

banda, s’utilitzaran les memòries anuals d’aquelles accions que siguin de llarga durada 

per fer una valoració general any per any del grau d’implementació del PLJ. Per altra 

banda, aquestes es complementaran amb una fitxa de valoració com la que es presenta a 

continuació: 

AVALUACIÓ ANUAL PLJ Any:  

Indicadors 
Menys del 

50% 

Del 50 a 

75% 

Més del 

75% 

Grau d’execució totes les accions previstes    

Grau d’adequació a la temporalitat marcada    

S’ha disposat dels recursos necessaris    
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Grau de participació dels agents previstos    

S’han utilitzat els espais de seguiment 

previstos 

   

Grau d’assoliment dels objectius    

S’ha donat resposta als destinataris 

previstos 

   

Observacions/millores  
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9. Comunicació 

La comunicació és l’acció conscients de intercanviar informació entre més d’una persona o 

entitat. En aquest cas, el nostres PLJ 2022-2025 compta amb un Pla de comunicació per 

tal de fer arribar la informació sobre les diferents accions, objectius i eixos de treball al 

col3lectiu jove del municipi. Per aquest motiu es preveu fer-ho de la següent manera: 

QUÈ COMUNICAREM COM CANALS DESTINATARIS MOMENT 

PLJ de Centelles 2022-

2025 

Presentació 

Power 

Point 

Acta formal 

al teatre 

Joves 

destinataris i 

població en 

general Un cop aprovat 

el PLJ 

Fulletons 

Bústies de 

la població 

jove 

Joves de 12 a 

35 anys 

La estructura del pla 

(eixos, àrees de treball i 

accions) 

Esquema 

resum 

Web 

(apartat 

PLA JOVE) 

Tota la població 

Permanent des 

de l’inici del 

període 

d’implementació 

del PLJ 

Vídeo 

resum 

Xarxes 

socials 
Joves 

Un cop aprovat 

el PLJ 

Accions concretes del 

PLJ 

Fotografia 

o cartell 

Xarxes 

socials 

(Instagram) 

Joves 

destinataris 

Prèviament a 

l’inici de 

l’actuació i/o 

durant la seva 

implementació 
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10. Annex: La diagnosi i anàlisi de la realitat 
juvenil de Centelles 

10.1. Anàlisi sociodemogràfic 

A l’hora de fer l’anàlisi sociodemogràfic, hem trobat dificultats per a tenir dades 

estadístiques actualitzades, especialment en el moment que volíem fer la consulta 

d’una franja específica de la població (el col·lectiu jove). Per aquest motiu, hem 

recorregut a diferents fonts d’informació, tenint en compte que les diferents 

estadístiques poden utilitzar diferents criteris d’anàlisi, fet que cal tenir present a 

l’hora d’interpretar les dades. 

Finalment, les fonts d’informació utilitzades per l’anàlisi sociodemogràfic de 

Centelles han estat dades estadístiques i informes de: 

- IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) 

- Observatori Socioeconòmic d’Osona 

- Diputació de Barcelona 

- Generalitat de Catalunya 

o Departament de Cultura 

o Observatori de la Salut 

o Secretaria de Habitatge i millora urbana 

- CREACCIÓ. Agència d’emprenedoria, Innovació i Coneixement. 

Per altra banda, també cal destacar que vam començar l’anàlisi sociodemogràfic 

dels àmbits treballats al Pla Jove 2016-2020, de forma que podíem valorar l’estat 

actual de la situació i, per tant, l’evolució i canvis que s’havien donat. Tot i així, 

enguany vam veure important poder incloure nous apartats que consideràvem 

importants i que no quedaven reflectits, com són els àmbits de cultura i d’igualtat. 

L’anàlisi sociodemogràfic que presentem a continuació està dividit en set apartats: 

població, educació, treball, habitatge, salut, cultura i igualtat. 

10.1.1. Població 
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Evolució demogràfica 

Centelles té una població de 7.513 habitants, dels quals un 16’65% són joves de 15 

a 29 anys (1.083 persones6 ). Tot i que el nombre total de joves en el municipi de 

Centelles ha augmentat en els darrers anys, sobretot entre el 2017 i el 2019 de 

manera significativa, veiem que la proporció de joves respecte al total de la 

població del municipi segueix la seva tendència a la baixa ja des del 2015, quan els 

joves de Centelles representaven un 17’86% de la població (veure gràfic 1). 

Gràfic 1: Evolució de la població jove de 15 a 29 anys. Centelles. 2015-2020. 

 

Font: Elaboració a partir de dades extretes del programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 

Aquesta tendència, per contra, no es produeix a nivell territorial de Catalunya, on 

l’augment de la població jove ve acompanyat d’un augment de la proporció que 

aquesta representa en el total del territori català. Així doncs, després d’analitzar 

les dades concretes de Centelles i observant la piràmide de població del municipi 

del darrer any, podem arribar a la conclusió que: 

- A curt termini continuï la tendència del col·lectiu jove a perdre pes demogràfic, ja 

que dins el grup de joves, el subgrup de menys edat (de 20 a 24 anys) és el menys 

nombrós (veure gràfics 2). 

 
6 Dades del padró d’habitants anual de 2020. Hermes. 
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- A llarg termini la població jove torni a augmentar en nombre i proporció degut a 

que la següent franja d’edat és més nombrosa. 

 Gràfic 2: Piràmide de la població de Centelles 2020. 

 

Font: Elaboració a partir de dades extretes del programa Hermes de la Diputació de Barcelona i IDESCAT.7 

En observar l’evolució demogràfica també podem tenir en compte l’índex de 

dependència juvenil i l’índex de tendència: 

L’índex de dependència juvenil és la relació entre les persones en edat no activa de 

0 a 15 anys respecte a la població potencialment activa. Amb aquest índex es 

pretén mesurar la càrrega que representa la població juvenil per a la població en 

edat de treballar. A desembre de 2019, l’índex de dependència juvenil de Centelles 

és de 26’51%8 , un valor que ha anat en disminuint al llarg dels anys (el 2015 

l’índex de dependència juvenil de Centelles era d’un 28’13%9 ) i que segueix també 

la tendència a la baixa a nivell general del territori (província de Barcelona, 

comarca Osona i Catalunya en general). 

L’índex de tendència és un indicador de la dinàmica demogràfica (A mesura que 

presenti valors inferiors a 100, mostrarà el descens de la natalitat, menor 

 
7 https://www.idescat.cat/emex/?id=080673&lang=es 
8 Dades extretes del programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 
9 Dades extretes del programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 
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creixement demogràfic i envelliment). En aquest sentit, del 2015 fins a dia d’avui 

Centelles ha patit una disminució del valor d’aquest índex. Hem passat del 95’18 

similars als de la província de Barcelona (94’39) del 2015, a un 77’78 del 2019. Cal 

dir que no és una disminució tant a nivell de municipi com a nivell de província ja 

que aquesta a data de 2019 s’emplaça a un valor total de 87’1510. 

10.1.2. Educació 

Educació Secundària Obligatòria 

Centelles és el principal municipi d’Osona Sud i té l’àrea d’influència en les 

poblacions més properes: Balenyà, Sant Martí de Centelles i Aiguafreda. En l’àmbit 

educatiu, Centelles té dos centres d’educació secundària que donen formació als 

joves d’Osona Sud. Per aquest motiu, durant aquesta etapa formativa hi ha gran 

mobilitat d’estudiants de les tres poblacions veïnes cap a Centelles. 

Cal tenir en compte, però, que a partir del curs escolar 2020-2021 Balenyà impulsa 

i inicia el projecte d’Institut-Escola en el seu municipi i comença a impartir 

formació secundària obligatòria de continuïtat, la qual cosa vol dir que en un futur 

no molt llunyà, els joves d’aquesta població ja no es veuran obligats a traslladar-se 

a Centelles per seguir la seva etapa formativa i que, per tant, els joves escolaritzats 

al municipi es veuran disminuïts. 

Tot i així, de moment en aquesta etapa de l’Educació Secundària Obligatòria, cal 

destacar que el total d’alumnes escolaritzats segueix augmentant un 8’87% en els 

últims 4 anys, passant de 586 alumnes el curs 2014-2015, a 638 el curs 2018-2019. 

Si ens fixem en la procedència dels alumnes matriculats a secundària, veiem que la 

població estrangera es manté estable amb uns valors similars els darrers quatre 

anys (veure taula 3). Malgrat aquesta tendència, l’últim any ha sofert una 

repuntada i fent que la població d’origen estranger a secundària representi un 

6’47% dels estudiants matriculats. 

 

 
10 Dades extretes del programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 
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Taula 3. Alumnes estrangers matriculats a ESO. Sector públic i privat. 

Curs 
Total alumnes 

estrangers 

Total 

alumnes 

% alumnes 

estrangers 

2013-2014 32 558 5.73% 

2014-2015 34 586 5.80% 

2015-2016 31 578 5.36% 

2016-2017 32 583 5.49% 

2017-2018 31 621 4.99% 

2018-2019 32 637 5.02% 

2019-2020 42 649 6.47% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Indicadors i Estadística del Departament 
d'Ensenyament.6 

Per altra banda, pel que fa a l’avaluació dels alumnes d’educació secundària 

obligatòria, observem que (veure taula 4): 

- Segueix la tendència a l’alça del percentatge de joves que obtenen el graduat 

escolar, cosa que va acompanyat d’una disminució del fracàs escolar. 

- En els últims 4 anys, es manté el percentatge de joves que obtenen el 

graduat escolar en uns valors entre el 90% i el 95%. 

