Centelles, desembre 2016

PRESENTACIÓ DE L’ALCALDE
Enguany farà vint-i-vuit anys de la creació del PIPA que és el Punt d’Informació Participació i
Assessorament als joves de Centelles, fet que ens certifica com a un dels municipis que té una
llarga tradició de treball a l’entorn del jovent des de tots els seus àmbits; en el comarcal
formem part dels tres primers punts d’informació de la comarca: un a través del Consell
Comarcal d’Osona, l’altre a Torelló i a Centelles. Això vol dir que la política de joventut al
nostre municipi sempre ha estat a l’agenda de l’activitat de la corporació local.
Ara hem elaborat el cinquè Pla jove que va del 2016 al 2020 i que és un pla que ha estat
treballat i creat a través de la participació de joves de Centelles tenint en compte la seva
realitat social, econòmica, cultural i de lleure, i ha de ser i serà la guia en la qual ens mourem
en aquest període de vigència.
No hi ha cap mena de dubte que tots aquests cinc plans per a joves que s’han anat elaborant
des del 2001 fins avui demostren i avalen el dinamisme del jovent en el nostre municipi i que
es reflecteix en totes i cadascuna de les activitats que es van desenvolupant en tots els àmbits i
de les quals en són el motor.
Centelles disposa de moltes instal·lacions de tot tipus tant en l’àmbit educatiu com de lleure,
d’esport i de cultura, fet que garanteix que el jovent pugui gaudir-ne i organitzar les seves
activitats. I això ho avala un estudi de la Diputació de Barcelona, que diu que som el municipi
de la província de Barcelona, dins el tram de població de 5.000 a 10.000 habitants, amb més
instal·lacions col·lectives.
Aquest treball té com a objectius que el jovent pugui tenir avui dia els seus anhels tant en
l’àmbit col·lectiu com individual per a emancipar-se, formar-se, cercar una ocupació i/o
educació, vetllar per a la seva salut, però també per a poder tenir un habitatge digne i poder
accedir a la cultura i a l’oci per a garantir la cohesió social del nostre municipi. Tots aquests
àmbits estan reflectits en aquest Pla jove i sense cap mena de dubte ells i elles han de ser
membres protagonistes com a actors i com a impulsors de totes les activitats que vulguin tirar
endavant.
En una societat absolutament complexa com la que ens toca viure en aquest moment, on hi ha
en l’àmbit europeu una crisi econòmica i de valors important, on tenim un problema latent
amb els països del sud del mediterrani que provoca un fort transvasament de ciutadans cap al
nord solament amb un enfortiment del treball col·lectiu, d’una Europa cohesionada i solidària,
podrem sortir-ne airosos d’aquestes circumstàncies i, sense cap mena de dubte, les persones
joves han de ser el motor perquè això sigui així.
Vull agrair la participació activa de totes les persones joves que han estat treballant en aquest
pla, perquè gràcies a elles tenim una eina de treball per a tota la nostra joventut.

Miquel Arisa Coma
Alcalde

PRESENTACIÓ REGDIORA DE JOVENTUT
Els joves són el motor de la nostre societat. A la fi, són el present i el futur de qualsevol
municipi. Les seves idees i iniciatives són cabdals per renovar i actualitzar les nostres polítiques
i aconseguir que les mateixes siguin cada cop més properes. El Pla Jove que veieu a
continuació és fruit de la nostra voluntat de respondre a les seves necessitats. Volem escoltar,
valorar i actuar tots plegats en recerca del millor camí per a seguir avançant en aquest àmbit.
El nostre propòsit al llarg dels propers quatre anys és donar-los-hi veu i convertir Centelles en
un poble que compleixi amb les seves expectatives.

Es tracta d’un document realista i, alhora, ambiciós que recull els resultats d’un anàlisi de
l’actualitat i d’un procés participatiu que ens apropa a la situació del jovent al municipi. Donat
el complicat context general, millorar el seu benestar i apostar pel seu creixement personal i
professional es presenta com una de les màximes prioritats. Amb la voluntat de posar al seu
abast tots els recursos pertinents i de seguir donant impuls a la seva activitat, els objectius aquí
recollits guiaran les nostres accions a curt i llarg termini.

Cristina Ciudad Fernández
Regidora de Joventut
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1. INTRODUCCIÓ
L’any 1991 l’Ajuntament de Centelles començà a impulsar polítiques de joventut, i és des
d’aleshores que ha apostat per polítiques afirmatives i de proximitat respecte a les diferents
àrees que incideixen al desenvolupament íntegre del jove.
Aquestes línies d’actuació han estat renovades al llarg dels anys responent a les necessitats ,
demandes emergents i canvis socials de cada moment i dels mateixos joves, tenint en compte
la diversitat d’aquests i les diferents necessitats que se’n deriven. Això implica una adaptació i
revisió constant de les línies estratègiques que segueixen les polítiques de joventut.

És per això doncs, que presentem el Pla Jove 2016-2020 de Centelles, que és el document que
recull les línies estratègiques, els objectius, els programes i les accions que configuren el cos de
les polítiques locals de joventut en els propers anys. El Pla neix de la necessitat de planificar
adequadament les polítiques de joventut, partint de l’anàlisi de la realitat, la detecció de
necessitats, la formulació d’objectius, el disseny, implementació i avaluació de serveis,
programes i accions i propiciant, la implicació i participació dels joves. El Pla Local de Joventut
(Pla Jove 2016-2020) s’emmarca en el context definit pel Pla Nacional de Joventut 2010-2020 i
incorpora bona part dels seus principis.

El Pla Jove està adreçat a joves de 12 a 29 anys, entenent que amb l’adolescència s’inicia
l’etapa adolescent, on els joves comencen la seva etapa formativa a la secundària i per això
inicien la seva transició cap a l’edat adulta.
Entenem que aquest Pla Jove no es limita només als joves del municipi, entenent que les
característiques sociodemogràfiques de la zona i el moviment dels joves dels pobles veïns on
participen d’equipaments compartits.

El Pla jove 2016-2020 l’hem obert a la participació, entenent que les polítiques de joventut
han de ser adreçades als joves, com pensades pels joves. La participació és una eina i un dels
objectius fonamentals per esdevenir individus de ple dret: es contribueix a la seva integració
en la comunitat i, permet un millor i permanent coneixement de la pròpia realitat.

A continuació trobareu l’Anàlisi de la realitat juvenil del municipi, que recull l’anàlisi
sociodemogràfic, l’anàlisi de les polítiques de joventut portades a terme els darrers anys, i en
4

tercer lloc a partir dels diversos processos participatius amb grups i joves, hem recollit les
prioritats i necessitats dels joves de Centelles.
A partir de la informació obtinguda en aquestes primeres fases del Pla Jove 2016-2020, hem
pogut elaborar una diagnosi de la realitat juvenil del municipi de Centelles, que ens ha guiat en
el disseny de les polítiques de joventut dels propers quatre anys, responent a les necessitats
actuals dels joves i sobretot, tenint en compte els recursos disponibles.

5

2. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL DE CENTELLES

2.1. 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:
-

Padró municipal de Centelles

-

Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya)

-

Consell Comarcal d’Osona

-

Observatori socioeconòmic d’Osona

-

Generalitat de Catalunya
o

Departament d’Ensenyament

o

Direcció General de Joventut

o

Observatori d’Empresa i Ocupació

o

Departament de Cultura

o

Departament de territori i sostenibilitat

o

Observatori de salut

-

Agència Catalana de la Joventut

-

Diputació de Barcelona

-

Institut Català de les Dones

-

Servei d’Informació i Atenció a la Dona-SIAD Osona

-

Associació TalComSom

-

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 2012-2015, 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
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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:
2.1.1. Població
2.1.2. Educació
2.1.3 Treball
2.1.4. Habitatge
2.1.5. Salut
2.1.6. Cultura
5.1.7. Igualtat

2.1.1. Població
Evolució demogràfica
Centelles té una població de 7.372 habitants, dels quals un 13’65% són joves de 15 a 29 anys
(1.007 persones) 1. La proporció de joves respecte al total de la població ha tingut una petita
disminució en els últims anys, ja que el 2012 els joves de Centelles representaven un 14’8% de
la població (veure gràfic 1).

Gràfic 1: Evolució de la població jove de 15 a 29 anys. Centelles. 2014

2007

2010

2014

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat

Aquesta tendència a la pèrdua de pes demogràfic del col·lectiu jove també es dóna a nivell de
Catalunya. En efecte, si observem la piràmide de població del municipi (gràfic 2) i de Catalunya
(gràfic 3), en els dos casos podem preveure:

1 Dades del padró d’habitants a data 1-1-2015
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-

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 15 a 19 anys) és el menys
nombrós (veure gràfics 2 i 3).

-

Que a llarg termini augmenti la població jove, ja que la base de la piràmide és més
ampla.
Gràfic 2: Piràmide de la població de Centelles 2014
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat

Gràfic 3: Piràmide de la població de Catalunya 2014
De 80 a 84 anys
de 70 a 74 anys
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat

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 octubre de 2015,
8

l’índex de dependència juvenil de Centelles és de 28’63%, un valor que ha anat en augment al
llarg dels anys (el 2012 l’índex de dependència juvenil de Centelles era d’un 26’94%) i valor
superior al total de Barcelona província (25,20)2

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 creixement demogràfic i
envelliment). En aquest sentit, el 2014 Centelles manté uns valors (95’18) similars als de la
província de Barcelona (94’39)3.

Moviments migratoris a Centelles
Segons les dades estadístiques del Padró d’habitants de Centelles, durant els anys 2010-2016,
destaca que molts dels emigrants de Centelles han marxat a pobles veïns de la comarca
d’Osona com Vic, Balenyà, Tona, Seva, Taradell i Sant Martí de Centelles, etc, recollint un total
de 544 persones, de poblacions de comarques veïnes del Vallès Oriental com Aiguafreda,
Granollers, la Garriga, les Franqueses del Vallès, etc. uns 245 habitants, i de l’àrea
metropolitana de Barcelona unes 268 persones.
Un percentatge molt menor, unes 18 persones, han marxat a països estrangers com Equador,
Argentina, i també unes 31 persones a països europeus com França, Alemanya i Regne Unit.

En relació a la immigració que es rep al municipi de Centelles es destaca una gran quantitat de
persones provinents de la província de Barcelona i l’Àrea Metropolitana, unes 446 persones,
com també municipis veïns, de la comarca d’Osona i també del Vallès Oriental com Balenyà,
Vic, Aiguafreda, Tona, La Garriga i Granollers, uns 765 habitants.
Per altra banda es destaca, amb molta menys quantitat, la provinença d’habitants provinents
de Marroc, uns 17, de països de sud Amèrica com República Dominicana, Argentina, Perú, etc,
uns 43, com també habitants de països europeus, uns 24.

2.1.2 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
2
3

Dades del Programa Hermes http://www.diba.cat/hg2/presentacio.asp?prid=707
Programes Hermes http://www.diba.cat/hg2/presentacio.asp?prid=716
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centres d’educació secundària que donen formació als joves d’Osona Sud. Per aquest motiu,
durant l’educació secundària obligatòria hi ha gran mobilitat d’estudiants de les tres
poblacions veïnes cap a Centelles.

En aquesta etapa de l’Educació Secundària Obligatòria, cal destacar que el total d’alumnes
escolaritzats ha augmentat un 9’94% en els últims 4 anys, passant de 533 alumnes el curs
2010-2011 a 586, el curs 2014-2015.

Si ens fixem en la procedència dels alumnes matriculats a secundària, veiem que la població
estrangera ha baixat considerablement en els últims 4 anys (veure taula 4: alumnes estrangers
matriculats a ESO). Aquesta tendència és totalment inversa a la que s’havia donat fins el 2010,
que va arribar a representar un 9% de l’alumnat. Malgrat aquesta última davallada, actualment
la població d’origen estranger a secundària representa un 5’80% d’estudiants.

Taula 4: Alumnes estrangers matriculats a ESO. Sector públic i privat
Curs

Total alumnes
estrangers

Total alumnes

% alumnes
estrangers

2001-2002

13

465

2,80

2002-2003

15

469

3,20

2003-2004

17

480

3,54

2004-2005

14

494

2,83

2005-2006

24

503

4,77

2007-2008

44

543

8,10

2008-2009

34

552

6,16

2009-2010

44

556

7,91

2010-2011

49

533

9,19

2011-2012

41

555

7,39

2012-2013

32

568

5,63

2013-2014

34

586

5,80

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Indicadors i Estadística del
Departament d'Ensenyament.
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Per altra banda, pel que fa a l’avaluació dels alumnes d’educació secundària obligatòria,
observem que (taula 5: Alumnat avaluat de 4t d’ESO. Centelles):

-

Fins el 2010 va haver-hi un augment del percentatge de joves que obtenien el graduat
escolar. Aquest augment, que va suposar una disminució del fracàs escolar,
possiblement coincidia amb la implantació i consolidació del Programa Arrel d’atenció
a la diversitat a segon cicle d’ESO.

-

En els últims 4 anys, es manté el percentatge de joves que obtenen el graduat escolar
en uns valors entre el 85% i el 93%.

-

Entre els joves que no obtenen el graduat escolar, a partir de 2010, hi ha hagut una
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 5: Alumnat avaluat de 4t ESO a Centelles (Sector públic i privat)
Certificats ens.