- Entre els joves que no obtenen el graduat escolar segueix la tendència a 

augmentar el percentatge de joves que romanen a cicle, envers els joves que 

obtenen el certificat d’estudis i deixen d’estudiar. Aquest fet pot ser degut a 

la falta d’expectatives laborals dels joves sense formació post obligatòria. 

Taula 4: Alumnat avaluat de 4t ESO a Centelles (Sector públic i privat) 

Total Centelles Avaluats Graduats en ESO 
Certificats ens. 

secundari 

Repeteixen 

curs 

Curs Total Total % Total % Total % 

2013-2014 140 127 90,71 7 5 6 4,29 

2014-2015 139 132 94,96 4 2,88 3 2,16 

2015-2016 138 128 92,75 1 0,72 9 6,52 

2016-2017 129 118 91,47 9 6,98 2 1,55 
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2017-2018 152 144 94,74 8 5,26 0 0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Indicadors i Estadística del Departament 

d'Ensenyament.11 

Formació post-obligatòria 

Segons l’Informe Situació laboral de les persones joves de Catalunya. 2r trimestre de 

2020 de l’Observatori Català de la Joventut, i tal com ja apuntava el mateix informe 

del 2015, “la crisi economia va impulsar l’augment de la població jove que estudia, 

mantenint la tendència a l’alça fins el 2017 on va començar a disminuir. Tot i així se 

situa actualment al 50,7%, cosa que confirma que més de la meitat de les persones 

d’entre 16 i 29 anys estan estudiant” (pàg. 18) 

A l’hora de seguir la formació post-obligatòria, Centelles disposa d’un centre on 

s’imparteix Batxillerat i, des de fa uns anys, també Formació Professional de Grau 

Mitjà amb el Cicle de CAFMEN. Per aquest motiu a Centelles hi estudien joves del 

propi municipi o dels municipis propers de la comarca i rodalies. En els últims 

anys, i amb la implantació de la Formació Professional al municipi, ha augmentat el 

número de joves que estudien a Centelles formació post-obligatòria (taula 5). 

Taula 5. Total alumnat formació post-obligatòria. Per cursos. Centelles. 

Curs 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

Batxillerat 121 135 127 127 119 

FPGM 28 30 31 35 35 

Font: Departament d’Ensenyament. Dades d’escolarització. 

Mobilitat per estudis 

En parlar de formació post-obligatòria es genera gran volum de desplaçaments de 

joves del municipi que van a estudiar a altres poblacions de la província de 

Barcelona, sigui per a seguir la formació professional o bé per als estudis 

universitaris. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), el curs 2019-

2020 un 17% de centellencs estudiaven fora del municipi, mentre que un 42% de 

joves de fora de Centelles venien al municipi a estudiar (veure taula 6). 

 
11 http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/
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Taula 6. Mobilitat per estudis no universitaris. Curs 2019-2020. 

Estudis ESO Batxillerat FPGM FPGS 

Residents que estudien al municipi 335 70 5 0 

No residents que estudien al municipi 315 65 40 0 

Residents que estudien fora del municipi 20 45 60 45 

Font: Elaboració a partir de les dades de l’IDESCAT.12 

Si ens fixem amb els estudis universitaris, donat que al municipi no se n’ofereixen, 

el 100% dels joves que els cursen es veuen obligats a mobilitzar-se fora d’aquest. 

La mobilitat principalment és cap a l’àrea metropolitana on es concentren la 

majoria d’universitats. Tot i així un gruix no poc visible es queda a la comarca a fer 

aquests estudis (12% aproximadament) i un percentatge molt petit es mobilitza a 

comarques més llunyanes o fins i tot a l’estranger (5%). 

Formació de persones adultes 

Centelles també té una Escola de Persones Adultes on es fa formació en diferents 

àmbits (llengües, competències digitals, formació bàsica, preparació de proves 

d’accés, etc.). Segons consta a la taula següent de mitjana un 33% dels alumnes de 

les escoles de persones adultes són joves de 16 a 29 anys. 

Taula 7. Alumnes per edats a la Formació de persones adultes. 

 Catalunya Osona 

Curs 
Total 

alumnes 

Alumnes 

de 16 a 

29 anys 

% 

alumnes 

de 16 a 

29 anys 

Total 

alumnes 

Alumnes 

de 16 a 

29 anys 

% 

alumnes 

de 16 a 

29 anys 

2014 – 2015 72.824 27.279 37,46% 1.227 447 36,43% 

2015 – 2016 41.559 14.691 35,355 700 231 33% 

2016 – 2017 64.332 21.597 33,57% 1.077 338 31,38% 

2017 – 2018 61.859 19.849 32,095 971 312 32,13% 

2018 – 2019 66.738 20.610 30,88% 1.038 327 31,50% 

Font: Taula elaborada a partir de les dades del Departament d’Ensenyament 

 
12 http://www.idescat.cat/pub/?id=emoesc&n=8814&geo=mun:080673#Plegable=geo  

http://www.idescat.cat/pub/?id=emoesc&n=8814&geo=mun:080673#Plegable=geo
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Nivells d’instrucció de la població 

A l’hora de conèixer els nivells d’instrucció de la població de Centelles, hem hagut 

de recórrer  a dades de la població general del municipi. Així, es té en compte la 

població majors de 16 anys (gràfic 8). Les dades més actuals pertanyen a l’any 

2015, per tant, cal tenir en compte que la realitat a dia d’avui pot haver variat. 

Si analitzem els gràfics podem veure que el nivell d’instrucció de la població tant 

de Centelles com de la comarca d’Osona, predominen les formacions bàsiques i 

obligatòries, seguit d’un volum especialment elevat de formació professional i 

superior (universitat). 

En aquest cas, el volum de població no formada o sense estudis continua essent 

elevat, suposant gairebé 1/3 de la població major de 16 anys. 

Gràfic 8. Nivell instrucció població Centelles. 2015 (percentatge) 

 

Font: Gràfics elaborats a partir de les dades de Creacció – Observatori Socioeconòmic d’Osona13 

10.1.3. Treball 

Atur registrat 

 
13 
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=tauladedades&dadesunpoble=
1&municipi=5&&informe=69&any=2015&ind=Tots  
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http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=tauladedades&dadesunpoble=1&municipi=5&&informe=69&any=2015&ind=Tots
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La població desocupada és la població a partir de 16 anys que no treballa, que 

està disponible per treballar i que busca una ocupació. L'indicador relatiu associat 

a la població desocupada és la taxa d'atur (taxa d'atur = població desocupada / 

població activa * 100). 

En la mateixa línia, la taxa d’atur juvenil s’obté dividint el nombre de persones 

desocupades pel nombre total de persones que es troben en el mercat laboral (les 

ocupades i desocupades) de la mateixa franja d’edat i expressat en percentatge. 

Segons l’Informe Situació laboral de les persones joves de Catalunya. 4t trimestre de 

201914 de l’Observatori Català de la Joventut, “a taxa d’atur entre el col·lectiu de 16 

a 29 anys se situa en el 19,5% de la població activa.[...] mantenint la dinàmica dels 

darrers anys, l’atur juvenil masculí (20,4%) supera el femení (18,5%) i ho fa amb 

gairebé 2 punts percentuals per sobre.” 

L’atur registrat és el total de demandes d’ocupació registrades a les Oficines de 

Treball i que estan actives l’últim dia laborable de cada mes. Observant la taula 

d’atur registrat de Centelles i basant-nos en les franges d’edat del 16 als 39 anys, 

podem veure que aquest ha tendit a augmentar al llarg dels anys, afectant sobretot 

a les franges d’edat més joves (menors de 25 anys), i amb major grau als homes. 

Aquesta tendència i dades podem veure que es mantenen bastant similars a la 

província de Barcelona, tot i que en aquest cas l’atur de les dones d’entre 25 i 39 

anys és menor que a Centelles (veure taules 9 i 10). Caldrà veure si aquestes 

fluctuacions es mantenen o bé augmenten/disminueixen en els propers anys. 

  

 
14 Situació laboral de les persones joves de Catalunya. 4t trimestre de 2019. Observatori Català de la 
Joventut. (http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-
joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/informes_epa/Informe_EPA_4
t_trimestre_2019.pdf)  

http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/informes_epa/Informe_EPA_4t_trimestre_2019.pdf
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/informes_epa/Informe_EPA_4t_trimestre_2019.pdf
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/informes_epa/Informe_EPA_4t_trimestre_2019.pdf
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Taula 9. Atur registrat. Evolució per edat i sexe a Centelles. 

 

Taula 10. Atur registrat. Evolució per edat i sexe província de Barcelona. 

 

Font: Elaboració a partir de les dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona 

Segons dades extretes de Creacció (Consell Comarcal d’Osona) al febrer de 2020 

un 7’41% de persones de Centelles inscrites a l’atur tenen entre 16 i 29 anys, dada 

que està una mica per sota de la de Catalunya que presenta un 10’65% d’aturats en 

aquesta mateixa franja d’edat (veure gràfics 11 i 12). Cal destacar que aquest 
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percentatge ha disminuït d’ençà de la última vegada que es va comprovar (any 

2015) la qual s’elevava a 11,36%. 

Gràfic 11. Percentatge d’aturats per edat. Centelles. Febrer 2020. 

 

Gràfic 12. Percentatge d’aturats per edat. Catalunya. Febrer 2020. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’atur de Creacció 
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Sectors d’ocupació 

El 37% de la població de Centelles treballa en el sector de la indústria 

manufacturera. Altres sectors que també es destaquen entre la població del 

municipi són el comerç, l’educació i la construcció (veure gràfic 15). Aquestes 

dades varien força dels sectors que predominen a Catalunya (veure gràfic 16) on la 

població està més repartides entre els sectors predominants que són; el comerç, la 

industria manufacturera i les activitats sanitàries i serveis socials. 

Gràfic 13. Distribució de la població segons ocupació. 

 

Font: Observatori de treball i model productiu de la Generalitat de Catalunya 

Condicions laborals 

Si ens fixem en les condicions laborals en què es troben els joves gairebé el 90% de 

contractes d’aquest col·lectiu són temporals (veure taula 14). En la majoria dels 

casos es tracta de contractes per obra i servei o bé contractes eventuals per 

circumstàncies de producció. Segons l’informe de la Situació laboral de les persones 

joves a Catalunya, 2r trimestre de 2020 elaborat per l’Observatori de la Joventut, 

“ La destrucció d’ocupació vinculada a la pandèmia ha afectat més, o en primer lloc, 

a les persones amb contractes temporals (45,2% de joves)” (pàg. 12). 
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De totes maneres, a nivell general de Catalunya, la taxa de temporalitat ha 

disminuït un 5% entre el col·lectiu jove. 

 

Taula 14: Taxa de contractació temporal dels joves (de 16 a 25 anys). 2018. 

2018 Centelles Província Barcelona 

Gener 78,79% 89,78% 

Febrer 86,05% 88,82% 

Març 92,68% 88,15% 

Abril 86,49% 89,13% 

Maig 92,86% 90,52% 

Juny 93,75% 90,95% 

Juliol 93,51% 91,94% 

Agost 93,18% 91,37% 

Setembre 84,38% 86,61% 

Octubre 92,16% 87,96% 

Novembre 89,74% 89,83% 

Desembre 90,00% 91,18% 

Font: Programa Hermes de la Diputació de Barcelona15 

10.1.4. Habitatge 

La situació econòmica influeix en el procés d’emancipació dels joves. Segons 

l’informe La situació laboral de les persones joves a Catalunya. 4t trimestre de 

201916, elaborat a partir de les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa per 

l’Observatori Català de la Joventut, “El 2007 la taxa d’emancipació arribava al 

33,1%. Des de llavors ha perdut més de 10 punts. A partir de 2017 es va produir un 

lleuger increment de l’emancipació. Tot i això, des del darrer trimestre de 2015 la 

taxa d’emancipació, que havia baixat amb força des de l’inici de la crisi, ha oscil·lat al 

 
15 
https://www.diba.cat/hg2/presentacio.asp?prId=939&idioma=cat&codi_mes=8&codi_any=2018&f
ormat=pantalla  
16 Situació laboral de les persones joves a Catalunya. 4t trimestre 2019. Observatori Català de la 
Joventut. (http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-
joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/informes_epa/Informe_EPA_4
t_trimestre_2019.pdf)  

https://www.diba.cat/hg2/presentacio.asp?prId=939&idioma=cat&codi_mes=8&codi_any=2018&format=pantalla
https://www.diba.cat/hg2/presentacio.asp?prId=939&idioma=cat&codi_mes=8&codi_any=2018&format=pantalla
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/informes_epa/Informe_EPA_4t_trimestre_2019.pdf
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/informes_epa/Informe_EPA_4t_trimestre_2019.pdf
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/informes_epa/Informe_EPA_4t_trimestre_2019.pdf
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voltant del 24%. Tot i això, al 3r trimestre de 2018 es va reemprendre la tendència a 

la baixa i el 22,6% actual representa la xifra més baixa des de l’inici de la crisi.”(pàg. 

21). 

Tot i que no disposem de dades específiques sobre la taxa d’emancipació del 

municipi en concret (quants joves viuen fora la llar de la família d’origen), creiem 

important fer una visualització general sobre l’habitatge a Centelles. 

Règim de tinença 

Malgrat no tenir dades actualitzades, a Centelles, un  alt percentatge d’habitatges 

són en propietat (82,79% segons dades del 2011). Aquest percentatge és similar al 

de la resta de Catalunya, on també predomina la tinença d’aquesta tipologia. 

Pel que fa al preu mitjà del lloguer d’un habitatge cal destacar que des del 2015 es 

va iniciar una tendència a la puja a tot Catalunya. En el cas de Centelles i municipis 

més propers, també es va donar aquesta tendència (veure taula 15). A més, tal com 

podem veure a la taula, Centelles, d’entre tots els municipis (sense contar Vic com 

a ciutat i capital de comarca que presenta una característiques diferents) 

encapçala la llista amb el preu més elevat de lloguer, amb una diferència mitjana 

d’entre 15-30€, exceptuant l’any 2020, que li pren aquest lideratge Sant Martí de 

Centelles. 

TAULA 15. Preu de lloguer mitjà. 

Any 

 

 

Municipi 

2020 2019 2018 2017 2016 

Centelles 547,11€ 520,87€ 498,98€ 479,07€ 433,84€ 

Balenyà 488,18€ 500,26€ 474,38€ 452,51€ 414,21€ 

Sant Martí de 

Centelles 
607,16€ 505,19€ 522,56€ 470,31€ 443,05€ 

Aiguafreda 458,7€ 485,84€ 487,13€ 390,44€ 390,75€ 

Vic 568,79€ 558,95€ 522,27€ 494,20€ 455,26€ 



 
 

  

PLJ Ajuntament de Centelles       | 73 

  

 

Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL17 

Pisos de protecció oficial 

A Centelles hi ha 12 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer gestionats 

per l’Agència de l’Habitatge, ubicats en dues zones del municipi diferents; Carrer 

Nou i al Carrer Can Minguet. Aquests habitatges són d’una habitació i tenen entre 

33,18m2 i 35,75m2 (per tant tenen un ràtio màxima de 2 persones) i el preu del 

lloguer és entorn als 105 euros/mes. 

També hi ha 8 habitatges de 3 habitacions en protecció oficial promoguts per 

l’Obra Social La Caixa. Aquests habitatges tenen entre 49,23m2 i 83,52 m2 i un 

lloguer no superior a 150 euros/mes. 

L’accés als habitatges amb protecció oficial es fa a través del Registre de 

Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial. Tal com es presenta a la taula de 

sota, es pot veure una tendència a l’alça del nombre de sol·licituds, les quals van 

arribar al punt més elevat el 2017, seguit d’una forta davallada el 2019 amb només 

4 sol·licituds. 

Taula 16: Persones inscrites en el Registre de sol·licitants d'habitatges amb 

protecció oficial. 

2020 16 

2019 4 

2018 17 

2017 29 

2016 20 

2015 18 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.18 

 
17 
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadis
tiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/mercat_de_lloguer/lloguers-per-ambits-
geografics/#bloc2  
18 
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadis
tiques-de-la-politica-dhabitatge-/demanda-dhabitatge-protegit/  

http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/mercat_de_lloguer/lloguers-per-ambits-geografics/#bloc2
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/mercat_de_lloguer/lloguers-per-ambits-geografics/#bloc2
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/mercat_de_lloguer/lloguers-per-ambits-geografics/#bloc2
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/demanda-dhabitatge-protegit/
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/demanda-dhabitatge-protegit/
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Malgrat no disposar de dades oficials sobre la durada mitja de la llista d’espera en 

el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, ens consta que les 

dues últimes persones que han entrat als pisos de protecció oficial ja fa temps que 

estan en llista d’espera i que actualment, aquesta ha restat inamovible des de fa 

llarg temps, la qual cosa, dissuadeix a les noves demandes a presentar sol·licitud. 

 Ajuts a l’habitatge 

Entre les polítiques d’habitatge es destaquen els ajuts per al pagament del lloguer. 

Els joves són un col·lectiu susceptible de percebre aquests ajuts. Per aquest motiu 

veiem important visualitzar els joves que reben aquest tipus d’ajuts. Malgrat no 

disposar de dades concretes al municipi de Centelles per aquest col·lectiu, si 

disposem de dades més genèriques que ens poden ajudar a fer-nos una idea de la 

situació. 

TAULA 17. Ajuts per pagar el lloguer a Centelles. 

Any Nombre ajuts Import 

2020 64 109.490,12 € 

2019 39 70.058,24 € 

2018 69 123.147,42 € 

Font: Taula elaborada a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de 

Catalunya.19 

Ajuts per a pagar el lloguer de l’habitatge 

Ajuts econòmics concedits per a pagar el lloguer de l’habitatge destinat a ús 

habitual. Aquests ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, estan destinats a 

unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de 

l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial. L’import de l’ajut 

correspon al 40% del preu del lloguer mensual i pot arribar fins a 2.400 euros 

anuals (200 euros mensuals). 

 
19 
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadis
tiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-al-lloguer-/  

http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-al-lloguer-/
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-al-lloguer-/
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A nivell de Catalunya, en el període de 2016-2020 un 22,5% de joves (menors de 

35 anys) es beneficien d’aquest ajut (veure taula 18). 

Taula 18: Ajuts econòmics concedits per a pagar el lloguer de l’habitatge. 

Catalunya. 

Any Total ajuts concedits Beneficiaris fins a 35 anys Percentatge joves 

2020 55.420 10.151 18,3% 

2019 52.073 10.360 19,9% 

2018 65.281 15.665 24% 

2017 59.919 15.097 25,2% 

2016 50.380 12.665 25,1% 

Font: Taula elaborada a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de 

Catalunya.20 

 Ajuts concedits a prestacions d’especial urgència 

Aquesta línia d’ajuts són per a fer front puntualment al pagament del lloguer 

d’habitatge o de les quotes hipotecàries en cas de risc de desnonament per 

impagament, o per a llogar un nou habitatge en haver-lo perdut després d’un 

procés de desnonament o execució pressupostària.  