Repeteixen

sec.

curs

Total Centelles

Avaluats

Graduats en ESO

Curs

Total

2001-2002

111

87

78,38

14

12,61

10

9,01

2002-2003

111

100

90,09

8

7,21

3

2,70

2003-2004

107

91

85,05

12

11,21

4

3,74

2004-2005

122

109

89,34

10

8,20

3

2,46

2005-2006

119

109

91,60

1

0,84

9

7,56

2007-2008

135

125

92,59

10

7,41

0

0,00

2008-2009

125

110

88,00

7

5,60

7

5,60

2009-2010

157

150

95,54

1

0,64

6

3,82

2010-2011

111

103

92,79

3

2,70

5

4,50

2011-2012

146

136

93,15

2

1,37

8

5,48

2012-2013

122

104

85,25

7

5,74

11

9,01

2013-2014

140

127

90,71

7

5

6

4,29

Total

%

Total

%

Total

%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei d’Indicadors i Estadística del Departament
d'Ensenyament.
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Formació postobligatòria
Segons l’Informe Situació laboral de les persones joves de Catalunya. 3r trimestre de 2015 de
l’Observatori Català de la Joventut, “el 40,3% de les persones joves estudien. La crisi econòmica
estimula el retorn o l’allargament dels estudis i la realització d’activitats de formació
complementària.” (pàg. 5)
A l’hora de seguir la formació postobligatòria, Centelles té un centre on s’imparteix Batxillerat
i, des de fa uns anys, també Formació Professional de Grau Mitjà, per aquest motiu a Centelles
hi estudien joves del propi municipi o dels municipis propers. 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 postobligatòria (taula 6).

Taula 6: Total alumnat formació postobligatòria. Per cursos. Centelles
2012-

2011-

2010-

2009-

2008-

2007-

2006-

2005-

2004-

2003-

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Batxillerat

134

126

148

136

138

127

120

122

129

126

Cicles

36

33

-

-

-

-

-

-

-

-

formatius
de

Grau

Mitjà
Font: Departament d’Ensenyament. Dades d’escolarització
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Mobilitat per estudis
En parlar de formació postobligatòria, 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 2011 un 23’28% de centellencs estudiaven fora del municipi, mentre
que un 21’61% de joves de fora de Centelles venien al municipi a estudiar (veure taula 7:
mobilitat pels estudis).

4

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/series-estadistiques/
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Taula 7: Mobilitat per estudis. Centelles 2011
Centellencs
que estudien a
Centelles

2011

No

Centellencs

Total de

Centellencs

que estudien

persones que

que estudien

a fora del

estudien a

al municipi

municipi

Centelles

1296

357

393

76’77%

21’61%

23’28%

Total de
centellencs que
estudien

1652

1688

5

Elaboració a partir de les dades de l’Idescat .

Si ens fixem en la mobilitat deguda als ensenyaments universitaris, el 26% són a la mateixa
comarca (veure gràfic 8)

Gràfic 8: Mobilitat en ensenyaments universitaris
Centelles 2012
Lloc d'estudi al
mateix municipi
0%

Lloc d'estudi a la
resta de la
comarca
26%

Lloc d'estudi a la
resta de
Catalunya
72%
Lloc d'estudi a la
resta de l'àmbit
del Pla territorial
2%

Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Formació de Persones adultes

5

http://www.idescat.cat/pub/?id=censph&n=7485&geo=mun:080673
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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 d’alumnes per edats a la formació de persones adultes (taula 9), un 30% dels
alumnes de les escoles de persones adultes són joves de 16 a 29 anys.

Taula 9: Alumnes per edats a la Formació de persones adultes
Catalunya

Curs

Total

Alumnes de

alumnes

16 a 29 anys

Osona
% alumnes
de 16 a 29
anys

Total
alumnes

Alumnes

% alumnes

de 16 a 29

de 16 a 29

anys

anys

2010-2011

72573

27898

38,44%

1671

565

33,81%

2011-2012

75260

29410

39,08%

1587

519

32,70%

2012-2013

73366

29173

39,76%

1712

602

35,16%

2013-2014

70681

26496

37,49%

1598

576

36,05%

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

6

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
(gràfics 10 i 11).

Gràfic 10: Nivells d'instrucció
Centelles 2011

No sap llegir o escriure
16%

9%

13%

13%
15%

Sense estudis
Estudis primaris

34%

ESO, EGB, Batx. Elemental
Formació Professional
Batxillerat Superior
Estudis universitaris

6

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/informacio_estadistica_cursos_anteriors/
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Gràfic 11: Nivells d'instrucció
Catalunya 2011
2%
20%

No sap llegir o escriure
8%
14%

Sense estudis
Estudis primaris

14%

ESO, EGB, Batx. Elemental
14%

28%

Formació Professional
Batxillerat Superior
Estudis universitaris

Gràfics elaborats a partir de les dades de Creacció

2.1.3 Treball

Atur registrat

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. 3r trimesre de 2015 de
l’Observatori Català de la Joventut, “la millora en l’ocupació es veu també reflectida en la
disminució de 2’7 punts interanuals en la taxa d’atur juvenil que es situa en el 29’3%”
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
podem veure que aquest ha anat augmentant al llarg dels anys, afectant a totes les franges
d’edat, tant als homes com a les dones. Ara bé, de 2013 a 2014 es nota un canvi de tendència,
notant una lleugera baixada de l’atur registrat tant en els homes com en les dones (excepte als
majors de 54 anys). Aquesta tendència també es dóna a la província de Barcelona i caldrà
15

veure si aquesta tendència a la baixada d’atur registrat es manté en els propers anys (veure
taules 12 i 13).

Taula 12: Atur registrat. Evolució per edat i sexe
Centelles
Any 2014

< 25 Homes

Any 2012

< 25 Dones
25-39 Homes

Any 2010

25-39 Dones

Any 2008

40-54 Homes
40-54 Dones

Any 2006
0%

20%

40%

60%

80%

100%

> 54 Homes

Elaboració a partir de les dades del Programa Hermes7

Taula 13: Atur registrat. Evolució per edat i sexe
Província de Barcelona
Any 2014

< 25 Homes

Any 2013

< 25 Dones

Any 2012
Any 2011

25-39 Homes

Any 2010

25-39 Dones

Any 2009

40-54 Homes

Any 2008

40-54 Dones

Any 2007

> 54 Homes

Any 2006

> 54 Dones
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Elaboració a partir de les dades del Programa Hermes 8

7

http://www.diba.cat/hg2/presentacioMun.asp?prId=1579&idioma=cat&inicianys_desde=2006&fianys_fins=2015&evolucio_perio
de=12&codi_ine=08067&format=pantalla
http://www.diba.cat/hg2/presentacioMun.asp?prId=1580&idioma=cat&inicianys_desde=2006&fianys_fins=2014&evolucio_perio
de=12&codi_ine=08067&format=pantalla)
8

http://www.diba.cat/hg2/presentacioMun.asp?prId=1580&idioma=cat&inicianys_desde=2006&fianys_fins=2015&evolucio_perio
de=12&codi_ine=AMBIT&format=pantalla
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A l’octubre de 2015, un 11’36% 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 (14’24% d’aturats tenen entre 16 i 29
anys)9. Així ho reflecteixen les taules 14 i 15.

Gràfic 14: Persentatge d'aturats per edat. Centelles. Octubre
2015
De 20 a 24 anys
3%

Menors de 20
anys
1%

Majors de 45
anys
54%

De 25 a 29 anys
7%

De 30 a 45 anys
35%

Gràfic 15: Percentatge d'aturats per edat. Catalunya. Octubre
2015
Menors de 20
anys
2%

Majors de 45
anys
51%

De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
5%
7%

De 30 a 45 anys
35%

Elaboració pròpia a partir de les dades d’atur de Creacció

10

Sectors d’ocupació
El 47% 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 les
activitats sanitàries i de serveis socials (veure gràfic 16: sectors d’ocupació. Centelles 2014). La

9

Dades d’octubre de 2015, obtingudes a Creacció
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=dadesbasiques_treball&municipi=5&dadesunpoble=1
10
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=dadesbasiques_treball&municipi=5&dadesunpoble=1
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gràfica dels sectors d’ocupació de Centelles és ben diferent de la de Catalunya (gràfic 17), on la
població ocupada està més repartida en diferents sectors.

Gràfic 16:Sectors d'ocupació
Afiliats a la Seguretat Social. Centelles 2014
Adm. pública,
Defensa i SS
obligatòria
3%
Activitats
administratives i
auxiliars
2%
Activitats
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tècniques
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d’entreteniment
12%
Activitats sanitàries i 1%
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8%
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Agricultura,
1%
ramaderia i pesca
0%
Indústries
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1%

Indústries
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47%

Activitats
Activitats
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immobiliàries
d’assegurances
0%
0%
Informació i
comunicacions
1% Hostaleria
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2%
15%

Transport i
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2%

Energia elèctrica i gas
1%

Aigua, sanejament i
gestió de residus
1%

Gràfic 17: Sectors d'ocupació.
Afiliats a la Seguretat Social. Catalunya 2014
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Activitats
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3%
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es
3%

Hostaleria
7%

Transport i
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Font: Gràfics elaborats a partir de les dades d’ Afiliació al Règim General de la Seguretat Social, Mineria del Carbó i
Règim Especial de Treballadors Autònoms. Dades de Desembre de 2014 de l’Observatori d’Empresa i Ocupació.

Condicions laborals
Si ens fixem en les condicions laborals en què es troben els joves, més del 90% de contractes
són temporals (veure taula 18: taxa de contractació temporal dels joves). En la majoria dels
18

casos es tracta de contractes per obra i servei o bé contractes eventuals per circumstàncies de
producció.11 Segons l’informe de la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, 3r
trimestre de 2015 elaborat per l’Observatori de la Joventut, “Des del 2010 la taxa de
temporalitat ha anat creixent. En aquest trimestre, gairebé la meitat de joves ocupats té un
contracte temporal (un 47,5%).” (pàg. 4)

Taula 18: Taxa de contractació temporal dels joves (de 16 a 25 anys). 2014
2014

Centelles

Província Barcelona

Gener

100’00%

92’50%

Febrer

87’50%

91’06%

Març

94’44%

90’98%

Abril

92’31%

90’95%

Maig

87’50%

91’21%

Juny

100’00%

93’00%

Juliol

92’65%

93’00%

Agost

97’30%

93’12%

Setembre

95,83%

89’91%

Octubre

76’00%

89’92%

Novembre

87’50%

91’00%

Desembre

100’00%

92’61%

Font: Programa Hermes (http://www.diba.cat/hg2/presentacio.asp?prid=939)

Mobilitat per motius de treball
L’ocupació laboral genera gran volum de desplaçaments: Per una banda, un 61% de la població
centellenca ocupada, treballa fora del municipi (veure gràfic 19)

11

Font: Programa Hermes: http://www.diba.cat/hg2/presentaciomun.asp?prid=1717
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Per l’altra, un 45% de llocs de treball a Centelles estan ocupats per treballadors de fora del
municipi (gràfic 20).
Gràfic 19: Residents per destí de
lloc de treball. Centelles 2011

39%
61%

Centellencs
ocupats dins el
municipi
Centellencs
ocupats a fora del
municipi

Gràfic 20: Llocs de treball a Centelles
per residents/no residents. Centelles
2011
Centellencs ocupats
dins el municipi
45%
55%
No residents a
Centelles ocupats
dins el municipi

Font per a l’elaboració del gràfic: Creacció

Mobilitat internacional
Segons l’Informe de la Població d’Osona Resident a l’estranger 2015, elaborat per l’Observatori
socioeconòmic d’Osona, l’augment de la població d’Osona resident a l’estranger ha estat
directament proporcional a l’evolució de la crisi econòmica del país. A Catalunya el nombre
total de persones residents a l’estranger és de 242.070 per al 2015. Osona (amb 2.935
residents a l’estranger l’1 de gener del 2015) ocupa la 16ª posició en el rànquing de població
resident a l’estranger per comarques amb un 1,21% del total de població.

Segons l’Informe, el 2015 hi ha hagut un increment del 23,68% d’osonencs que han emigrat a
l’estranger respecte l’any 2014. Els municipis de la comarca amb més població resident a
l’estranger són Vic (1.109), Manlleu (585), Torelló (226), Roda de Ter (115), Tona (95),
Centelles (82) i Taradell (72). Tots aquests municipis tenen com a destí principal dels seus
residents el continent europeu (especialment Alemanya, França i Bèlgica) excepte Tona que té
a Amèrica com a destí prioritari.

Per grups d’edat destaca sobretot el grup de menors de 15 anys (970 persones) que
representen el 33% dels residents a l’estranger i en segon lloc el grup de 25 a 39 anys (581
persones) 19,80% (veure gràfic 21).

20

Gràfic 21: Població d'Osona resident a l'estranger per grups d'edat.
Osona 2015
> 64 anys
12%
50 a 64 anys
9%

40 a 49 anys
12%

0-14 anys
38%

25 a 39 anys
19%

15 a 24 anys
10%
Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Informe de la Població d’Osona Resident a l’estranger 2015 de
l’Observatori Socioeconòmic d’Osona

2.1.4. Habitatge
La situació econòmica influeix en el procés d’emancipació dels joves. Segons La situació laboral
de les persones joves a Catalunya, 3r trimestre de 2015, informe elaborat a partir de les
darreres dades de l’Enquesta de Població Activa per l’Observatori Català de la Joventut, “La
taxa d’emancipació de les persones joves de 16 a 29 anys se situa al 24,1%, seguint la
tendència al descens dels últims anys. Els indicis d’una certa estabilització en l’ocupació juvenil
encara no es reflecteix en una predisposició per marxar de casa.”(pàg. 5).

Tot i que no disposem de dades específiques sobre la taxa d’emancipació (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
A Centelles, un 82,79% d’habitatges són en propietat. Aquest percentatge és similar al de la
resta de Catalunya. (veure taula 22: cens d’habitatges 2011)
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Taula 22: Cens d'habitatges 2011
Habitatges principals segons el règim de tinença per municipis
Municipis

Centelles

Osona

Catalunya

Propietat

Lloguer

Altres

Gratuït

Total

formes

2.301

478

(82,79%)

(17,20%)

..

..