A Osona, sense tenir en compte l’edat del col·lectiu beneficiari, es van donar durant 

el 2020 un total de 32 ajuts (veure taula xx) però amb un import molt superior si el 

comparem amb els últims 4 anys (2017-2019). 

Per altra banda, a Catalunya en general el nombre d’ajuts concedits tendeix a la 

baixa tot i mantenir un import similar els 3 últims anys. 

Taula 19: Prestacions econòmiques d'urgència especial concedides per 

àmbits geogràfics 

 
Osona Catalunya 

Ajuts Import Ajuts Import 

2020 32 91.872,52 1.353 3.141.083,33 

 
20 
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadis
tiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-al-lloguer-/  

http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-al-lloguer-/
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-al-lloguer-/
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2019 37 78.500,37 1.737 3.592.084,19 

2018 36 61.424,38 2.012 3.941.778,98 

2017 40 69.284,37 2.549 4.972.737,69 

2016 64 105.036,19 2.891 5.565.218,21 

Font: Taula elaborada a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat21 

10.1.4. Salut 

L’Equip d’Atenció Primària de Centelles és una empresa de professionals sanitaris 

integrada en el sistema Públic de Salut per donar serveis d’Atenció Primària a la 

Població de Centelles, Balenyà i Sant Martí de Centelles. Segons dades de 

l’Observatori del Sistema de Salut de la Generalitat de Catalunya , l’EBA Centelles té 

assignada l’atenció a 12.807 habitants. 

A l’hora d’analitzar els indicadors més relacionats amb la salut juvenil, hem tingut 

moltes dificultats per a obtenir dades específiques del municipi. Per tant, per a 

tenir una visualització general de la salut dels joves, ens referirem en molts casos a 

les estadístiques i estudis sobre la població jove a Catalunya. 

Consum de drogues 

Com ja porta succeint des dels darrers anys, les substàncies més primerenques a 

ser consumides entre la població són el tabac i l’alcohol, donat que són les més 

fàcils d’adquirir a través de comerç legal. 

  

 
21 
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadis
tiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-despecial-urgencia/  

http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-despecial-urgencia/
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-despecial-urgencia/
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Taula 20. Mitjana d’edat d’inici de consum de substàncies psicoactives entre l 

a població d’entre 15 i 64 anys. Catalunya. 2019. 

 

Font: Informe EDADES de la Generalitat de Catalunya 2019. 

Aquesta tendència, com podem veure al la taula de sota, també es fa visible entre 

les substàncies més consumides entre la població jove. De nou el tabac i l’alcohol, 

seguit del cànnabis, predominen en el consum.  
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Taula 21: Prevalença del consum de substàncies psicoactives. Per grups 
d’edat i sexe (%). Catalunya 2019. 

 

Pel que fa al tabac, es destaca que el consum és més elevat entre homes que entre 

les dones. El descens del consum diari de tabac experimentat durant el període 

2001-2009, s’ha revertit des de l’any 2015, sense arribar, però, als nivells màxims 

dels anys 2001 i 2003. A més, entre els joves de 15 a 29 anys també mostra una 

elevada prevalença en el consum de cigarretes electròniques, essent la franja amb 

la prevalença més elevada. 

Pel que fa al consum d’alcohol en la franja juvenil, a Catalunya, entre el 2017 i el 

2019 ha experimentat un petit increment. D’igual manera, també hi ha hagut 

augment de la prevalença de les borratxeres entre el mateix períodes (2017-

2019)22. Per contra, la prevalença en el consum diari d’aquesta substancia ha 

disminuït en comparació al mateix període. Així doncs, els joves d’entre 15 i 29 

anys continuen buscant i trobant espais alternatius on consumir: reunions en 

habitatges de lloguer (pisos d’estudiants) o casa dels pares quan aquests no hi són. 

Pel que fa al cànnabis, es destaca també un major consum entre nois que entre 

noies. També ha disminuït l’edat mitjana d’inici del consum d’aquesta substància, 

 
22 Informe EDADES 2019. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 2019. 
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passant dels 18 anys segons dades del 2017, als 16 anys segons les dades actuals 

de l’any 2019. 

Tanmateix,  es destaca que a partir dels 25 anys són molts els joves que redueixen 

el consum de cànnabis, passant de diari a esporàdic i, fins i tot, alguns l’abandonen. 

Interrupció voluntària de l’embaràs 

Durant el 2019 a Catalunya es van fer 20.727 Interrupcions Voluntàries de 

l’Embaràs (IVE), fet que suposa un augment del 4,4% de la taxa respecte l’any 

anterior (2018). Aquesta dada fa referència a les dones de 15-44 anys residents a 

Catalunya23.  

Per regions, la taxa més baixa es troba a les regions sanitàries Alt Pirineu i Aran, 

Lleida i Terres de l’Ebre. Concretament, a Osona el 2019 va haver-hi un total de 

421 interrupcions voluntàries de l’embaràs (2% de les interrupcions de 

Catalunya): el 14,5% eren en noies menors de 19 anys, el 17% en noies de 20 a 24 

anys, el 21% de 25 a 29 anys. 

Taula 22. Interrupció voluntària de l’embaràs segons edat i regió sanitària. 

Any 2019. 

 

Font: Estadística de la Interrupció de l’embaràs a Catalunya 2019. 

10.2. Anàlisi de les polítiques de joventut 

Un cop exposat l’anàlisi sociodemogràfic de la realitat juvenil de Centelles, podem 

procedir a analitzar les polítiques de joventut portades a terme al municipi. Les 

 
23 Estadística de la Interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya 2019. Generalitat de Catalunya. 
Departament de Salut. 
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tècniques de recollida d’informació per a fer aquest anàlisi han estat l’avaluació del 

Pla Jove anterior i les memòries dels diferents programes i projectes. L’anàlisi de 

les polítiques de joventut inclou: 

1. Els programes destinats a joves: Anàlisi de les polítiques impulsades i 

elaborades des de la Regidoria de Joventut i d’aquells programes que, essent 

portats a terme per altres regidories de l’Ajuntament, tenen com a principals 

destinataris les persones joves. 

2. Treball interinstitucional: Recull de les polítiques impulsades des d’altres 

administracions i d’aquelles accions juvenils promogudes per altres 

institucions públiques i privades. 

3. La Regidoria de Joventut: Una visualització general de la situació de la 

Regidoria de Joventut durant el PLA JOVE anterior (2016-2020). 

10.2.1. Programes destinats a joves 

De les 43 accions que es recollien al Pla Jove 2016-2020, finalment se n’han portat 

a terme 32, és a dir, un 74.4% de les accions previstes. Per altra banda, s’han 

engegat 3 accions i programes nous programes que no estaven previstos i que 

s’han iniciat responent a les noves necessitats i demandes juvenils. 

- Formació juvenil: curs de premonitori (15-17 anys) 

- Festa Fluor (inserit dins el programa d’Oci Jove) 

A continuació presentem els programes destinats a joves portats a terme en els 

últims quatre anys a l’Ajuntament de Centelles. Aquests programes, els presentem 

agrupats per eixos, segons hem vingut treballant en els últims anys: eix d’educació 

i valors, de formació i ocupació,  d’habitatge, de salut,  de participació, de cultura i 

oci, de cohesió social i comunicació, d’equipaments. Al final de cada eix es fa una 

valoració global dels programes que el conformen. 

 Eix educació i valors 

Objectius: 

1. Augmentar el suport als joves en el seu procés d’aprenentatge i experimentació. 

1.1. Promoure la formació permanent entre els joves. 
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1.2. Donar suport a programes d’èxit escolar adreçat als joves 

1.3. Formar en l’educació en valors 

1.4. Incloure la perspectiva de gènere en les polítiques de joventut.  

Programes: 

1. Assessoria d’estudis i professions del PIPA (12-29 anys) 

2. Xerrades als centres d’educació secundària (12-18 anys) 

3. Assessoria de turisme juvenil- Viatgeteca del PIPA (16-29 anys) 

4. Curs de teatre per estudiants de secundària (12-16 anys)  

5. Organització de les Jornades d’Orientació Acadèmica i Professional Càpsula 

(15-17 anys)  

6. Programa per l’educació en valors (12 a 29 anys)  

7. Casal d’estiu per a joves  ( 12 a 16 anys ) 

Valoració: 

L’assessoria d’estudis i professions del PIPA orienta els joves en la definició del 

propi itinerari formatiu i dels recursos existents per a portar-los a terme (plans 

d’estudis, sortides professionals, centres de formació, beques, etc.).  

Pel què fa al curs de teatre, ha estat un programa molt ben acceptat i que ha tingut 

un èxit inesperat. Ha servit per impulsar la cultura entre els i les joves participants 

i ajudar-los a experimentar i conèixer-se ells mateixos d’una manera diferent, 

aprenent a relacionar-se i a expressar-se. Malgrat l’últim any no s’ha pogut 

desenvolupar per dificultats externes, és un programa que de ben segur es vol 

recuperar i consolidar en els propers anys. 

L’organització, conjuntament amb el Consell Comarcal d’Osona, de les Jornades 

d’Orientació Acadèmica i Professional CÀPSULA ha quedat del tot consolidada al 

llarg d’aquest darrers quatre anys, des de la seva primera edició el 2015. 

Plantejada principalment per a orientar als i les joves de 4t d’ESO entorn als seus 

estudis i itineraris formatius ha esdevingut un recurs més dins els centres 

educatius i per a l’àrea de Joventut per desenvolupar l’assessoria d’estudis 

anteriorment esmentada. 
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Pel què fa al servei d’assessoria, ha baixat el nombre de consultes respecte els 

darrers 4 anys segurament degut a la inactivitat del servei entre el 2019 i el 2020. 