43.041

10.996

1.333

2.599

(74,24%)

(18,97%)

(2,29%)

(4,48%)

2.188.657

582.701

54.279

119.307

(74,32%)

(19,79%)

(1,84%)

(4,05%)

2.779

57.968

2.944.944

Font: Departament de Territori i sostenibilitat

Taula 23: Cens d'habitatges 2001
Habitatges principals segons el règim de tinença per municipis
Municipis

Osona

Catalunya

Propietat

Lloguer

Gratuït

Altres
formes

34.002

7.435

1.184

1.573

(76,94%)

(16,82%)

(2,68%)

(3,56%)

1.830.721

384.423

37.343

63.287

(79,05%)

(16,60%)

(1,61%)

(2,73%)

Total
44.194

2.315.774

Pel que fa al preu mitjà del lloguer d’un habitatge cal destacar que el 2010 es va iniciar una
tendència a la baixada a tot Catalunya. En el cas de Centelles i municipis més propers, també
es va donar aquesta tendència (veure taula 24: Preu del lloguer mitjà).
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Taula 24: Preu del lloguer mitjà
Any

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Centelles

407’49

386,73

415,37

437,66

442,38

465,76

499,14

494,85

Balenyà

346,34

375,56

--

391,16

465,96

--

--

--

St Martí de

400,19

--

--

--

--

--

--

--

Aiguafreda

398,52

421,58

411,68

--

--

--

--

--

Vic

429,53

425,55

425,99

444,83

465,92

462,44

499,43

531,93

Municipi

Centelles

Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL.
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Pisos de protecció oficial
A Centelles hi ha 12 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer gestionats per l’Agència
de l’Habitatge. 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 és a través del Registre de Sol·licitants d’habitatges
amb Protecció Oficial, que a 31-12-2014 tenia 30 persones inscrites com a demandants (veure
taula 25).

Taula 25: Persones inscrites en el Registre de
Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial
A 31/12/2013

27

A 31/12/2014

30

Dades del Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

13

12

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/05_indicadors_i_estadistiques_dhabitatge/estadistiques_de_constr
uccio_i_mercat_immobiliari/mercat_de_lloguer/Lloguers-per-ambits-geografics/
13

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/05_indicadors_i_estadistiques_dhabitatge/estadistiques_de_la_pol
itica_dhabitatge/demanda_d_habitatge_protegit/

23

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 aquest 2015, feia un any que s’hi havien inscrit.

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, malgrat no disposar
de dades específiques de Centelles, sí veiem important visualitzar els joves beneficiaris
d’aquests ajuts.

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).

A nivell de Catalunya, actualment un 17’62% de joves (menors de 35 anys) es beneficien
d’aquest ajut (veure taula 26: Ajuts econòmics concedits per a pagar el lloguer de l’habitatge).

Taula 26: Ajuts econòmics concedits per a pagar el lloguer de l’habitatge.
Catalunya
Any

Total Ajuts concedits

Beneficiaris fins a 35 anys

2014

18.049

3.181 (17’62%)

2013

18.949

3.810 (20’10%)

2012

17.993

2.576 (14’31%)

2011

20.886

4.271 (20’44%)

2010

29.182

8.347 (28’60%)

Taula elaborada a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana

14

14

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/05_indicadors_i_estadistiques_dhabitatge/estadistiques_de_la_pol
itica_dhabitatge/ajuts_al_pagament_del_lloguer/
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Renda Bàsica d’Emancipació (RBE) és un ajut del Ministeri de Foment adreçat als joves entre
22 i 30 anys, per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual. A l’1 de gener de 2012
es va derogar aquest ajut, de forma que no es podien tramitar noves sol.licituds, però els
beneficiaris que tenien reconegut el dret a la renda bàsica d’emancipació van continuar rebent
l’ajut fins a deixar de complir els requisits. D’aquesta manera, a Osona el 2014 continuava
havent-hi 240 persones que rebien aquest ajut (veure taula 27: Habitatges on hi ha persones
que tenen reconeguda i vigent la RBE). Donat que la durada màxima en què es podia rebre
l’ajut era de 4 anys, durant el 2016 es deixaran de donar els ajuts que tenen encara l’expedient
obert.

Taula 27: Habitatges on hi ha persones que tenen reconeguda i vigent la Renda Bàsica d’Emancipació
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

240

434

652

948

900

765

630

6628

13372

20870

33599

32013

28536

24285

Osona
Catalunya

Nota: habitatges on hi ha persones amb un expedient vigent de la RBE (excloent anul·lats i suspesos) a 31
desembre de cada any.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
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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 2014 un
total de 293 ajuts (taula 28: Prestacions econòmiques d’urgència especial concedides per
àmbits geogràfics).

15

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/05_indicadors_i_estadistiques_dhabitatge/estadistiques_de_la_pol
itica_dhabitatge/ajuts_al_pagament_del_lloguer/
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Taula 28: Prestacions econòmiques d'urgència especial concedides per àmbits
geogràfics
Osona

Catalunya

Ajuts

Import

Ajuts

Import

2014

293

573.272,10

8.306

16.649.107,44

2013

74

106.116,08

2.703

4.887.308,49

2012

50

78.315,25

2.082

3.810.201,58

Taula elaborada a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat
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2.1.5. 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’EAP Centelles té assignada l’atenció a 12.552 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
L’any 2013 les drogues que es van consumir a una edat més primerenca van ser les que tenen
un comerç legal, com el tabac i l’alcohol (veure taula 29). Aquesta és una tendència que ja ve
donant-se d’anys anteriors.

16

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/05_indicadors_i_estadistiques_dhabitatge/estadistiq
ues_de_la_politica_dhabitatge/ajuts_al_pagament_del_lloguer/
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Taula 29: Mitjana d’edat d’inici del consum de substàncies psicoactives entre la població.
Catalunya. 2013

Tal com es pot veure a la taula 30, les substàncies més consumides per la població jove són el
tabac, alcohol i cànnabis.
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Taula 30: Prevalença del consum de substàncies psicoactives. Per grups d’edat i sexe (%).
Catalunya 2013.

Pel que fa al tabac, es destaca que el consum és més elevat entre homes que entre les dones.
En els últims 10 anys la prevalença de consum de tabac ha tendit a baixar, especialment entre
els joves: el 2002 el 39’9% de persones de 15 a 24 anys era fumadora, mentre que el 2012 ho
era un 29’3% de la població)17.

Pel que fa al consum d’alcohol, a Catalunya, el 3’9% de la població jove (majors de 15 anys) fa
un consum de risc d’alcohol18. Segons l’Agencia Catalana de la Joventut, l’inici al consum
d’alcohol es dóna en més proporció a través del grup d’iguals.

Pel que fa al cànnabis, es destaca també un major consum entre nois que entre noies. Malgrat
que l’edat mitjana d’inici del consum estigui als 18 anys, altres estudis apunten una edat d’inici
del consum molt primerenca, a l’adolescència19. Així mateix, 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.20

17

Dades de l’Observatori de la Salut de la Generalitat de Catalunya. www.observatorisalut.gencat.cat
Dades de l’Observatori de la Salut de la Generalitat de Catalunya
19
Diagnosi del Pla Marc de prevenció de drogues del Consell Comarcal del Berguedà
20
Fundació Igenus. http://www.aspb.cat/quefem/docs/Observatori_2009.pdf
18
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Per altra banda, l’Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil (2009)21
destaca que, tot i l’afectació de la crisi, els joves han buscat alternatives on consumir:
reunions privades en habitatges de lloguer (pisos d’estudiants) o a casa dels pares quan no
hi són.

Interrupció voluntària de l’embaràs
Durant el 2012 a Catalunya es van fer 21.956 Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs (IVE), fet
que suposa una reducció del 2,2% de la taxa respecte l’any anterior. Aquesta dada fa
referència a les dones de 15-44 anys residents a Catalunya.22

Per regions, la taxa més baixa es troba a les regions sanitàries Alt Pirineu i Aran, Catalunya
Central, Lleida i Terres de l’Ebre. Concretament, a Osona el 2012 va haver-hi un total de 317
interrupcions voluntàries de l’embaràs (1’5% de les interrupcions de Catalunya): el 14% eren
en noies menors de 19 anys, el 20% en noies de 20 a 24 anys, el 23% de 25 a 29 anys.

Taula 31. Taxa d'interrupció voluntària de l'embaràs* (per 1.000 dones de 15 a 44 anys) 2012
Per regió sanitària, país d'origen i edat de la dona
Grups d'edat
Regió sanitària (de

<20

20-24

25-29

30-34

35-39

39 anys

Taxa d'IVE

residència)

anys

anys

anys

anys

anys

o més

total

Lleida

11,9

16,3

15,5

13,6

7,2

3,0

10,7

Camp de Tarragona

12,7

20,6

20,3

15,4

10,8

4,4

13,4

8,3

13,6

11,0

10,0

6,8

3,5

8,6

Girona

14,7

23,9

20,4

15,9

11,1

4,1

14,2

Catalunya Central

11,7

16,5

17,2

10,9

8,8

3,7

10,8

Alt Pirineu i Aran

8,3

6,3

8,7

6,2

5,2

2,8

5,9

Barcelona

15,8

23,3

20,0

17,0

11,0

5,0

14,4

Total

14,7

21,9

19,4

15,9

10,6

4,7

13,7

Terres de l'Ebre

Font: l’Observatori del Sistema de Salut de la Generalitat de Catalunya

23

21

Fundació Igenus. http://www.aspb.cat/quefem/docs/Observatori_2009.pdf
La interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya. 2012. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
23
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/detalls/article/23_IND_Taxa_interrupcions_voluntaries_embaras
22
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2.1.6. Cultura
Malgrat no disposar de dades específiques de Centelles o de la comarca d’Osona sobre les
tendències culturals dels joves, creiem important tenir en compte les dades estadístiques
generals de Catalunya.

En efecte, en els últims anys ha anat canviant l’ús que fan els joves de la cultura, reduint l’ús
que fan d’espais considerats tradicionalment com a culturals (pe: museus, biblioteques...) i
augmentant el consum d’altres tipus de cultura.

Segons el Pla d’actuació de les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya: Horitzó
2016, Reptes, objectius i actuacions “Les noves tecnologies han anat guanyant posicions en les
activitats d’oci de les persones joves i estan relegant altres activitats. La sociabilitat passa, en
bona part, a través de les xarxes i les TIC. Per exemple, els i les joves que llegeixen blogs i diaris
enlínia força o molt sovint ja són molts més que els que els que s’informen en diaris en
paper.(...) s’observa una reducció en les activitats de lleure en general, especialment les que
impliquen un cost incrementat. La tecnologia, a més, sembla canviar els patrons d’activitats:
anar al cinema s’ha reduït de manera significativa, però, en canvi, s’ha incrementat la
freqüència de joves que descarreguen pel·lícules: és a dir, l’activitat de veure pel·lícules no s’ha
reduït, sinó que ha canviat la tecnologia utilitzada per veure-les.... les dades suggereixen que la
crisi econòmica té més impacte en les persones joves de més edat: és el moment de
l’emancipació i de la formació de la pròpia llar; en canvi, en les edats més joves la dependència
de la família sembla atenuar els efectes de la crisi.” (pg 65-66)

Per tant, segons el el Pla d’actuació de les polítiques de joventut de la Generalitat de
Catalunya: Horitzó 2016, Reptes, objectius i actuacions, es distingeixen 5 tipologies de joves en
funció dels hàbits i consums culturals:

-

Oci relacional (es caracteritzen per fer amb més freqüència que els altres joves les
activitats següents: anar a la discoteca, practicar esports, anar a concerts, quedar amb
amics, participar en xarxes socials, descarregar pel·lícules i música, quedar amb
amics...)
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-

Oci cultural (es destaquen per la intensitat amb què fan activitats com anar al cinema,
teatre, dansa, visitar museus i exposicions...)

-

Oci digital (els joves es destaquen per la utilització d’oci ludicodigital: xarxes socials,
consum audiovisual en línia, descàrrega de continguts...)

-

Oci esporàdic (caracteritzats per fer alguna activitat d’oci a casa, i quan,
ocasionalment, surten, ho fan per viatjar, fer excursions, anar a actes religiosos o
quedar amb els amic)

-

Oci de baixa intensitat (predominat per joves que han completat la transició a la vida
adulta)

L’ús que els joves fan dels serveis i les infraestructures culturals i d’oci adreçats als joves torna a
mostrar el mateix patró: els joves classificats en els grups d’oci relacional, cultural o digital
estan sobrerepresentats entre els joves que els utilitzen.24
Segons l’Enquesta de participació cultural. Catalunya 201425, els ítems que influeixen en la
participació cultural són: el preu, disposar de temps lliure, la situació personal, la disponibilitat
d’oferta i internet (aquest a través de plataformes o de descàrrega). En aquest sentit també
destaca que “les persones més joves i les de més edat són les que declaren disposar d emés
temps lliure... i per sexes, les dones declaren disposar de menys temps que els homes,
24

Pla d’actuació de les polítiques de joventut de la Generaltiat de Catalunya: Hortizó 2016, Reptes, objectius i actuacions pg 68

25

Generalitat de Catalunya. Despartament de Cultura.
http://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/dades_culturals/09_fulls_decultura/arxius/13_Enquesta-de-participacio-cultural2014.pdf
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independentment de l’edat i el període de la setmana. L’únic moment en què temps lliure
d’homes i dones s’iguala és en la franja de 20 a 34 anys durant el cap de setmana.” (pàg. 32.
DeCultura. Núm. 13. Febrer 201526)

Finalment, cal destacar que “Des d’un punt de vista comparatiu, i tot i la crisi, l’Administració
local és qui fa una major despesa pública en cultura al nostre país. Dels més de 562 milions
destinats a cultura l’any 2013, 464 corresponen a ajuntaments els quals, a més, concentren 8
de cada 10 treballadors dedicats a tasques relacionades amb la cultura en l’àmbit local. 27

2.1.7. Igualtat i gènere
En aquest apartat tindrem en compte la igualtat de gènere i l’abordatge de la violència
masclista (les múltiples formes i els àmbits en què pot tenir lloc) i, per altra banda, la igualtat
per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.

Violència masclista

A Catalunya el 26,6% de les dones consultades va manifestar haver patit alguna agressió
masclista d’especial gravetat al llarg de la seva vida28. Durant el 2014, de les 9.227 trucades a la
línia d’atenció contra la violència masclista (900 900 120) per violència de gènere, el 15’39%
eren menors de 31 anys (veure gràfic 32).

26

http://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/dades_culturals/09_fulls_decultura/arxius/13_Enquesta-de-participaciocultural-2014.pdf
27
Estadística de despesa en cultura de l’Administració local a Catalunya. 2013. Pàg. 1 Generalitat de Catalunya.

http://dadesculturals.gencat.cat/ca/
28

Enquesta de violència masclista a Catalunya elaborada pel Departament d’Interior l’any 201022
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Gràfic 32: Percentatge de dones en situació de Violència de Gènere per edat

Gràfic de l’Institut Català de les Dones. Extret de l’Informe 900 900 120 Contra la violència
masclista. Dades de Catalunya. Any 2014

Finalment, cal remarcar l’especial incidència que pot tenir la violència masclista en la parella
sobre els fills i filles. En aquest sentit, segons l’Informe mundial sobre violència i salut, entre el
50% i el 63% de les dones que han patit situacions de violència masclista afirmen que els seus
fills i filles han presenciat de manera habitual la violència. Així, el testimoniatge de situacions
de violència masclista es converteix també en una situació de violència. (Protocol de Joventut
per a l’abordatge de la violència masclista. Guia pràctica per a professionals de la Joventut per
a orientar en l’actuació en violència masclista amb persones joves. Generalitat de Catalunya.
Departament de Benestar Social i Família. Pàg. 19 i 20)29

Igualtat per raó d’orientació sexual
Segons el Pla d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere de la comarca d’Osona
(2013) en “la posició majoritària (...) les persones eviten que se les identifiqui com a LGTB.
Diverses persones informants consideren que aquesta tendència és molt marcada a Osona.”
Pàg. 14

L’assetjament homofòbic se sol activar no per raó de la sexualitat (ja que sovint s’inicia abans
que la persona assetjada hagi desenvolupat la seva orientació sexual o tingui parella) sinó per
l’expressió de gènere: el fet de que un nen tingui més amigues o li agradi la dansa, o el fet que
29

http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/conviure/genere/recursos_per_a_professionals/protocol_joventut_ab
ordatge_violencia_masclista_jovecat.pdf )
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a una noia li agradi molt jugar a futbol es prenen com a indicis d’homosexualitat a partir dels
quals s’activen els insults i les agressions.(...) L’assetjament veiem que es comença a activar a
primària, sent a secundària on se solen produir els casos més conflictius. (Pàg. 22)

Estudis com Homofobia en las aulas (COGAM, 2013) mostren que el 31,91% de l’alumnat
percep discriminació en el seu centre educatiu i el 41,48% considera que el professorat fa poc
o res quan hi ha un cas d’assetjament. Alguns dels elements més comuns de la realitat que
poden viure les persones amb orientació homosexual o transsexual són, segons lel Pla
d’Igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a la comarca d’Osona: un
assetjament constant però de baixa intensitat, un professorat que no ho veu o no sap com
intervenir, una mirada heterosexista al tractar la sexualitat, i la presència d’intervencions
puntuals que no són regulars ni travessen el dia a dia de la pràctica educativa. (pàg 12)

En relació als espais d’oci a la comarca, cal destacar que com en la majoria de llocs de
Catalunya al marge de l’àrea metropolitana, no hi ha cap local d’ambient, és a dir, no hi ha cap
espai principalment destinat al públic LGTB. Per tant, per a conèixer gent cal anar
majoritàriament a l’àrea metropolitana de Barcelona o obrir-se un perfil en pàgines web.
Actualment a Osona només hi ha l’associació Talcomsom que organitza activitats periòdiques.
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2.2. 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 tècniques de recollida
d’informació per a fer aquest anàlisi han estat l’avaluació del Pla Jove 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 davant la situació de crisi econòmica.

2.2.1 Programes destinats a joves
De les 39 accions que es recollien al Pla Jove 2012-2015, finalment se n’han portat a terme 36,
és a dir, un 92% de les accions previstes. Per altra banda, s’han engegat 4 nous programes que
no estaven previstos i que s’han iniciat responent a les noves necessitats i demandes juvenils.

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 de salut, de formació i ocupació,
d’educació i valors, d’habitatge, de cultura, de cohesió social, d’equipaments i de participació.
Al final de cada eix es fa una valoració global dels programes.
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Eix educació i valors

Objectius:
1. Donar suport als joves en la seva formació
1.1. Educar als joves en valors socials
1.2. Orientar i assessorar en les sortides professionals
1.3. Estimular la formació dels joves
1.4. Promoure els canals de participació juvenil

Programes:
1. Assessoria d’estudis i professions del PIPA (12-29 anys)
2. Col·laborar en el programa Arrel-tractament de la diversitat per alumnes de segon cicle
d’ESO (15-16 anys)
3. Xerrades als centres d’educació secundària (16-18 anys)
4. Col·laborar amb les pràctiques del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de conducció
d’activitats fisicoesportives en el medi natural a Centelles (16-29 anys)
5. Assessoria de turisme juvenil- Viatgeteca del PIPA (18-29 anys)
6. Col·laborar en la Setmana de Cooperació i Solidaritat (15-29 anys)
7. Sales d’estudi i ampliar els horaris de la biblioteca en època d’exàmens (12-29 anys)
8. Programa Anem a teatre (15-29)
9. Curs de teatre per estudiants de secundària (12-16)

Programes que no estaven previstos al Pla Jove 2012-2015 i que s’han anat incorporant i
portant a terme:

10. Jornades d’Orientació Acadèmica i Professional Càpsula (15-18 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
36

professionals, centres de formació, beques, etc). Durant el 2012 i 2013 es va arribar als nivells
màxims en les consultes de l’assessoria (793 consultes el 2013, de les quals el 17% van ser
assessoraments especialitzats), coincidint amb els anys en què el país ha tingut una taxa d’atur
més alta 30 . Probablement, doncs, aquest impuls de l’assessoria està lligat amb la
reincorporació als estudis per part de persones aturades. En els últims dos anys s’ha mantingut
un número més baix de consultes, tenint 587 consultes sobre formació el 2015, de les quals el
27% han estat assessoraments. Així, doncs, cal destacar l’augment qualitatiu de l’assessoria,
augmentant any rere any les assessories.
En la línia d’orientar els joves i estimular-los cap a la formació, cal destacar el Programa Arrel
que, tal com s’ha dit a l’anàlisi sociodemogràfic, pot ser un dels factors claus de l’augment de
graduats en educació secundària als centres; les xerrades als centres d’educació secundària
que portem a terme cada any per a donar les eines per a elegir les opcions després de 4t
d’ESO; la col·laboració que es fa en les pràctiques del cicle formatiu de grau mitjà i
l’organtizació de Càpsula, Jornades d’orientació acadèmica i professional d’Osona, portades a
terme per primer cop el 2015 i destinades a l’orientació d’estudiants de 4t d’ESO.

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 de la informació turística a través d’internet.
Malgrat això, valorem l’ús que fan els joves de formes alternatives de viatjar com són els
viatges solidaris, les estades a l’estranger vinculades al treball, el voluntariat internacional, els
intercanvis... Per tant, valorem important reformular la viatgeteca impulsant les actuals formes
de turisme juvenil.

Per altra banda, i de cara al Pla Jove 2016-2019 també valorem important:

30

-

Impulsar la formació permanent

-

Educar per la participació

-

Educar en valors i impulsar una oferta de formació específica

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0608
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Formació i Ocupació
Objectius
2. Impulsar polítiques de formació i ocupació juvenil per a reduir la vulnerabilitat dels joves
davant el mercat de treball
2.1. Facilitar als joves els recursos necessaris per afavorir la seva inserció al món laboral
2.2. Impulsar la formació pel treball

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)
Programes previstos al Pla Jove 2012-2015 i que no s’han portat a terme:
4. Matí actiu de recerca de feina (16-29 anys)
Programes que no estaven previstos al Pla Jove 2012-2015 i que s’han anat incorporant i
portant a terme:
5. Acompanyament a la recerca de feina per a joves i llista de distribució (16-25 anys)

Valoració
L’assessoria de treball del PIPA ha mantingut una tendència a augmentar les consultes,
arribant a 599 consultes el 2015, de les quals el 26’7% han estat assessoraments. Els temes
més demanats són sobre la recerca de feina i la formació pel treball. Tot i que al Pla Jove 20122015 es preveia portar a terme un matí actiu de recerca de feina, finalment aquest no l’hem
portat a terme. En contrapartida, però, portem a terme un projecte d’acompanyament a joves
amb majors dificultats en el procés seva recerca de treball. Per altra banda, també tenim la
llista de distribució, consistent en l’enviament setmanal d’ofertes de treball i propostes de
millora de l’ocupabilitat, que ha arribat als 259 inscrits.

Per altra banda, anualment hem ofert sessions i cursos de millora de l’ocupabilitat abarcant
varietat de continguts: competències, emprenedoria, treball a l’estiu, el currículum vitae,
cursos de formació en el lleure... tots ells han estat gratuïts o bonificables en part del seu cost.
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En resum, doncs, en general hem treballat majoritàriament amb joves amb menys ocupabilitat
i, per tant, majors dificultats per a trobar feina. Tot i així, hi ha un seguit de joves amb estudis,
que tenen minijobs, amb feines per les que estan sobrequalificats i que caldrà tenir en compte
en les accions de millora de l’ocupabilitat.

Propostes de millora
-

Continuar acompanyant i donant un suport especial a aquells joves que es troben
amb majors dificultats, per tal de millorar la seva ocupabilitat.

-

Suport individualitzat a joves en recerca de feina

-

Sessions de formació i millora de l’ocupabilitat per a joves amb estudis superiors

-

Impulsar la recerca de feina 2.0: marca personal i identitat digital

-

Impulsar la llista de distribució

-

Impulsar les sessions de millora de l’ocupabilitat

-

Col.laborar en el Programa de Garantia Juvenil

Habitatge
Objectius
3. Promoure l’emancipació residencial dels joves
3.1. Assessorar als joves sobre el lloguer o adquisició d’un habitatge
3.2. Millorar la gestió dels processos de difusió, selecció i accés als 12 pisos de protecció
oficial de lloguer per a joves
Accions
1.

Assessoria sobre l’accés a l’habitatge (18-29)

2.

Col·laborar en la difusió i seguiment l’habitatge de protecció oficial de 12 pisos de
lloguer per joves (18-29)

Valoració
Els habitatges amb protecció oficial de Centelles han perdut l’especificitat per a joves, donat
que ara pot accedir-hi tota la població (sense requisit d’edat). Per aquest motiu, al registre s’hi
inscriuen persones que, essent més grans, es troben amb dificultats econòmiques i no poden
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fer front a un lloguer del mercat d’habitatge. Això, afegit als tràmits que cal fer per a sol·licitarne l’accés i la lentitud en el procés d’adjudicació, allunya les polítiques d’habitatge del
col·lectiu jove.
Des del PIPA es continuen tramitant les sol·licituds d’inscripció al Registre de Sol·licitants
d’Habitatge amb Protecció Oficial.
Per altra banda, des de fa anys, també s’han deixat de convocar ajuts per a pagar el lloguer
dirigits exclusivament als joves, factor que també influeix en els processos d’emancipació.

Propostes de millora
-

Impulsar els assessoraments a l’hora de llogar un habitatge

-

Estudiar la possibilitat d’establir una col·laboració més estreta amb la borsa
d’habitatge del Consell Comarcal

-

Impulsar una borsa d’habitatge compartit per a joves

Salut
Objectius
4. Promoure hàbits saludables per millorar la qualitat de vida dels joves
4.1.

Dinamitzar accions de prevenció de conductes de risc

4.2.

Portar a terme tallers de promoció de la salut

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 s’ha impulsat des de la Regidoria de Joventut, facilitant
als joves eines i recursos, realitzant i aproximant accions específiques per a la prevenció i el
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foment dels hàbits saludables, com intervencions als Centres escolars, xerrades de sexualitat,
als serveis PIPA i Espai Jove.
La tendència dels darrers anys és l’augment en 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 (sexualitat, consum de drogues, autoestima, violència,
etc). Per altra banda els últims anys hem iniciat campanyes específiques de prevenció per
Carnaval i Festa Major.
Cal afegir que cal abordar el consum de menors d’edat a les festes, el botellon i les
conseqüències que d’aquest en deriven: conductes sexuals de risc, pràctiques violentes entre
joves, etc.
Associat al consum també, els darrers anys s’ha observat una tendència normalitzadora del
consum de cànnabis dels joves en general.
Per altra banda s’ha observat una tendència creixent de conductes violentes entre joves, tant
els centres d’educació, al carrer i en activitats d’oci nocturn.
En referència al Pla de prevenció de drogues, cal revisar-lo i adaptar-lo a les necessitats
actuals.

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 “botellon”.

-

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.

-

Formar part del projecte de salut comunitària de promoció de la salut.

Participació
Objectius
5. Promoure la participació juvenil com a procés de formació dels joves
5.1. Potenciar i millorar la coordinació entre els grups de joves i la Regidoria de Joventut i
entre els mateixos joves
5.2. Continuar donant suport a entitats i grups de joves creant teixit associatiu
5.3. Potenciar processos de participació entre i amb els joves
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Accions
1. Participació jove en les comissions d’activitats de l’Ajuntament (12-29)
2. Suport a entitats i grups de joves (16-29)
3. Dinamització d’estudiants als centres d’educació secundària (12-18 anys)
4. Trobada de delegats i delegades dels centres d’educació secundària al municipi i a
nivell comarcal (12-18)
5. Assessoria sobre associacionisme del PIPA (12-29)

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.
S’ha anat promovent 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.
Però hi ha hagut un distanciament dels joves amb les activitats organitzades des de
l’Ajuntament. Cal empoderar els joves en la presa de decisions en les comissions locals.
Tot i la participació dels joves a les activitats locals, cal afegir que es tracta d’una participació
fragmentada i poc cohesionada.