Tot i així, creiem que és un servei important que cal mantenir i adaptar a les noves 

demandes dels i les joves i de la població jove en general. 

Propostes de millora: 

Pel que fa a l’assessoria de turisme juvenil es destaca que els últims anys ha baixat 

el nombre de consultes, lligat probablement a l’accés a la informació turística a 

través d’internet i altres fonts més ràpides que no pas els llibres i les guies de 

viatge. És per aquest motiu que creiem que pel proper PLA JOVE 2022-2025 serà 

necessari replantejar o suprimir aquest servei i encarar-lo més a la mobilitat 

internacional basada en el voluntariat. 

Eix formació i ocupació 

Objectius: 

1. Millorar l’ocupació dels joves i facilitar el seu accés al món laboral. 

1.1. Donar suport als joves en la recerca d’ocupació. 

1.2. Apoderar als joves sobre els drets laborals. 

Accions: 

1. Assessoria de treball del PIPA (16-29 anys) 

2. Xerrades als centres d’educació secundària (16-18 anys) 

3. Tallers i cursos per a joves (16-29 anys) 

4. Col·laborar en el Programa de Garantia Juvenil de la Generalitat de Catalunya 

(16-29 anys) 

5. Acompanyament a la recerca de feina per a joves i llista de distribució (16-29 

anys) 

Valoració: 

L’assessoria de treball del PIPA ha anat a la baixa en els últims anys. Això és degut 

a la creixent incidència de la Oficina de Promoció Econòmica del municipi, la qual 

s’especifica en aquest àmbit i molts dels i les joves es beneficien d’aquest servei a 
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l’hora de recercar feina. Cal destacar que sovint, però, el PIPA és la primera parada 

d’aquests joves que més tard són derivats a la pròpia OPE. En aquest sentit, des del 

PIPA es promocionen les ofertes laborals que de manera regular la persona de 

referència de l’Oficina de Promoció Econòmica fa arribar per a de fer-ne difusió a 

les xarxes i arribar al públic més jove. 

Una de les altres accions més recurrents en aquest àmbit que s’assumeix des de les 

instal·lacions i serveis de joventut és el suport en la creació del currículum vitae 

per a la recerca de feina. En aquest sentit, en coordinació amb l’Oficina de 

Promoció Econòmica es segueixen fent formacions o càpsules específiques de 

contingut relacionat amb el treball i l’ocupabilitat; beques per a cursos de formació 

en el lleure, formacions de competències i habilitats... tots ells gratuïts o bonificats. 

En general, podem dir que en els últims quatre anys el públic jove que utilitza 

aquest servei és variat i amb diferents perfils, des de joves amb estudis i sovint 

sobre qualificats fins a joves sense estudis. Així doncs, caldrà vetllar per seguir 

oferint recursos per tots els perfils a nivell d’ocupabilitat. 

Propostes de millora: 

- Donar valor a les formació en el lleure (premonitors i beques per a monitors i 

directors de lleure). 

- Millorar la coordinació amb el servei de Promoció Econòmica per cobrir les 

necessitats formatives i de recerca de feina els i les joves. 

- Continuar acompanyant i donant un suport als joves en procés de recerca de 

feina. 

- Potenciar l’assessoria de treball donant suport individualitzat a joves en 

recerca de feina. 

- Impulsar el treball juvenil al municipi. 

- Impulsar la recerca de feina 2.0 

- Consolidar la difusió de obertes de feina a través de les xarxes. 

Eix d’habitatge 

Objectius: 
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1. Donar suport als joves en el seu procés d’emancipació. 

1.1. Millorar l’assessoria d’habitatge del Punt d’Informació Juvenil El PIPA. 

1.2. Promoure l’accés dels joves als pisos de protecció oficial. 

Accions: 

1. Assessoria sobre l’accés a l’habitatge (18-29 anys) 

2. Col·laborar en la difusió i seguiment l’habitatge de protecció oficial (18-29 

anys) 

3. Col·laborar amb la borsa d’habitatge del Consell Comarcal (18-29 anys) 

4. Creació d’una borsa d’habitatge compartit vinculada a l’assessoria d’habitatge 

(18-35 anys) 

Valoració: 

Aquest eix d’habitatge és un dels menys desenvolupats al llarg dels quatre anys de 

Pla Jove 2016-2020. Podem dir que el fet que els habitatges de protecció oficial de 

Centelles, inicialment pensats i dirigits a joves per facilitar-ne l’emancipació, han 

perdut aquesta especificitat i hi pot accedir tot la població (sense requisit 

d’entrada) fa que el col·lectiu jove del municipi tingui dificultats econòmiques per 

fer front als preu de lloguer del mercat d’habitatge actual. Això, sumat a la baixa 

oferta d’habitatges de lloguer al municipi, a tots els tràmits que cal fer per 

sol·licitar l’accés als pisos i la lentitud del procés d’adjudicació, fa que 

l’emancipació dels joves no sigui viable. 

Tot i així, des del PIPA es continua ajudant a tramitar la sol·licitud d’inscripció al 

Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, tant a persones joves 

com a altres col·lectius.  

Ha quedat pendent de poder crear una borsa d’habitatge compartit que faciliti 

l’accés a l’allotjament als i les joves. 

Propostes de millora: 

- Impulsar de nou els habitatge de protecció oficial per a joves. 

- Proporcionar beques o ajuts per a l’emancipació de primer habitatge pels i les 

joves. 
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- Crear una borsa d’habitatge compartit per a joves. 

Eix de salut 

Objectius: 

1. Promoure l’augment dels hàbits i conductes saludables entre els joves. 

1.1. Impulsar campanyes de prevenció entorn a les conductes de risc. 

1.2. Realitzar accions formatives de prevenció entorn a les conductes de risc. 

Accions: 

1. Projecte de prevenció de conductes de risc (12-29 anys) 

2. Campanya de prevenció de la SIDA i d’Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) 

(12-29 anys) 

3. Col·laborar en el Pla de prevenció de drogues de l’àrea de Benestar i Família 

(12-29 anys) 

Valoració: 

La Campanya de prevenció de la SIDA, impulsada des de la Regidoria de Joventut, 

s’ha ben consolidat al municipi tot facilitant als joves eines i recursos, realitzant i 

aproximant accions específiques per a la prevenció i el foment dels hàbits 

saludables amb intervencions als Centres escolars i xerrades de sexualitat als 

serveis del PIPA i l’Espai Jove. 

En aquesta línia en els darrers anys s’ha seguit augmentant i portant a terme 

tallers i accions de prevenció de conductes de risc. S’han dut a terme xerrades i 

tallers als centres d’Educació Secundària i a diversos grups de joves dinamitzats 

des de l’Espai Jove i el PIPA (sexualitat, consum de drogues, autoestima, violència, 

etc.). En aquest sentit, s’ha vinculat la prevenció amb projectes existents a la 

comarca com l’INTABOO, que proporciona tant recursos pels professionals com 

pels propis joves. 

Per altra banda també s’han consolidat les campanyes específiques de prevenció 

per Carnaval i Festa Major. En aquest sentit cal seguir abordant el consum sobretot 

en els menors d’edat i les conseqüències que se’n deriven (conductes sexuals de 
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risc, pràctiques violentes entre joves, etc.), que ens els darrers anys s’ha detectat 

que han esdevingut accions normalitzades entre els i les joves en general, tant en 

els centres de secundària com en activitats d’oci, sobretot nocturn. 

En referència al Pla de prevenció de drogues, cal revisar-lo i adaptar-lo a les 

necessitats actuals. Així doncs, està actualment parat i pendent de refer-lo per 

impulsar-lo de nou. 

Propostes de millora: 

- Abordar un pla d’acció contra el consum de menors d’edat a les festes i accions 

concretes per reduir els risc del fenomen del bota llot. 

- Facilitar l’accés a l’esport com a eina de promoure hàbits saludables i de 

cohesió social 

- Elaborar un projecte integral de promoció d’hàbits saludables i prevenció de  

conductes de risc que integri a diversos agents treballant de forma transversal. 

- Consolidar les trobades de preparació dels programes i accions de prevenció 

amb els centres educatius, prèvies a l’inici de curs, per poder programar les 

accions a fer i fomentar el treball en xarxa dels diferents agents. 

- Formar part del projecte de salut comunitària de promoció de la salut. 

Eix de participació 

Objectius: 

1. Augmentar la participació juvenil generant cultura participativa entre els i les 

joves. 

1.1. Impulsar i donar suport als processos participatius entre joves. 

1.2. Dinamitzar la participació juvenil als centres d’ensenyament secundari. 

1.3. Donar suport a les entitats i grups juvenils. 

Accions: 

1. Participació jove en les comissions d’activitats de l’Ajuntament. (12-29 anys) 

2. Suport a entitats i grups de joves (12-29 anys) 

3. Dinamització d’estudiants als centres d’educació secundària (12-18 anys) 
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4. Trobada de delegats i delegades dels centres d’educació secundària del 

municipi (12-18 anys) 

5. Assessoria sobre associacionisme del PIPA (12-29 anys) 

6. Impulsar una comissió de joves o entitat juvenil de referència (18-29 anys) 

7. Dinamització juvenil de l’Espai Jove (12-18 anys) 

Valoració: 

Des de la regidoria de joventut entenem la participació juvenil com una de les 

eines clau per  tal que els joves tinguin un paper actiu i protagonista, que 

transformin i generin canvis en el seu entorn. Per això duem a terme diversos 

programes per facilitar la participació juvenil. 

Per una part, s’ha promogut la participació juvenil en les comissions d’activitats de 

l’Ajuntament de forma intergeneracional, com per exemple per Festa Major, 

participació en el Carnaval, etc. Tot i així, encara hi ha molts àmbits de participació 

que no compten amb el punt de vista juvenil i per tant cal empoderar els i les joves 

en la presa de decisions d’aquestes comissions locals.  

Durant els darrers anys s’ha continuat donant suport a entitats i grups de joves. 

Les dues entitats més representatives i amb major activitat són l’Esplai Les 100 

Teies i ACCENT JOVE, a qui es facilita espais, subvencions i suport material i 

logístic en  les activitats que organitzen. Tenint en compte que ACCENT JOVE va 

sorgir a arrel del passat Pla Jove 2016-2020, podem dir que des de la Regidoria de 

Joventut també s’ha donat suport als seus integrants en tots els tràmits de creació i 

consolidació de l’entitat en els seus inicis. 

També es segueix estan oberts a les propostes de les diferents entitats i grups de 

joves per tal de vehicular les seves propostes a accions viables. 

S’ha continuat amb la dinamització d’estudiants als Centres d’Educació secundària 

a través del programa PIDCES on el Punt d’Informació juvenil (el PIPA) s’aproxima 

als dos centres durant una hora del pati setmanal i facilita l’accés a la informació i 

promociona la participació dels alumnes a les diverses activitats organitzades des 
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de la Regidoria de Joventut, de l’Espai Jove i altres activitats dirigides al col·lectiu 

juvenil. 

Aquest accés als Centres Educatius ha facilitat les trobades de delegats municipals, 

les quals han esdevingut un espai de interrelació entre els i les joves dels dos 

centres de secundària. A més, lligada amb aquesta trobada, al llarg d’aquests 

quatre anys s’ha consolidat la formació amb els i les joves de 1r d’ESO sobre 

l’elecció d’un bon delegat i dels drets i deures que en deriven d’aquesta figura, 

iniciant processos participatius des de l’inici de l’adolescència. 

Per últim, conjuntament amb l’Espai Jove, s’han creat programacions anuals i 

periòdiques per dinamitzar l’espai i fomentar la participació a activitats dirigides 

dels i les joves del municipi. 

Propostes de millora: 

- Crear un espai de participació pels i les joves “Consell Juvenil” on poder recollir 

i representar les idees d’aquest col·lectiu. Que es puguin implicar amb la 

decisió de l’adjudicació d’una part del pressupost de Joventut. 

- Continuar promovent la participació juvenil tant de forma individual com 

col·lectiva. 

Eix de cultura i oci 

Objectius: 

1. Incrementar les activitats culturals i d’oci entre els i les joves. 

1.1. Millorar l’oci juvenil amb una programació anual i àmplia per a totes les edats. 

1.2. Promoure la diversitat cultural com a enriquiment personal i per la millora de 

la convivència. 

Accions: 

1. Programa oci jove (12-29 anys) 

2. Estiu Jove (12-29 anys) 

3. Premi de relat breu i poesia per a joves (16-29 anys) 

4. Bus Nit del Consell Comarcal d’Osona (16-29 anys) 
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5. Curs de teatre per estudiants de secundària (12-17 anys) 

6. Espai de creació i d’intercanvi d’artistes (16-29 anys) 

Valoració: 

Des de la regidoria de joventut creiem que és necessari promoure la cultura, l’art i 

la creativitat juvenil. 

S’ha mantingut programes per impulsar diferents modalitats artístiques com: el 

premi relat breu i poesia per a joves, el programa anem al teatre, i l’escola 

municipal d’educació artística. Tot i així, cal una millor connexió del jovent amb 

l’art i del municipi amb els artistes locals juvenils. 

Al llarg de l’any s’organitzen diferents activitats d’oci amb joves i per a joves. 

Aquest calendari es fa conjuntament amb diferents grups de joves. En els darrers 

anys hi ha hagut canvis i alguns dels grups joves, fins aleshores consolidats, han 

desaparegut o han deixat de participar. Tot i així, també han sorgit nous grups amb 

noves iniciatives. Podem dir que l’oci per a joves a dia d’avui queda ben cobert 

entre les actuacions i activitats proposades des de la pròpia Regidoria de Joventut 

(Festa Major, Festa Fluor, etc.) i aquelles que proposa el col·lectiu ACCENT JOVE, 

qui amb aquests quatre anys de vida ha ben consolidat alguns actes i dates al llarg 

dels mesos de l’any al municipi. 

L’Estiu jove s’ha anat consolidant els darrers anys amb activitats com el Juliol Jove 

de l’Espai Jove i les Nits de Piscina, on la participació dels joves ha anat en augment. 

Pel què fa al col·lectiu jove de més de 18 anys, continua faltant una oferta 

adequada al llarg de l’any, tot i que, com s’ha dit abans, és una franja que queda 

coberta per part de l’entitat ACCENT JOVE, ja que normalment les seves activitats 

van dirigides a aquesta franja d’edat. 

També el programa de Bus Nit impulsat des del Consell Comarcal d’Osona amb el 

suport dels ajuntaments de la comarca, ha respost a les necessitats dels joves per 

tal de facilitar la tornada del Carnaval de Torelló,  malgrat cal destacar que en els 

últims anys n’ha disminuït la demanda. 

Propostes de millora: 
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- Establir una programació d’activitats culturals i d’oci per a joves durant tot 

l’any. 

- Donar a conèixer i impulsar la borsa d’art i cultura entre els i les joves artistes. 

Eix de cohesió social i comunicació 

Objectius: 

1. Millorar els canals de comunicació entre la Regidoria de Joventut i els i les joves de 

Centelles. 

1.1. Millorar la comunicació de la Regidoria de Joventut amb la resta de la 

població. 

1.2. Millorar el treball transversal amb la resta de serveis, institucions i joves. 

1.3. Facilitar l’accés a la connexió a Internet pels joves del municipi. 

Accions: 

1. Punt d’Informació, Participació i Assessorament per a joves el PIPA (12-29) 

2. Programa PIDCES, el PIPA als centres d’educació secundària (12-18 anys) 

3. Espai Jove (12-29 anys) 

4. Intervenció en medi obert (12-29 anys) 

5. Web del PIPA i xarxes 2.0 

6. Creació d’un espai d’intercanvis culturals, socials, etc. a través de la web del 

PIPA 

Valoració: 

Els dos serveis per a joves del municipi El PIPA i l’Espai Jove, estan consolidats 

entre els joves de Centelles, sobretot els menors d’edat. Malgrat això, a alguns joves 

encara els costa distingir bé l’ús que es fa de cadascun i els serveis que hi poden 

trobar. És per això que cal seguir treballant per unificar-los i vincular-los per tal 

que esdevinguin un espai de referència pels i les joves de Centelles. 

Ja fa uns anys que l’ús de les noves tecnologies a través dels aparells mòbils ha 

canviat el tipus d’ús que els joves fan dels dos serveis. És per això que caldria 

renovar o millorar la connexió a la xarxa wifi gratuïta i fer un bon manteniment 
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dels aparells dels dos espais per facilitar-ne el treball i l’ús a aquells usuaris que 

encara els necessiten per recercar informació o elaborar treballs escolars. 

En aquest sentit, s’ha actualitzat i renovat l’apartat web del PIPA i l’Espai Jove per 

donar-li més visibilitat entre el col·lectiu jove. Se n’ha potenciat l’ús i difusió a 

través de les xarxes socials dels dos serveis i se n’ha actualitzat el contingut per 

adaptar-lo a la realitat actual. 

Pel què fa a la dinamització juvenil, en els darrers anys s’ha potenciat sobretot a 

través de l’Espai Jove amb les activitats programades en aquest servei. Tot i així, 

s’ha mantingut el PIDCES (Punt d’Informació dins els Centres d’Educació 

Secundària) en els dos centres que imparteixen Educació Secundària al municipi. 

Durant el curs 2019-2020 es va veure interrompuda a causa de la pandèmia de 

COVID-19 però aquest darrer curs s’ha recuperat de manera híbrida i s’ha seguit 

impulsant la participació dels joves en les activitats i propostes del municipi. 

Per últim, cal seguir fomentant espais de trobada entre els i les joves i activitats 

atractives no només dirigides a la franja de 12 a 17, que és el públic principal de 

l’Espai Jove, sinó a públic més gran, entre 18 i 29 anys. 

Propostes de millora: 

- Impulsar un casal d’estiu per a joves de 12-18 anys. 

Eix d’equipaments 

Objectiu general: 

1. Millorar els equipaments juvenils i els seus recursos. 

1.1. Mantenir i millorar les instal·lacions juvenils existents. 

1.2. Incidir en el manteniment d’instal·lacions municipals utilitzades pels joves. 

Accions: 

1. Redefinir l’equipament del PIPA 

2. Renovació de la infraestructura de l’Espai Jove 
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3. Manteniment i millora de les instal·lacions juvenils: Parc de Skate, Parc de la 

Riera Blanca, Local de gravació DJ i el local cedit a l’Esplai Les 100 Teies. 

4. Espais del Punt d’Informació Juvenil per a reunions 

5. Espai polivalent per a joves: bucs d’assaig, coworking, espais per les entitats 

juvenils i sala polivalent per a reunions i activitats. 

Valoració: 

Com ja s’ha dit en punts anteriors el PIPA continua sent un espai de referència i 

informació pel públic jove i no tant jove. En aquest cas, tot i que se n’ha redefinit 

els serveis i s’han fet millores espai, continua tenint mancances infraestructurals 

que caldrà resoldre per donar cobertura a les necessitats i interessos canviants 

dels i les joves. 