Durant els darrers anys s’ha continuat donant suport a entitats i grups de joves. L’entitat més
representativa és l’Esplai 100teies, on se’ls ha facilitat espais, subvencions i suport a les
activitats organitzades.
Es pretén estar obert 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 de la Regidoria de Joventut, de l’Espai Jove i
altres activitats per a joves.
També aquest accés als Centres Educatius ha facilitat les trobades de delegats municipals i
comarcals, tot i que el 2012 es va deixar de fer la Trobada de delegats Comarcal.
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Per altra banda des de 2014 s’ha impulsat des de la Regidoria de Joventut la formació amb els
joves de 1r d’ESO, sobre l’elecció d’un bon delegat i drets i deures que en deriven. Iniciant
processos participatius des de l’inici de l’adolescència.

Propostes de millora
-

Crear una comissió crítica, cohesionada, representativa i participativa implicada en els
diferents àmbits que afecta als joves. Que aquesta comissió acabi decidint la gestió
d’una part del pressupost de la regidoria de joventut.

-

Facilitar el diàleg i l’enteniment dels joves amb l’Ajuntament de Centelles.

-

Continuar promovent la participació juvenil tant de forma individual com col·lectiva.

Cultura i oci
Objectius
6. Estimular el potencial creatiu i la cultura entre els joves
6.1. Dinamitzar una programació regular d’activitats d’oci jove
6.2. Promoure tallers i activitats culturals de promoció de la creativitat

Accions
1. Programa oci jove (12-29)
2. Estiu Jove (12-29 anys)
3. Programa Anem a teatre (15-29)
4. Premi de relat breu i poesia per a joves (15-29 anys)
5. Escola Municipal d’Educació Artística (12-29 anys)
6. Bus Nit del Consell Comarcal d’Osona (16-29 anys)
7. Curs de teatre per estudiants de secundària (12-17 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.
Cal però que hi hagi una major connexió entre els joves artistes del municipi.
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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. Els darrers anys ens trobem en època de
canvis, i per tant, alguns grups han deixat de participar, però per altra banda han ressorgit
nous grups de nois i noies més joves interessats en participar activament en l’organització
d’activitats. Tot i així les opcions d’oci jove s’han quedat molt centralitzades i reduïdes a les
accions de Festa Major.
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. Cal però vetllar per
activitats per a joves majors de 18 anys ja que fins aquest darrer any hi ha hagut poques
propostes culturals i d’oci, i caldrà apostar per mantenir una programació al llarg de l’any.
Des del mateix Espai Jove s’ha facilitat la col·laboració de joves artistes amb tallers i activitats
organitzades per adolescents.
També el programa de Bus Nit impulsat des del Consell Comarcal d’Osona amb el suport dels
ajuntaments de la comarca, està responent a les demandes dels joves, per tal de facilitar la
tornada del Carnaval de Torelló.

Propostes de millora
-

Establir una programació d’activitats culturals i d’oci per a joves durant tot l’any

-

Facilitar la cohesió dels joves artistes del municipi, propiciar intercanvis i facilitar la
seva participació en activitats del municipi i pel municipi.

-

Crear una borsa de músics en coordinació amb els punts joves d’Osona Sud i l’escola
de música, per facilitar el contacte amb els grups de música emergents, i gestionar-la a
través de la xarxa (p ex. Facebook), responent a la demanda feta pels propis grups de
música.

Cohesió Social
Objectius
7. Afavorir la igualtat de drets i l’equitat per al desenvolupament dels joves
7.1. Donar continuïtat al PIPA com a punt d’informació participació i assessorament de
referència de referència per als joves
7.2. Promoure la dinamització juvenil
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Accions
1. Punt d’Informació, Participació i Assessorament per a joves el PIPA (12-29)
2. El PIPA als centres d’educació secundària (12-18)
3. Espai Jove (12-29)
4. Medi Obert (12-29 anys)
Programes que no estaven previstos al Pla Jove 2012-2015 i que s’han anat incorporant i
portant a terme:
5. Intercanvi Internacional (18-29 anys) (no inclòs al Pla Jove 2012-2015 i es va fer un
estiu)

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. Els adolescents distingeixen bé l’ús que es fa de
l’Espai Jove i del PIPA. Cal treballar amb joves que ja arriben als 18 anys, la vinculació cap al
PIPA, donat que és l’edat que han de deixar d’anar a l’Espai Jove.
Cal reflexionar sobre els canvis d’usos dels joves entorn a les noves tecnologies. S’ha reduït l’ús
dels ordinadors per l’ús del mòbil. Durant els darrers any s’ha facilitat l’accés a xarxes wifi
gratuïtes als dos serveis, però cal renovar els ordinadors d’ambdós serveis per facilitar l’accés a
la informació i l’elaboració de treballs.
Cal redissenyar la pàgina web el Pipa, per una de més visual, que sigui de referència pels joves i
més accessible per a mòbils.
Pel que fa a la dinamització juvenil, al llarg dels darrer Pla Jove 2012-2015 s’ha portat a terme a
través del PIPA als centres d’educació secundària, l’Espai Jove i el medi obert, tot i que en
aquest darrer cas ha estat sovint interrompuda, ja que només s’ha pogut dur a terme en
períodes curts de temps, degut al caràcter temporal dels recursos humans.
S’ha de potenciar la dinamització dels joves des del PIPA i des de l’Espai Jove, aquest darrer,
centrat en la dinamització dels i les joves de 12 a 17 anys.

Propostes de millora

-

Casal d’estiu per a joves de 12-16 anys
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-

Creació d’una nova pàgina web o aplicació per a mòbils, del PIPA o dels serveis de
joventut, que sigui referent i accessible pels joves del municipi.

-

Treballar en Medi obert amb els joves del municipi.

-

Incloure la perspectiva de gènere el les diferents accions que es portin a terme a les
polítiques de joventut.

Eix d’equipaments
Objectiu general:
8. Oferir espais públics per als joves
8.1. Mantenir i potenciar els espais ja existents de la Regidoria de la Joventut
8.2. Implicar als joves en l’ús responsable de les instal·lacions

Accions:
1.

Parc de Skate

2.

Parc de la Riera Blanca

3.

Espais del Punt d’Informació Juvenil per a reunions

4.

Local de gravació dj

Programes que no estaven previstos al Pla Jove 2012-2015 i que s’han anat incorporant i
portant a terme:
5.

Local cedit a l’Esplai 100teies

Valoració
El Park de skate va néixer des de la Regidoria de Joventut , però actualment no és exclusiu per
a joves, és per això que cal replantejar-ne l’ús que se’n fa i valorar la necessitat de renovar-ne
les instal·lacions.
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.
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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 formatitat de
l’espai, pels horaris, etc. Cal replantejar la projecció dels usos d’aquests espais.
El Local de gravació de Dj s’ha utilitzat per un grup de joves actiu de Dj’s, però cal també
replantejar-ne l’ús i la concessió que s’ha tingut.
Per altra banda, hem detectat que els joves reclamen l’adequació d’un camp de futbol que es
situa prop de la Riera Blanca, on no s’ha adequat a les demandes reals.
Finalment, el PIPA i l’Espai Jove són dos espais de referència, però diferenciats pels joves del
municipi. Són espais propers i constantment cal avaluar l’adaptació d’aquests a les necessitats
dels joves.

Propostes de millora
-

Manteniment i millora de 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.

2.2.2. 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 aquestes accions portades a terme des d’un govern
multinivell.

Altres institucions
A l’hora d’implementar el Pla Jove 2012-2015, 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:
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· 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.
· Borsa d’habitatge del Consell Comarcal: Informació i tramitació d’ajuts al lloguer.
Tenint en compte que el 2012 s’ha deixat d’aprovar ajuts al lloguer exclusiu per a
joves, es pretén seguir donant suport per a promoure l’emancipació juvenil.

-

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.
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.
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Equipaments, serveis i entitats
A l’hora desenvolupar el Pla Jove 2012-2015, 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, la Capella de Jesús (sala d’exposicions), 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.

Finalment, hem tingut sempre en compte el teixit associatiu dels joves (Esplai les 100 teies i
Purgatori parade), culturals i esportives, així com també els grups de joves que no estan
formalment constituïts, però que participen en diferents activitats o amb els que hi ha relació
de col·laboració des de la Regidoria de joventut (Grup d’Skate, Guapamente, Fhaylight, The
Kimberleys, grups de música, els Troncamen’s, Pitutxencos, grups amb locals privats). 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.

2.2.3. 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

-

Un coordinador de joventut a jornada parcial

-

Una tècnica de joventut i dinamitzadora a jornada completa

-

Una informadora juvenil a mitja jornada
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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, continuen mantenint els horaris
d’atenció al públic i recursos humans de fa quatre 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 els serveis i equipaments juvenils

-

Redefinir l’equip de recursos humans de joventut
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2.3. PROCÉS PARTICIPATIU
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, a través d’un
procés participatiu, s’han implicat en la diagnosi i disseny del Pla Jove aportant informació més
qualitativa de la realitat juvenil del municipi.
Per altra banda, també hem inclòs, en el procés participatiu, 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 participatiu s’ha fet a partir de tres tipus d’accions:
1. Entrevistes a grups de joves i entitats juvenils
2. Tallers de participació amb joves de 12 a 29 anys
3. Entrevistes a agents socials implicats amb els joves

2.3.1 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

-

Guapamente

-

Fyalaight

-

Kimberleys

-

The Trocamen’s- SummerFestival

-

Pitutxencos

-

Grups de música de Centelles
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-

Bonobos (grup de música semiprofessional)

A través de les entrevistes exploratòries hem recollit les següents prioritats i necessitats:
-

Promoure activitats d’oci juvenil al llarg de l’any: carnaval d’estiu, castanyada, etc.

-

Facilitar locals d’assaig i espais d’actuacions en diverses programacions anuals pels
grups de música locals.

-

Reactivar la borsa de músics d’Osona Sud conjuntament amb l’Escola Municipal de
Música.

-

Replantejar les festes de Festa Major adreçades a joves, integrant projectes de
prevenció entorn a la Violència de gènere i al consum de drogues, incloent gots
reutilitzables i revisant els espais on es realitzen.

-

Facilitar cursos de monitor i director de lleure en el municipi, per donar suport a
l’Esplai les 100 Teies.

-

Generar un espai d’assessorament per a joves artistes.

2.3.2 Tallers de participació amb els joves
Els tallers o jornades de participació són espais de debat i treball conjunt entre un grup de
participants amb la finalitat de definir, analitzar i consensuar el tema que es vol treballar.
També pretenen mobilitzar i corresponsabilitzar els agents implicats en un procés de
participació o projecte. Per tant, aquesta eina no sols ha estat útil per a recollir les propostes,
opinions, etc dels joves, sinó també per a afavorir l’anàlisi i la reflexió entorn al procés de
disseny i desenvolupament del Pla Jove.

La difusió feta per a potenciar la participació als tallers participatius ha estat:
-

Difusió 2.0: web de l’Ajuntament, del Punt Jove el PIPA, Facebook, Twitter, mailings,
whatsap, etc

-

Pancartes al municipi

-

Cartells al municipi

-

Premsa: local i comarcal

-

El Punt Jove, l’Espai Jove i el Punt d’Informació Juvenil als centres d’educació
secundària
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En total, hem portat a terme dos processos participatius diferents distribuïts en diversos
tallers, tenint en compte les edats dels joves participants:

-

-

Procés de participació per a joves de 12 a 16 anys:
o

Primer taller de participació: 26 de febrer de 17:30h a 19:30h

o

Segon taller de participació: 22 d’abril de 17.30h a 19.30h

Procés de participació de 17 a 29 anys:
o

Primer taller de participació: 5 de març de 11h a 13h

o

Segon taller de participació: 7 d’abril de 20h a les 23h.

o

Tercer taller de participació: 21 d’abril de 20h a les 22.30h.

o

Quart taller de participació: 12 de maig de 20 a 21.30h.

A través dels tallers de participació amb joves de 12 a 16 anys hem recollit les següents
prioritats i necessitats:
-

Continuar amb les activitats d’oci i culturals (Festa Major d’estiu, Carnaval, Cau de
Bruixes, festa del Pi, nits de piscina) i ampliar-ne la programació amb activitats com
poden ser un carnaval d’estiu, més nits de piscina i sortides.

-

Mantenir i millorar les instal·lacions esportives del municipi: parc de barres, camp de
futbol, pàdel, piscina, tennis, tennis taula, camp de futbol del carrer Aiguafreda, i que
les fonts properes a aquestes funcionin. Com també fer carrils bici.

-

Continuar oferint tallers per a joves: de salut, d’informació professional...

-

Continuar oferint activitats del Juliol jove a Centelles

-

Millorar la connexió a internet pels joves oferint espais de connexió wifi al municipi i
millorant els serveis de connexió a internet dels equipaments juvenils.

-

Millorar les instal·lacions i recursos de l’Espai Jove

A través dels tallers de participació amb joves de 17 a 29 anys hem recollit les següents
prioritats i necessitats:
-

Mantenir i millorar el Punt d’Informació Juvenil El PIPA ( atenció personalitzada i
assessorament)
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-

Mantenir i millorar les accions, activitats i la dinamització juvenil realitzades des de
l’Espai Jove.

-

Continuar la promoció de la participació juvenil des de diferents àmbits.

-

Manteniment i ampliació del servei Bus Nit.

-

Oferir una programació d’activitats d’oci durant tot l’any (festa de primavera, raid dels
ausetans, carnaval d’estiu, concerts, gimcanes, sopar popular etc)

-

Creació d’una comissió de joves crítica i participativa implicada en els diferents àmbits
que afecta als joves i que vehiculi les noves propostes proposades al pla jove.

-

Crear una plataforma d’intercanvis culturals, de recursos juvenils (grups de tàndem
d’idiomes ) i d’intercanvi de segona mà.