En contraposició, s’han renovat els espais i infraestructures de l’Espai Jove per 

donar cabuda a totes les propostes i activitats dinamitzades per als i les joves. Per 

rendibilitzar-ne els usos i serveis de tots dos espais juvenils (PIPA i Espai Jove) 

caldria unificar-los o bé redefinir-los conjuntament per evitar solapar-se. 

Pel què fa a les instal·lacions juvenils del municipi, l’skateparck continua essent un 

espai molt reclamat pels joves i poc actualitzat. Cal renovar-ne les infraestructures 

per tal de que respongui a les necessitats d’oci del col·lectiu que en fa ús. 

El Parc de la Riera Blanca és un recinte tancat, utilitzat per esdeveniments 

puntuals. Un espai verd ben valorat pels joves on puntualment esdevé espai de 

trobada ja que acaba sent de fàcil accés. 

Es mantenen els espais del Punt d’Informació Juvenil per a les reunions, tot i que 

pocs grups de joves fan demanda d’ús d’aquest espai, ja sigui per desconeixement, 

per la formalitat de l’espai, pels horaris d’obertura, etc. Cal replantejar els usos i 

condicionament d’aquests espai. 

Per últim , segueix sent una demanda creixent entre els joves poder disposar d’un 

espai polivalent de trobada on poder dur a terme activitats o simplement passar la 

tarda en companyia. 
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Propostes de millora: 

- Seguir millorant i actualitzant les instal·lacions juvenils existents. 

- Educar en l’ús responsable de les instal·lacions. 

- Incidir en el manteniment d’instal·lacions municipals utilitzades pels joves. 

- Crear un espai de torbada i socialització pels i les joves. 

10.2.2. Treball interinstitucional 

Els programes que portem a terme des de l’Ajuntament de Centelles, es planifiquen 

i dissenyen tenint en compte aquelles polítiques que afecten els joves i que es 

porten a terme des d’altres administracions i aquelles actuacions i serveis que 

sorgeixen de la mateixa societat civil i de les diferents entitats públiques i privades. 

A l’hora d’analitzar les Polítiques de joventut, doncs, també cal tenir present 

aquelles accions portades a terme des d’un govern multinivell. 

Altres institucions 

A l’hora d’implementar el Pla Jove 2016-2020, hem treballat de forma 

interinstitucional amb institucions amb qui compartim objectius i formes de 

treball: 

- Regidories de Joventut d’Osona, per a organitzar les Jornades d’Orientació 

acadèmica i professional Càpsula. 

- Consell Comarcal d’Osona: 

o Àrea de joventut: coordinacions pels programes de mobilitat d’oci jove, per 

les estades d’idiomes, per la programació de tallers de salut, treball i 

gènere, i pel programa DRAC de prevenció de drogues. 

o Borsa d’habitatge del Consell Comarcal: Informació i tramitació d’ajuts al 

lloguer.  

- Generalitat de Catalunya: 

o Direcció General de Joventut: Suport tècnic i financer del Pla Jove, formació 

i suport al Punt d’Informació Juvenil. 

o Agència de l’Habitatge: Seguiment i gestió dels 12 pisos de protecció oficial 

per joves, Tramitació de sol·licituds d’inscripció al registre de Sol·licitants 

d’Habitatge amb Protecció Oficial. 
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o Departament de Salut: Treball amb la Consulta Jove del CAP i amb el 

Programa Salut i Escola especialment amb aquells programes de l’eix de 

salut. 

o Oficina Jove d' Osona: Suport i informació temes de treball i joventut. 

o Programa de Garantia Juvenil: Coordinació amb la impulsora del programa 

de garantia juvenil d’Osona. 

- Diputació de Barcelona: suport tècnic, financer i de formació. 

- Els dos centres d’educació secundària (Institut Pere Barnils i Escola Sagrats 

Cors): Treball interinstitucional en els programes del PIPA als centres 

d’educació secundària, programes de salut, d’educació, de treball i de 

participació. 

- Escola de Persones Adultes (EPA) de Centelles. El treball amb l’Escola de 

Persones Adultes cada dia és més estret, degut a l’ampliació que han fet en els 

últims anys en l’oferta de cursos. En efecte, els nous cursos que ofereixen estan 

destinats majoritàriament a la població jove. Un treball estret, doncs, és 

essencial per a la programació de cursos adequats a les necessitats juvenils i 

per a la seva difusió. 

Equipaments, serveis i entitats 

A l’hora desenvolupar el Pla Jove 2016-2020, també hem tingut presents els espais 

i equipaments municipals d’altres departaments, però que són molt freqüentats 

pels joves i/o per l’ús que en fem des de la Regidoria a l’hora d’executar les 

diferents accions i programes. Aquests espais són: la Casa de Cultura (on hi ha el 

punt d’informació juvenil el PIPA, l’Escola de Persones Adultes i els Tallers d’Art), 

l’Espai jove, la zona esportiva, la Piscina Municipal de Centelles, el Casal Francesc 

Macià (on hi ha el teatre i l’Escola Municipal de Música), la Biblioteca Municipal La 

Cooperativa, i l’espai cultural de la Violeta on s’hi ha desenvolupat algunes 

activitats,  com també amb les entitats esportives. 

Així mateix, també hem treballat amb els serveis i entitats privades del territori, 

com són una casa de colònies, dues hípiques, gimnasos, acadèmies d’idiomes, 

serveis pedagògics i reforç escolar, etc. 
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Finalment, hem tingut sempre en compte el teixit associatiu dels joves (Esplai les 

100 teies, ACCENT Jove, Purgatori Parade i EPO’s), culturals i esportives. En aquest 

apartat cal destacar que el teixit associatiu dels joves canvia amb rapidesa i que 

només amb unes polítiques de proximitat podem seguir donant suport als grups 

emergents. 

10.2.3. La Regidoria de Joventut 

En aquest anàlisi de les polítiques de joventut, considerem important fer també 

una visualització general dels recursos humans i econòmics de què disposa la 

Regidoria de Joventut en el context actual. 

Pel que fa als recursos humans, la Regidoria de joventut compta amb: 

- Una Regidora de Joventut i lleure 

- Una tècnica de joventut i dinamitzadora juvenil a jornada completa 

Pel que fa als serveis de joventut, cal dir que malgrat aquesta reducció 

considerable dels recursos, el PIPA i el PIPA als centres d’educació secundària 

(PIDECES) continuen mantenint els horaris d’atenció al públic i els recursos 

humans de fa anys. 

És per això, que el treball transversal, interinstitucional i el treball en xarxa són 

imprescindibles per tal de garantir un treball integral amb els joves optimitzant el 

màxim els recursos existents. 

Propostes de futur: 

- Millora del pressupost destinat a la Regidoria de joventut. 

- Mantenir i actualitzar els serveis i equipaments juvenils. 

10.3. Participació juvenil 

Una altra part important en l’elaboració del Pla Jove és la participació dels 

mateixos joves, ja que ells són els protagonistes i els destinataris de les polítiques 

de joventut. Així doncs, a través d’un procés participat, s’han implicat en la 



 
 

  

PLJ Ajuntament de Centelles       | 96 

  

 

diagnosi i disseny del Pla Jove aportant informació de caire qualitatiu entorn a la 

realitat juvenil del municipi.  

Per altra banda, també hem inclòs, en el procés participat, aquells agents socials 

que estan implicats amb els joves i que, per tant, també ens podien donar un 

coneixement més ampli de la realitat juvenil.  

Així, el procés participat s’ha fet a partir de tres tipus d’accions:  

1. Entrevistes a grups de joves i entitats juvenils  

2. Entrevistes a agents socials implicats amb els joves 

3. Enquesta web a joves d’entre 12 i 29 anys 

10.3.1. Entrevistes a grups de joves, entitats juvenils i joves a nivell 

individual. 

Per a tenir una visió i anàlisi de la realitat juvenil des del punt de vista dels 

mateixos joves, hem portat a terme entrevistes exploratòries a:  

- Entitats juvenils (constituïdes formalment com a entitat) 

- Grups de joves (sense entitat jurídica) 

Els joves entrevistats són representatius de diferents franges d’edat (de 15 a 29 

anys) i de diferents cultures juvenils, per tant aporten l’opinió de diversitat de 

joves i les especificitats dels diferents col·lectius presents al municipi.   

Els grups entrevistats han estat:  

- Esplai 100Teies 

- ACCENT Jove 

- Grups de música de Centelles 

A través de les entrevistes exploratòries hem recollit les següents prioritats i 

necessitats:  

- Potenciar els espais de voluntariat (lleure, llengües, etc.) 

- Incentivar la difusió de musics i artistes locals o amateurs. 
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- Crear espais de torbada pels diferents grups de joves, per tal d’evitar que 

romanguin al carrer. 

- Ampliar la oferta formativa específica per joves, dotant de cursos o càpsules 

formatives vinculades amb la vida autònoma i d’emancipació (ex: fusteria i 

llar, reparacions domèstiques, cuina per joves, etc.). 

- Oferir cursos i formació laboral bàsica (ex: economia bàsica, aspectes bàsics 

del contracte laboral, etc.) 

- Incrementar les ajudes i informació per l’accés a l’habitatge. 

- Mantenir els tallers relacionats amb la sexualitat i el gènere però de manera 

més propera, amb testimonis personals i vinculació. 

- Incrementar l’oferta cultural dirigida a joves amb propostes dinàmiques i 

atractives pensades per joves i fetes per joves. 

- Donar suport a les entitats a nivell de recursos i difusió. 

- Crear espais d’assaig pels grups emergents. 

- Seguir contant amb els grups de música local per a actes culturals al 

municipi. 

- Buscar la manera de mantenir el lligam dels joves majors d’edat amb el 

municipi quan aquests marxen a estudiar fora. 

10.3.2. Entrevistes exploratòries amb els diferents agents socials  

Durant el mes de març hem portat a terme entrevistes exploratòries als agents 

socials:  

- Insertora laboral  

- Auxiliar tècnica de la Biblioteca municipal 

- Coordinadora de l’Espai Jove 

- Cap d’estudis de l’Escola de Persones Adultes 

- Coordinadora pedagògica de l’institut Pere Barnils  

- Coordinadora d’ESO de l’escola Sagrats Cors 

- Educadora del reforç escolar de l’Espai Jove 

- Professors de Tallers d’Art 

- Responsables del CAP 
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A través de les entrevistes exploratòries hem recollit les següents prioritats i 

necessitats: 

- Unificar els serveis per joves en un mateix espai per poder donar una millor 

cobertura i detecció de les necessitats i demandes. 

- Potenciar la partida de joventut per poder ampliar les propostes i activitats 

pels i les joves. 

- Millorar i garantir l’accés dels joves a l’habitatge ampliant la oferta de pisos 

socials o de protecció social o bé oferint ajudes per l’emancipació 

jove/lloguer social. 

- Agilitzar el procés de cerca i inscripció de feina en els serveis del municipi 

(OPE). 

- Racionalitzar els recursos i espais dirigits a joves per oferir una millor 

atenció. 

- Crear espais de trobada i d’oci pels joves per evitar que es quedin al carrer. 

- Crear una borsa de habitatge compartit per facilitar l’emancipació dels i les 

joves. 

- Potenciar o millorar la difusió de les ofertes de feina per a joves, creant un 

espai de referència per a ells/es on poder-se promocionar. 

10.3.3. Enquesta web a joves d’entre 12 i 29 anys 

Durant els mesos de març, abril i maig s’ha creat i tingut oberta una enquesta web 

dirigida a joves d’entre 12 i 29 anys. L’enquesta englobava diferents àmbits 

d’interès pels i les joves, amb l’objectiu de conèixer-ne les seves opinions, 

mancances i demandes en els àmbits de treball, educació i formació, habitatge, 

lleure i oci, serveis, informació i COVID-19. 

Tot i que l’enquesta s’ha fet publica i difós a través de les xarxes socials, la web de 

l’ajuntament, les AMPA’s dels centres de secundària i grups de difusió amb joves, 

només hi ha participat un total de 61 joves del municipi i de poblacions veïnes, els 

qual sovint fan vida al poble. Un 80.3% dels participants han estat majors d’edat 

(d’entre 18 i 29 anys) i el 19.7% restant han estat menors d’edat (d’entre 12 i 17 
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anys). Pel què fa al gènere dels participants, un 59% d’ells s’identifica amb el 

gènere femení, un 39,3% amb el masculí i un 1,7% amb altres tipus de gènere. 

De les respostes recollides podem extreure’n la següent informació per àmbits: 

ÀMBIT FORMATIU/EDUCATIU 

A l’enquesta es planteja la pregunta al voltant de quines ofertes formatives trobes a 

faltar o els hi agradaria que es poguessin oferir. Les propostes són: 

- Classes d’idiomes més variats com l’alemany 

- Arts escèniques 

- Cursos de socorrisme 

- Més oferta de Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior (relacionats amb el 

sector agrícola i rural o energètic) 

- Tallers i xerrades amb convidats o experts 

- Obertura de més hores de l’espai Juvenil de la Biblioteca Municipal 

(sobretot en època d’exàmens). 

- Sala per fer deure amb un professor/tutor de suport. 

- Suport o formació pels processos de cerca de feina (elaboració de CV, carta 

de presentació, entrevista personal, etc.) 

- Tallers de nutrició i cures. 

ÀMBIT DE TREBALL/FEINA 

En relació a aquest àmbit a l’enquesta es plantegen diferents preguntes. Primer de 

tot se’ls demana quin recurs utilitzen o coneixen per fer recerca de feina. Un 81% 

dels enquestats escull els portals web o aplicacions existents destinades a aquests 

efectes, seguit del servei del PIPA (58,3%) i del servei d’Ocupació Local (46,7%). 

Quan se’ls hi pregunta les possibilitats de trobar feina al municipi, hi ha disparitat 

d’opinions. El 50% opina que és possible trobar-hi feina, mentre que l’altre 50% 

opina que no. 
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Per últim, en relació a les dificultats que es troben o creuen trobar a l’hora de 

recercar feina predominen la falta d’experiència (68,5%), la poca adequació entre 

la formació i el lloc de treball (40,7%) i els problemes de transport o mobilitat 

(22,2%). 

A més, alguns dels participants a l’enquesta fan aportacions directe com: 

- Incubadora d’empreses de nova creació relacionades amb l’energia, l’entorn 

rural i agrícola. 

- Plataforma de comerç electrònic pels productes locals. 

ÀMBIT D’HABITATGE 

Quan parlem d’habitatge hi ha diversitat d’opinions relacionades amb la 

disponibilitat i el preu dels pisos al municipi. Només un 32,8% es planteja i vol 

quedar-se a viure al poble, la resta ho veu difícil per manca de pisos (10.3%) o bé 

per preus elevats (27,6%). A més, un 29,3% té clar que vol anar a viure fora del 

municipi. 

ÀMBIT DE SALUT 

Tenint en compte que una de les demandes formativa que fan els joves són tallers 

diversos, no és d’estranyar que en l’àmbit de la salut aquest recurs també sigui el 

més demandat. En aquest sentit, les temàtiques dels tallers o campanyes de difusió 

més demandades són: sobre sexualitat i malalties de transmissió sexual (74,6%), 

de salut mental (71,2%), d’hàbits alimentari (64,4%) i de drogues (61%). 

També, tenint en compte el context de pandèmia durant el qual s’ha efectuat 

l’enquesta, un baix nombre però no per això menys rellevant, creu necessari fer 

difusió i tallers sobre la COVID-19. 

Relacionat amb aquest àmbit, s’afegeix una pregunta per saber quins seran els 

efectes de la COVID-19 per als i les joves. En aquest cas, els participants 

coincideixen en tres grans àmbits: social (73,3%), oci i lleure (71,7%) i treball 



 
 

  

PLJ Ajuntament de Centelles       | 101 

  

 

(65%). Seguits de molt de prop de l’habitatge (55%), la salut (48,3%), la formació i 

estudis (43,3%), la cultura (38,3%) i la mobilitat (16,7%). 

ÀMBIT CULTURAL, OCI I LLEURE 

Per conèixer la vinculació dels i les joves amb la cultura es plantejaven a l’enquesta 

dues preguntes. La primera relacionada amb qui tipus d’activitats culturals troben 

a faltar al municipi on, de manera molt destacada, predominen els concerts 

(63,9%) l’oci diürn (41%) i l’oci alternatiu (37,7%). Tot i així, moltes d’altres 

propostes també obtenen un percentatge important de respostes; activitats de 

lleure a la natura (36,1%), espai de trobada per a joves (34,4%), diversitat musical 

(32,8%), tallers (27,9%) i teatre (1,6%). Només un 11,5% ja es conforma amb 

l’oferta que hi ha actualment. 

Per altra banda, en relació als equipaments i instal·lacions que solen utilitzar, els 

més escollits són aquells relacionats amb l’activitat física i l’esport com la piscina 

(59%), seguit del PIPA (33,3%), l’espai Juvenil de la Biblioteca (30,8%), el camp de 

futbol (25,6%), el pavelló municipal (23,1%), l’skateparc (20,5%) i l’Espai Jove 

(15,4%). 

A més de les dades extretes de maner numèrica, es reben també propostes obertes 

com: 

- Festa Major amb barraques de diferents entitats per incentivar les entitats 

de tot tipus del poble. 

- Programació estable cultural de diferents estils de proximitat i de fora. 

- Creació d’un espai de trobada adequat per als i les joves, per evitar que 

estiguin al carrer. 

 ÀMBIT DE MOBILITAT 

Pel què fa a la mobilitat dels i les joves a l’hora de traslladar-se a altres poblacions 

pel motiu que sigui, tenint en compte que la gran majori de participants a 

l’enquesta han estat majors d’edat, no és d’estranyar que el mètode predominant 

sigui el vehicle personal, ja sigui cotxe o moto, (82%). Tot i així, el tren (26,2%), 
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camina (14,8%) i la bicicleta (6,6%) no passen desapercebuts com a mitjans de 

transport.  

ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ 

Sempre s’ha dit que la participació dels i les joves en la vida municipal és molt 

baixa o gairebé nul·la. Quan preguntem als i les joves sobre el grau de participació 

que creuen que tenen en el poble, les dades confirmen aquesta idea, ja que un 

54,7% valora com a poca o molt poca participació per part dels i les joves. Un 

27,1% considera que la participació i implicació del jovent és moderada i un 18,6% 

força alta. 

Lligat amb això, els mitjans de comunicació que més utilitzen els i les joves per 

assabentar-se de les activitats i accions que es fan al poble dirigides a ells i elles 

són principalment les xarxes socials (75%) o bé els amics i familiars (70%). Això 

deixa palès el poc impacte de la difusió tradicional o física que es fa a través de 

cartells (26,7%) i el canvi metodològic que cal fer en aquest sentit. 

A part d’això sorgeixen algunes propostes o observacions a tenir en compte: 

- Impulsar una xarxa o espai d’incentivació d’iniciatives joves. 

- Creació d’espais on els joves puguin participar i col·laborar i donar suport 

als espais existents. 

 

 