-

Millorar les activitats de festa major dirigides als joves. Plantejament d’una Festa
Major Jove vehiculada per la comissió de joves.

-

Mantenir i fomentar les accions de prevenció de conductes de risc, xerrades de
prevenció (sexualitat, drogues, etc. )

-

Millorar la festa del Cau de Bruixes fomentant la participació activa en la festa.

2.3.3. 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

-

Tècnic d’esports

-

Educadora de Serveis Socials i coordinadora de l’Espai Jove

-

Cap d’estudis de l’Escola de Persones Adultes

-

Professora de l’institut Pere Barnils

-

Directora d’ESO de l’escola Sagrats Cors

-

Educadora de medi obert (2015) i educadora del reforç escolar de l’Espai Jove.

-

Pediatra. Tarda Jove del CAP

-

Llevadora CAP

-

Infermera programa Salut i Escola

A través de les entrevistes exploratòries hem recollit les següents prioritats i necessitats:
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-

Aproximar les accions de la Regidoria de joventut als professionals i els joves del
municipi, així distingir i clarificar els projectes i accions que es duen a terme des dels
dos serveis juvenils: el PIPA i l’Espai Jove.

-

Mantenir el Punt d’Informació Juvenil “El PIPA” com un punt de referència pels joves
de Centelles on obtenir atenció, orientació i assessorament individualitzat, detecció i
recollida de demandes dels joves.

-

Mantenir el projecte de dinamització PIDCES (el Punt d’Informació als Centres
d’educació secundària)

-

Seguir oferint l’Espai Jove com a servei juvenil amb gran oferta d’activitats durant l’any
i el mes de juliol, mantenint el vincle amb els joves i esdevenint punt de referència
pels joves menors d’edat.

-

Mantenir i promocionar l’oci i la participació juvenil tenint especial consideració a: les
entitats i associacions juvenils, facilitar espais de reunió, fomentar l’oci exclusiu per a
joves i/o adolescents , l’oci nocturn alternatiu i saludable.

-

Mantenir la informació propera i el procés participatiu en la creació del Pla Jove
implicant a agents educatius, grups i entitats juvenils.

-

Millorar el circuït d’orientació acadèmica i professional i el vincle amb la borsa de
treball i el Servei de Promoció Econòmica: aproximant-se a tots els grups de joves
informant i acompanyant en dels diversos itineraris segons les motivacions de cada
jove; i facilitant l’accés als joves al món laboral a través de diversos programes.

-

Crear un projecte integral de promoció de la salut promocionant estils de vida i hàbits
saludables: l’apoderament del jove, foment de l’esport, alimentació equilibrada,
prevenció en el consum de drogues, impulsant programes familiars, prevenció de riscs
entorn a la sexualitat , l’assetjament juvenil i bulling

-

Fomentar el treball transversal amb totes les àrees: salut, educació, promoció
econòmica, benestar i família,etc, incloent el treball familiar com a eina educativa i de
suport al jove.

-

Promocionar l’accés a l’habitatge juvenil.
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2.4. DIAGNOSI DE LA REALITAT JUVENIL A CENTELLES
Un cop recollida i sistematitzada la informació de l’anàlisi de la realitat juvenil i el llistat de
prioritats del procés participatiu, cal analitzar-la i contraposar-les per a realitzar una diagnosi.
En aquesta posarem en relació les prioritats i necessitats detectades, els recursos dels que
disposem i les oportunitats o línies de treball que se’n desprenen.
Seguidament exposem les diferents conclusions extretes per àmbits:
Població
1. Seguint la tendència que es dóna en la població de Catalunya, a Centelles el
percentatge de joves respecte al total de la població ha tendit a disminuir,
representant un 13’92% de la població a Centelles el 2014. Aquesta pèrdua constant
de pes demogràfic del col·lectiu podria propiciar una pèrdua del seu pes polític i
social31.
Creiem que la disminució de la població juvenil és causa de la baixa natalitat de la
dècada dels 80.
A causa de la crisi arriba menys població estrangera i de l’àrea metropolitana. Creiem
que la població estrangera retorna als seus països d’origen o busquen altres
destinacions.
Creiem però, que els propers anys la població juvenil tendirà a ser lleugerament més
elevada degut a l’augment de la natalitat en la darrera dècada.

Educació
2. El nombre d’alumnes d’Educació Secundària Obligatòria a Centelles ha augmentat els
darrers cursos. Es preveu aquesta tendència per l’arribada de les generacions de
natalitat elevada de la darrera dècada, tot i que hi ha una disminució dels alumnes
estrangers.

3. En l’àmbit educatiu hi ha una baixada d’alumnes estrangers, deguda a la disminució de
l’arribada de persones estrangeres i al retorn de persones de nacionalitat estrangera

31

Pla d’actuació de les Polítiques de Joventut de la Generalitat de Catalunya: Horitzó 2016
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als seus països d’origen. Destaquem, però, que continua havent-hi multiculturalitat a
les aules.

4. El graduat escolar durant el 2010-2014 és es situa en un 90% dels alumnes matriculats
al municipi, un 2% menys que les dades del 2005-2010. Per tant el fracàs escolar es
situa en un 10% de mitjana els anys 2010-2014. Segons dades del departament
d’ensenyament de l’any 2012, el fracàs escolar a Catalunya es situava en un 19,2%. Per
tant, cal continuar vetllant des del PIPA per orientació acadèmica i professional de
qualitat.

5. 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
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.

6. Els joves centellencs universitaris marxen a estudiar fora del municipi, un 26% a la
mateixa comarca i 72% a la resta de Catalunya. Aquest fet creiem que provoca un
distanciament amb provisionalitat, o no, d’aquests joves entorn al 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 i de suport per fomentar la relació dels joves al municipi

7. Aproximadament un 30% dels alumnes de les escoles de persones adultes són joves.
Segons dades de matrícula del 2015,

majoritàriament cursen Graduat Educació

Secundària, preparació per la prova d’accés a Grau Mitjà i prova d’accés a Grau
Superior.
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8. Els nivells d’instrucció més elevats a Centelles i a Catalunya són els estudis bàsics
obligatoris, però els estudis universitaris a la resta de Catalunya són més elevats que el
percentatge Centellenc.

9. Els joves valoren la necessitat de continuar oferint cursos i tallers de participació de
temes en concret: salut, informació professional, etc.

Treball
10. L’atur juvenil a Centelles, de 16 a 29 anys, és d’un 11,36% per sota del percentatge
català situat en un 14,24%. També ha disminuït lleugerament l’atur juvenil a Centelles
en referència a l’any 2011 que es situava en el 12,5%.

11. 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.

12. El 93% dels joves centellencs de 16 a 25 anys l’any 2014, estaven en contractació
temporal. La borsa de treball i el Servei de Promoció econòmica, conjuntament amb el
PIPA són serveis que aproximen l’accés als joves al món laboral.

Mobilitat internacional
13. L’augment de la població d’Osona resident a l’estranger ha estat directament
proporcional a l’evolució de la crisi econòmica del país. Aquesta mobilitat internacional
afecta un 29% la població jove entre 15 i els 39 anys. La tendència és similar a
Centelles que és el 6è municipi de la comarca en emigració a l’estranger.

14. Es detecten moviments migratoris al municipi, sobretot cap i des de l’àrea
metropolitana i a municipis veïns. Creiem que aquests moviments són degut a noves
unions familiars, com també motius d’estudis i de treball.
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Detectem que hi ha immigració cap a països de sud Amèrica i també a països
europeus. Aquest flux migratori coincident amb l’inici de la crisi econòmica, ens fa
pensar que molta població estrangera retorna al seu país d’origen i també que
població Centellenca marxa a estudiar i/o a treballar a fora del país.

15. El treball i els estudis generen mobilitat de població de Centelles cap a altres
municipis, però també de residents d’altres poblacions cap a Centelles.

Habitatge
16. El règim de tinença ens indica que l’habitatge de propietat s’ha mantingut en els últims
anys.

17. Hi ha un descens de l’emancipació juvenil a nivell català a causa de la situació laboral
del jove. S’han reduït el nombre d’ajuts concedits per pagar el lloguer de l’habitatge i
a més a Centelles, no hi ha oferta d’habitatge de protecció oficial exclusiu per a joves.

Salut
18. A nivell català es detecta que l’inici del consum de drogues és entre els 16 i 35 anys,
destacant que el tabac, alcohol i el cànnabis són les drogues consumides més
prematurament i en major freqüència entre els joves, per tant interpretem que és en
l’etapa en què es deixa l’educació secundària obligatòria i associant-se amb el moment
en què els joves assumeixen la seva responsabilitat.

19. Entre la població jove hi ha consums molt elevats d’alcohol (més del 85% de joves) i
de tabac (entre el 65 i el 72% de joves). Tot i que en relació a les conclusions del Pla
jove 2012-2015, el consum de tabac entre els joves ha disminuït un 10%
aproximadament. 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.)
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20. El 57% de la interrupció voluntària de l’embaràs a Osona (dades del 2012), es produeix
entre les joves menors de 19 anys a 29 anys.

21. Els joves valoren positivament els programes i accions de prevenció entorn a la
violència de gènere i consums de drogues.

Esports
22. A Centelles hi ha 16 entitats esportives, que reben suport de la regidoria d’esports.
Aquesta vetlla pel manteniment i la promoció de l’ús de les instal·lacions esportives
municipals.
Els joves de Centelles hi participen activament en moltes d’elles, on l’any 2015 hi havia
registrats 236 associats de 12 a 35 anys.
Es detecta la necessitat de millorar infraestructures esportives sobretot en el medi
natural per facilitar l’accés a l’esport, foment de la salut i promocionar estils de vida
saludables.

Oci, cultura i participació
23. Han canviat els models de consum culturals entre els joves, 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 pels joves, atenent a les diferents franges d’edat i les necessitats que se’n
deriven, promovent la participació en diferents àmbits, amb i pel diferents joves del
municipi.

24. Les activitats d’oci promogudes per la Regidoria de Joventut i organitzades
conjuntament es valoren positivament, però també cal augmentar l’oferta d’activitats,
establint una programació anual d’oci juvenil .
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25. Els joves demanden festes sostenibles reduint la quantitat de residus generats,
apostant pels gots reutilitzables.

26. Els joves manifesten que manca diversos equipaments com espais de trobada i d’ús
cultural com bucs d’assaig, etc.

27. Els 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
28. Els joves creuen que s’ha de mantenir i millorar els equipaments del PIPA i l’Espai Jove.

29. Els joves demanen l’existència de punts de connexió a Internet gratuït als serveis de
joventut i a la resta d’equipaments municipals.

30. Els joves valoren positivament la promoció de la participació juvenil en els diferents
àmbits , serveis i equipaments de la població.

31. Es detecta una manca de difusió de les accions des de la Regidoria de joventut cap als
altres serveis, institucions i cap als joves. Així com, se’n deriva una mancança de
treball en xarxa amb els diferents serveis del municipi i de la població.

32. Els joves demanden la millora de la relació entre ells i elles i l’administració local.

33. Es valora positivament la diversitat d’oferta d’accions dutes a terme des de l’Espai Jove
pels joves de 12 a 17 anys.

Perspectiva de gènere
34. 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
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infants i joves que ho viuen. És necessari promoure un treball de sensibilització i
prevenció entre els joves.

35. 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 la
secundària. Creiem que cal integrar una nova perspectiva sensibilitzadora i visible
entorn a les sensibilitats LGTB.
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3. POLÍTIQUES DE JOVENTUT A CENTELLES
La diagnosi de la realitat juvenil ens aproxima al coneixement de les necessitats i prioritats dels
joves de Centelles i l’anàlisi de quines són les accions que fins ara s’estan portant a terme, i els
seus efectes. Aquest procés ens porta a dissenyar les polítiques de joventut dels propers anys,
per tal d’adequar els recursos existents i que donin resposta real a les necessitats i prioritats
juvenils actuals.
Els principis d’actuació del Pla Jove 2016-2020 estan orientats a impulsar polítiques de
joventut per tal d’apoderar al jove, per a la participació democràtica de ple dret. Així doncs,
afavorint els processos participatius dels i les joves de Centelles i aproximant la Regidoria de
Joventut a la població. Emmarcats en aquests principis, i partint de la diagnosi de Centelles, a
continuació presentem els objectius de treball, les accions, la metodologia i l’avaluació del Pla
Jove que portarem a terme en els propers anys.
Per tal de facilitar la comprensió del Pla Jove, a l’hora d’exposar els objectius i accions, ho hem
fet classificant-los en diferents eixos d’actuació, entenent, però que aquests són transversals:
cohesió social i comunicació, educació i valors, ocupació, participació, salut, habitatge, cultura
i oci i equipaments.

3.1. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS
A partir de la diagnosi de la realitat juvenil de Centelles podem extreure els objectius que
definiran el treball de la Regidoria de Joventut en els propers anys.
Objectius generals:
1. Augmentar el suport als joves en el seu procés d’aprenentatge i experimentació.
2. Millorar l’ocupació dels joves i facilitar el seu accés al món laboral.
3. Augmentar la participació juvenil generant cultura participativa entre els joves.
4. Donar suport als joves en el seu procés d’emancipació.
5. Promoure l’augment dels hàbits i conductes saludables entre els joves
6. Millorar els canals de comunicació entre la Regidoria de Joventut i els joves de
Centelles.
7. Incrementar les activitats culturals i d’oci entre els joves.
8. Millorar els equipaments juvenils i els seus recursos.
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Objectius específics:
1.1. Promoure la formació permanent entre els joves.
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.

2.1. Donar suport als joves en la recerca d’ocupació
2.2. Apoderar als joves sobre els drets laborals.

3.1. Impulsar i donar suport als processos participatius entre joves.
3.2. Dinamitzar la participació juvenil als centres d’ensenyament secundari
3.3. Donar suport a les entitats i grups juvenils.

4.1. Millorar l’assessoria d’habitatge del Punt d’Informació Juvenil El PIPA.
4.2. Promoure l’accés dels joves als pisos de protecció oficial.

5.1. Impulsar campanyes de promoció de la salut entre els diferents col·lectius de joves.
5.2. Realitzar accions formatives de prevenció entorn a les conductes de risc.

6.1. Millorar la comunicació de la Regidoria de Joventut a la resta de la població.
6.2. Millorar el treball transversal amb la resta de serveis, institucions i joves.
6.3. Facilitar l’accés a la connexió a Internet pels joves del municipi.

7.1. Millorar l’oci juvenil amb una programació anual i àmplia per a totes les edats.
7.2. Promoure la diversitat cultural com a enriquiment personal i per la millora de la
convivència.

8.1. Mantenir i millorar les instal·lacions juvenils existents.
8.2. Incidir en el manteniment d’instal·lacions municipals utilitzades pels joves
8.3. Creació d’un espai polivalent per a joves.
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4. EIXOS I ACCIONS
Amb els objectius presentats a continuació exposem les diferents accions que durem a terme
per a assolir-los. Aquestes accions estan emmarcades dins de l’eix al qual pertanyen però, cal
tenir present la multicausalitat de la realitat juvenil i, per tant, que sovint les accions estan
interconnectades i son transversals, de manera que els seus efectes poden influir també en el
desenvolupament d’altres eixos.
Els eixos del Pla jove 2016-2020 són:
-

Educació i valors

-

Ocupació

-

Participació

-

Habitatge

-

Salut

-

Cohesió social i comunicació

-

Cultura i oci

-

Equipaments

4.1. Educació i valors
L’educació és un dels pilars essencials pel desenvolupament íntegre del jove. En l’anàlisi de la
realitat juvenil i de les polítiques de joventut s’hi reflexa la importància de desenvolupar
accions que donin suport als joves en el seu procés formatiu, com també la importància de
formar-se al llarg de tota la vida, orientant i assessorant als joves entorn als diferents itineraris
formatius, tant amb accions formatives dins el mateix centre d’educació secundària, com en
forma de cursos i tallers fora de la institució reglada.
Cal també posar impulsar polítiques educatives en valors per garantir la convivència, respecte,
esforç, participació, diàleg, etc. i incloure la perspectiva de gènere en el conjunt de polítiques
per tal d’assolir una major igualtat d’oportunitats.
Objectiu general
1. Augmentar el suport als joves en el seu procés d’aprenentatge i experimentació.
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Objectius específics
1.1. Promoure la formació permanent entre els joves.
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.
Accions
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 )
Indicadors
-

Número de centres d’educació secundària participants

-

Número de joves que participen en l’organització

-

Número de sessions informatives

-

Número d’assistents

-

Número de cursos oferts

-

Número de joves inscrits

-

Número d’activitats fetes

-

Viabilitat dels programes nous a nivell de recursos

Agents responsables: Regidoria de Joventut,
Agents implicats: Regidoria de cultura, Centres d’educació secundària, Regidoria d’Educació,
Regidoria de Cooperació i Solidaritat, ONGs i entitats de la comarca, Escola de Persones
Adultes, , Consell Comarcal d’Osona, regidoria d’igualtat
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4.2. Ocupació
Segons la diagnosi els joves són un col·lectiu vulnerable davant el mercat laboral, sobretot per
la precarietat de contractacions i per les dificultats d’accés al món laboral. Cal tenir present
que el nivell de formació influeix en el procés d’inserció laboral. És per això que les polítiques
de joventut van orientades a donar suport a la formació dels joves i en els processos de
recerca de feina.
Per una banda, a través de l’assessoria de treball del PIPA, s’informarà i orientarà els joves en
l’oferta de cursos de formació pel treball a tot el territori, recerca de feina com també cursos i
xerrades entorn al mercat laboral, condicions i drets dels treballadors, etc. També, organitzant
i promovent cursos de formació no reglada al municipi per la millora competencial del
currículum, com són els cursos de formació en el lleure, etc;
Pel que fa al suport als processos de recerca de feina dels joves, al PIPA també s’hi oferiran
altres serveis com són la borsa de treball de cangurs i classes particulars, la llista de distribució
d’informació i recursos per a joves en recerca de feina, i el matí actiu de recerca de feina.
Per últim, destacar el treball transversal a portar a terme amb altres regidories de
l’Ajuntament i Consell comarcal per a promoure programes de promoció de l’ocupació juvenil i
de formació pel treball.
Objectiu general
1. Millorar l’ocupació dels joves i facilitar el seu accés al món laboral.
Objectius específics
1.1. Donar suport als joves en la recerca d’ocupació.
1.2. Apoderar als joves sobre els drets laborals.

Accions
1. Assessoria d’ocupació del PIPA (16-29 anys)
2. Xerrades als centres d’educació secundària (15-18 anys)
3. Tallers i cursos per a joves (16-29 anys)
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4. Col·laboració 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)
Indicadors
-

Número de joves assessorats

-

Número de xerrades als centres d’educació secundària

-

Número de centres d’educació secundària

-

Número de tallers i activitats realitzats

-

Número de participants en cada activitat

Agents responsables: Regidoria de Joventut, Regidoria de Promoció Econòmica
Agents implicats: Regidoria d’Educació, Centres d’educació secundària, Regidoria de Benestar i
família, Ajuntaments d’Osona, Consell Comarcal, Oficina Jove d’Osona.

4.3. Participació
La participació és un dels eixos més importants en qualsevol política de joventut que tingui
com a objectiu la formació d’una ciutadania activa i de ple dret.
Promovem la participació tant de forma puntual en alguna activitat feta des de la regidoria de
joventut, com una participació implicada en tot el procés de cogestió i coorganització o una
participació completament autogestionada.
Des de la Regidoria donem suport a grups i entitats de joves consolidats i també a grups
emergents, per tal que puguin implicar-se en les activitats municipals i per tal que puguin
organitzar les seves pròpies activitats. Donant aquest suport als grups de joves, promovem el
teixit associatiu del municipi i promovem la participació dels joves a la vida pública del poble.
També es continua treballant amb els joves menors d’edat a través de la dinamització als
centres d’educació secundària i des dels processos participatius promoguts des de l’Espai Jove.

68

Objectiu general
1. Augmentar la participació juvenil generant cultura participativa entre els joves.
Objectius específics
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)
4. Trobada de delegats i delegades dels centres d’educació secundària al municipi (12-18)
5. Assessoria sobre associacionisme del PIPA (12-29)
6. Impulsar una comissió de joves o entitat juvenil de referència (18- 29 anys)
7. Dinamització juvenil a l’Espai Jove (12 a 18 anys)
Indicadors
-

Número de participants en les comissions

-

Número de joves implicats en les activitats municipals

-

Número de consultes de l’assessoria sobre associacionisme

-

Número de delegats i delegades

-

Número de trobades de delegats i delegades a nivell municipal

-

Cessió d’espais

Agent responsable: Regidoria de Joventut, Regidoria de Benestar i Família
Agents implicats: Centres d’educació secundària, grups i entitats juvenils, Associació de Mares i
Pares d’Alumnes dels centres d’educació secundària,

Regidoria d’Educació, Regidoria de

Cultura, Diputació de Barcelona.
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4.4. Habitatge
Des de fa anys, treballem en polítiques que afavoreixin l’accés a l’habitatge per a joves, però el
context canviant fa que haguem d’adaptar les polítiques a la situació actual. És per això,
l’Assessoria d’habitatge del PIPA haurà d’adequar els continguts d’acord amb el nou context
que propicia un accés a l’habitatge de lloguer i als pisos de protecció oficial que ja no son
exclusius per a joves, com també impulsar noves estratègies per als joves que volen
emmancipar-se.
Objectiu general
1. Donar suport als joves en el seu procés d’emancipació.
Objectius específics
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·laboració 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)
Indicadors
-

Número de consultes sobre habitatge

-

Grau d’ocupació dels pisos de protecció oficial (no se si aquestes dades les podem tenir

actualment)
-

Número de sol·licituds de joves presentades a les convocatòries d’accés als pisos de
protecció oficial

-

Número de joves inscrits a la borsa d’habitatge compartit

Agents responsables: Regidoria de Joventut
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Agents implicats: Agència Catalana de l’Habitatge, Consell Comarcal d’Osona, Regidoria d’
Urbanisme

4.5. Salut
Les polítiques de joventut que fins ara s’han dut a terme han estat orientades en realitzar
diferents accions de promoció d’hàbits saludables entre joves. Cal potenciar i millorar aquestes
accions incorporant metodologies innovadores i adequades al col·lectiu jove i a les noves
formes de relacionar-se, d’oci, etc.; i per tant adaptades a les noves necessitats socials:
prevenció de conductes de risc, assetjaments, pràctiques violentes, etc
Seguirem treballant dins dels centres d’educació secundària, però cal incidir amb el treball
amb els joves majors d’edat que no es situen dins els centres, i que també cal promocionar la
salut des d’una vessant positiva: autoestima, habilitats socials, benestar emocional, etc.
Objectiu general
1. Promoure l’augment dels hàbits i conductes saludables entre els joves
Objectius específics
1.1. Impulsar campanyes de promoció de la salut entre els diferents col·lectius de joves.
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)
Indicadors
-

Número de centres d’educació secundària participants

-

Quantitat de tallers oferts i sessions de cadascun
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-

Número de joves participants

-

Número de reunions de coordinació

-

Numero de consultes sobre salut

Agent responsable: Regidoria de Joventut, Regidoria de Benestar i família.
Agents implicats: Regidories de Sanitat, Educació, Centres d’educació secundària, CAP
Centelles, Programa Salut i Escola, Diputació de Barcelona.

4.6. Cohesió social i comunicació
A través del procés participatiu amb els diferents joves, hem detectat que cal millorar la
comunicació de la regidoria de joventut cap a la població, ja que s’ha generat poc diàleg amb
els joves,manca d’informació cap a la resta de la població i evidenciant que cal millorar el
treball transversal amb les altres àrees.
El Punt d’Informació Juvenil el PIPA és un servei proper als joves, on poden informar-se i
assessorar-se segons les seves necessitats , facilitant així, les possibilitats d’integració social,
laboral i cultural dels joves, i afavorint la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Cal doncs
mantenir el PIPA com a punt de referència per tots els joves i millorar la difusió de les activitats
i serveis juvenils per a garantir que arribin al màxim de joves, com també a la resta de la
població i professionals.
L’Espai Jove és un espai de referència pels menors d’edat que els aproxima a les pràctiques
participatives i als canals de comunicació cap a la regidoria de joventut. A la vegada facilita la
cohesió juvenil i la interrelació entre els diversos grups de joves.
Objectiu general
1. Millorar els canals de comunicació entre la Regidoria de Joventut i els joves de
Centelles.
Objectius específics
1.1. Millorar la comunicació de la Regidoria de Joventut a la resta de la població.
1.2. Millorar el treball transversal amb la resta de serveis, institucions i joves.
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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 anys)
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.
Indicadors
-

Número i tipologia de consultes al PIPA

-

Número d’informacions, assessories i serveis al PIPA

-

Número i tipologia de consultes al PIPA als centres d’educació secundària

-

Grups dinamitzats

-

Activitats dinamitzades

-

Número de joves participant a les activitats

Agents responsables. Regidoria de Joventut, Regidoria de Benestar i Família.
Agent implicat: Centres d’educació secundària. Diputació de Barcelona

4.7. Cultura i oci
En la diagnosi observem que és necessari promoure tallers culturals i crear espais de promoció
de la creativitat i facilitar la participació en les activitats a tots els joves. Caldrà doncs, impulsar
i millorar els programes en funcionament (Premi de relat breu i poesia per joves, teatre...) i
millorar la connexió dels joves artistes del municipi entre ells i amb la regidoria de joventut.
La programació d’activitats d’oci per a joves de Centelles és valorada positivament però la
diagnosi ens orienta cap a un increment de les activitats culturals i d’oci amb una programació
anual i àmplia, vehiculades per una comissió de joves o entitat juvenil, entre d’altres. Per tant,
en el nou Pla Jove vetllarem per la continuïtat i ampliació del programa d’oci jove, fomentant
també, la participació i la implicació dels joves en la gestió.
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Objectiu general
1. Incrementar les activitats culturals i d’oci entre els joves.
Objectius específics
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 (15-29 anys)
4. Bus Nit del Consell Comarcal d’Osona (16-29 anys)
5. Curs de teatre per estudiants de secundària (12-17 anys)
6. Espai de creació i d’intercanvi d’artistes (16-29 anys)

Indicadors
-

Número d’activitats i tallers realitzats

-

Número de joves organitzadors

-

Número de participants a les activitats

-

Número d’obres presentades als premis i concursos

-

Número de cursos oferts

-

Número de joves que utilitzen el Bus Nit

-

Periodicitat de les activitats

Agents responsables: Regidoria de Joventut, Regidoria de Festes, Regidoria de Benestar i
Família (Espai Jove)
Agents implicats: Regidoria de Cultura, Regidoria d’Educació, , Consell Comarcal d’Osona,
Consorci per la Normalització Lingüística, Escola Municipal d’Educació Artística, Centres
d’educació secundària
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4.8. Equipaments
Els espais juvenils són un punt de trobada que afavoreix el teixit associatiu dels joves. Alhora,
són espais on poder portar a terme activitats i on podem treballar el respecte cap al mobiliari
públic amb els mateixos joves que l’utilitzen. Les instal·lacions juvenils actuals són valorades
positivament. Tot i així, cal estudiar la viabilitat d’habilitar nous espais adequats a les
necessitats dels joves del municipi. Per a l’adequació dels equipaments ja existents, és
important la implicació dels joves que en fan ús.
També és important detectar la demanda dels joves, de millorar instal·lacions municipals que
no són de titularitat juvenil, però que els joves en fan ús, com parcs esportius, etc. Per això cal
derivar les demandes a les corresponents regidories.

Objectiu general
1. Millorar els equipaments juvenils i els seus recursos.
Objectius específics
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
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, coworquing, espais per les entitats juvenils i
sala polivalent per a reunions i activitats.
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Indicadors:
-

Grups i entitats que fan ús dels equipaments

-

Número d’activitats portades a terme a cada equipament

-

Cost de la creació i manteniment de nous espais

Agent responsable: Regidoria de Joventut, Regidoria d’Urbanisme
Agents implicats: Entitats i grups de joves, Regidoria de Cultura
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5. METODOLOGIA
Les polítiques de joventut han d’atendre les necessitats dels joves des d’un punt de vista
integral i amb una missió transformadora de la realitat. Per apropar-nos als joves des d’una
perspectiva global i interrelacionada, que identifiqui la diversitat d’àmbits que condicionen la
seva realitat juvenil, cal treballar en xarxa des de diferents àmbits. Per aquests motius, des de
la Regidoria de Joventut treballem transversalment, és a dir, planificant, realitzant i avaluant
programes conjunts entre els agents implicats.
És per això que a l’hora de desenvolupar les diferents accions del Pla jove 2016-2020 tindrem
en compte els principis de participació, de transformació, d’integralitat i de qualitat, els
principis rectors del Pla Nacional de Joventut.
Per l’elaboració del Pla Jove 2016-2020 s’ha incorporat als joves en les diferents fases del
projecte. En efecte, en el procés participatiu s’ha tingut en compte grups de joves, associacions
juvenils, etc., i s’ha promocionat la participació jove presencial i participació 2.0.

5.1. Principi de participació
Des de la Regidoria de Joventut de Centelles treballem amb polítiques de proximitat i
participatives. Per aquest motiu, comptem amb la implicació dels joves a l’hora de planificar,
realitzar i avaluar els programes del Pla Jove. Es tracta d’un treball transversal amb els joves i
que garanteix el feedback entre ells i l’Ajuntament. Un dels reptes del present pla jove és el de
millorar la comunicació bidireccional amb els joves. Per a fer-ho, centrarem els esforços en
mantenir i sobretot en millorar els canals de participació existents:

- Joves que, individualment o en grup, aporten les seves propostes i demandes a la
Regidoria de Joventut (sovint es tracta d’aportacions esporàdiques i a través del PIPA). En
aquest cas s’estudia conjuntament la possibilitat de dur a terme el projecte i la de
vincular-lo amb alguna entitat o grup.
- Participació d’entitats juvenils, associacions i comissions. Des de la Regidoria de Joventut
fem un mínim de dues reunions de coordinació a l’any amb les entitats i associacions
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juvenils (una reunió de planificació i una d’avaluació). En aquestes reunions treballem els
temes específics de l’entitat i els temes relacionats amb les accions del Pla Jove. Cal
destacar que la quantitat de reunions varia en funció del grau d’autonomia del grup i de
les accions en què estan implicats.

Per altra banda, potenciem la participació dels i de les joves a les diferents comissions
organitzadores d’activitats a Centelles. Entre les comissions, n’hem de distingir dos tipus:
les comissions promogudes des de la Regidoria de Joventut i que estan formades
principalment per joves (programa Oci Jove) i les comissions promogudes des d’altres
àrees (carnaval, de festa major, etc).

5.2. Principi de Transformació
Les polítiques de joventut han de tenir una voluntat transformadora en la línia que apunta la
missió del PNJCat: afavorint l’apoderament de les persones joves i els processos de mobilitat
social. Per fer-ho cal incorporar una mirada crítica que doni a les polítiques de joventut una
voluntat de transformar tant les condicions de vida dels i de les joves (entorn físic, emocional i
polític) com el model de societat en general. Perquè les polítiques de joventut siguin realment
transformadores cal que tinguin impacte sobre la societat.
Les accions educatives tenen incidència a llarg termini. Totes i cadascuna de les actuacions
tenen com a objectiu introduir canvis, millores, que permetin transformar una realitat que no
només és susceptible de millorar, sinó que en molts aspectes cal treballar per fer-ho possible.
Tot i així, els criteris d’avaluació que hem definit en el Pla Jove i la relació amb els joves i els
agents socials al llarg de tot el procés, ens permetrà valorar el grau d’assoliment dels objectius.

5.3. Principi d’integralitat
El PNJCat planteja les polítiques de joventut de manera integral, és a dir, pretén actuar sobre
totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves i això es veu reflectit en la
diversitat de reptes i àmbits materials sobre els quals vol incidir el Pla. Alhora, l’actuació sobre
aquestes esferes i la resposta a les problemàtiques o necessitats també ha de ser integral, ja
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que solen ser multicausals i estar interrelacionades (educació i treball, participació i educació,
etc.).
Per aquest motiu, des de la Regidoria de Joventut treballem transversalment, és a dir,
planificant, desenvolupant i avaluant programes conjunts amb diferents departaments de
l’Ajuntament (interdepartamental) i amb altres institucions (interinstitucional).

5.3.1 Interdepartamentaliat
Per a portar a terme el Pla Jove, des de Joventut treballem transversalment amb diferents
Regidories de l’Ajuntament. Per a fer-ho, fem un mínim de dues reunions anuals: la primera té
per objectiu planificar les accions a portar a terme i l’última per a avaluar-les. Tot i que a
l’apartat d’eixos i accions hem detallat, en cada programa, les regidories amb les que treballem
per a portar-lo a terme, els detallem a continuació:

Regidoria

Treball transversal
- Xerrades als centres d’educació secundària
- Dinamització d’estudiants als centres d’educació secundària
- Col·laborar amb les pràctiques del cicle formatiu d’activitats
fisicoesportives en medi natural
-Programa Arrel – Tractament de la diversitat als centres

Regidoria d’Educació

d’educació secundària
- Prevenció de conductes de risc
- Campanya de prevenció de la SIDA i Infeccions de Transmissió
Sexual
-Trobada de delegats/des i consellers/es escolars
- El PIPA als Centres d’Educació Secundària
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-Espai Jove
- Programa d’Oci Jove
Regidoria de Benestar –
Família

- Estiu Jove
- Pla de prevenció de drogues
- Medi Obert
-Campanya de prevenció la SIDA i Infeccions de Transmissió

Regidoria de Sanitat

Sexual
-Programa Salut i Escola

Regidoria d’Esports

- Jornada de portes obertes a l’esport
-Cau de bruixes i carnaval
- Programa d’Oci Jove

Regidoria de Cultura

- Programa Anem a Teatre
-Premi de relat breu i poesia per a joves
- Suport a entitats i grups de joves
- Programa d’Oci Jove
- Estiu Jove
-Festa Major

Regidoria de Festes
- Bus Nit del Consell Comarcal d’Osona
- Participació jove en les comissions d’activitats de l’Ajuntament
- Suport a entitats i grups de joves
Regidoria de Cooperació i

-Col·laborar a la Setmana de Cooperació i Solidaritat

Solidaritat
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- Assessoria de treball del PIPA
Regidoria de Promoció

-Xerrades sobre el món laboral als Centres d’educació

Econòmica

secundària
- Formació pel treball

Regidoria d’Urbanisme

- Programes de l’eix d’Equipaments

5.3.2 Interinstitucionalitat
A la Regidoria de Joventut compartim objectius i formes de treball de diferents
administracions que cal tenir presents per tal d’optimitzar al màxim els recursos. Entre les
coordinacions interinstitucionals, cal distingir aquelles que portem a terme amb entitats i
institucions del mateix municipi i les que portem a terme amb institucions externes:

Coordinacions interinstitucionals dins el mateix municipi
Les institucions de Centelles amb qui ens coordinem a l’hora de portar a terme les polítiques
de joventut locals:

-

Centres d’educació secundària: coordinacions de planificació i avaluació del programa
el PIPA als centres d’educació secundària, dels programes de salut, la dinamització
d’estudiants als centres d’educació secundària, les xerrades d’estudis i de treball als
centres de secundària, el curs de teatre per a estudiants, trobades de delegats i
delegades...

-

CAP de Centelles: coordinacions amb el Programa Salut i Escola i amb la tarda jove,
especialment referents als programes de l’eix de Salut.
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-

Escola de Persones Adultes: coordinacions de planificació i difusió de programes de
l’eix d’educació i valors i del programa de formació pel treball.

-

Servei de promoció econòmica: coordinacions referents a programa de formació per
el treball i programes d’ocupació.

Coordinacions interinstitucionals externes al municipi
La Regidoria de Joventut és un òrgan proper als joves del municipi, però les accions que hi
portem a terme s’emmarquen en unes polítiques de joventut de caràcter supramunicipal.

Calen, doncs, coordinacions interinstitucionals amb diferents òrgans (ordenats des de l’àmbit
d’actuació més pròxim a la població jove al més general):

-

Regidories de Joventut d’Osona Sud: La coordinació amb municipis com Hostalets de
Balenyà, St. Martí de Centelles i Aiguafreda és necessària per la proximitat geogràfica i
per la xarxa relacional dels mateixos joves (tots estudien als centres d’educació
secundària de Centelles). Cal, doncs, coordinar i organitzar conjuntament els
programes de formació i ocupació, de cultura i oci... per tal d’optimitzar recursos, així
com col·laborar en el traspàs d’informació juvenil dels municipis per a difondre-la a
través dels punts d’informació juvenil i del PIPA als centres d’ensenyament secundari.

-

Consell Comarcal d’Osona: Dins el Consell Comarcal treballem amb l’àrea de joventut i
amb l’àrea d’habitatge:

82

o

Amb l’àrea de joventut fem reunions trimestrals de planificació, seguiment i
avaluació dels programes supramunicipals que portem a terme al llarg de
l’any: programa de mobilitat, estades d’idiomes, formació no reglada,
programes d’ocupació...

o

Amb l’àrea d’habitatge, ens coordinem amb la borsa d’habitatge tant pel
tràmit d’ajuts al lloguer, com per buscar noves formes de col·laboració en
matèria d’habitatge jove.

-

Diputació de Barcelona: Per la seva llarga trajectòria de suport als municipis en el
desenvolupament de les polítiques de joventut, la col·laboració es basa en el
desenvolupament de projectes i en el suport i assessorament en la seva planificació i
desenvolupament. Aquest suport i assessorament, el fem mitjançant reunions
periòdiques amb els tècnics de la Diputació de Barcelona i mitjançant la participació en
els cursos de formació que organitzen.

-

Generalitat de Catalunya: El fet de tenir la competència de polítiques de joventut
implica una coordinació dels programes que desenvolupa el municipi amb les línies
que potencia la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Joventut,
entenent que el municipi ha de tenir el seu suport per a desenvolupar certs projectes i
que, de la mateixa manera, el municipi ha de col·laborar en el desenvolupament de
projectes de la Direcció General de Joventut. Aquest suport es fa especialment a través
de les reunions periòdiques amb el Consell Comarcal d’Osona i a través de l’Oficina
Jove d’Osona, que dóna un suport i assessorament específic en matèria de treball
juvenil.

Per altra banda, també participem en els diferents cursos i jornades de formació que
facilita la Generalitat de Catalunya no només per a l’assessorament per a la planificació
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i aplicació de les polítiques de joventut municipal, sinó també per l’intercanvi
d’experiències.

-

Agència Catalana de l’Habitatge: Des de l’agència catalana de l’habitatge es porten a
terme programes d’habitatge genèrics però que tenen incidència en el col·lectiu jove.
Així, des de la Regidoria de Joventut treballem de forma interinstitucional
especialment en el que fa referència als pisos de protecció oficial de lloguer del
municipi.

5.4. Principi de Qualitat
Les polítiques de joventut s’han d’adequar a la realitat social per tal de respondre a les
necessitats i prioritats actuals dels joves. La diagnosi de la realitat juvenil de Centelles ens ha
permès dissenyar unes polítiques de joventut coherents amb les necessitats i prioritats actuals.
Aquest coneixement ha d’esdevenir un exercici permanent que contribueixi a adaptar les
polítiques a les transformacions de la joventut i les diferents realitats socials, a través de
diagnòstics que han de servir per orientar la planificació de les polítiques de joventut. Cal que
les polítiques de joventut es duguin a terme sota el principi de la proximitat per ajustar-se a les
necessitats específiques de cada territori i de cada col·lectiu. La concreció metodològica i la
planificació de les polítiques de joventut que representa el PNJCat no pot anar en detriment de
la innovació i la creativitat d’aquestes.
El Pla Jove ha de ser dinàmic i flexible, per tal de tenir la capacitat d’adequar les actuacions a la
realitat canviant, sempre tenint presents els objectius que ens hem proposat.

Un dels aspectes a tenir en compte per a garantir la qualitat de les nostres actuacions és
l’eficiència dels recursos disponibles. La innovació i la creativitat de l’equip de joventut a l’hora
de gestionar els recursos serà primordial per a optimitzar els recursos existents.
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5.5. Criteris de sostenibilitat
Des de la Regidoria de Joventut apostem per la introducció de criteris de sostenibilitat en totes
les accions que portem a terme, basats en la Regla de les 3R de l’ecologia: Reduir, Reutilitzar i
Reciclar.
El concepte de les “3R” pretén canviar els hàbits de consum de la societat convertint-los en
responsables i sostenibles, basant-se en la reducció de residus amb la finalitat de solucionar un
dels grans problemes ecològics de la societat actual.
-

Reduir: basat en la reducció del consum tant energètic com de bens materials, amb la
finalitat de disminuir la despesa en matèria prima.

-

Reutilitzar: basat en allargar la “vida útil” d’un producte abans de llençar-lo i substituirlo per un de nou, buscant noves formes d’usos.

-

Reciclar: basat en el tractament de residus amb la finalitat d’obtenir nous productes,
preservar materials potencialment útils i evitar els danys mediambientals de la seva
l’eliminació.
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6. RECURSOS
6.1. Recursos Humans
La Regidoria de Joventut es troba dins l’àrea d’atenció a la persona de l’Ajuntament de
Centelles. L’equip de treball està format per:
-

Regidora de Joventut i lleure.

-

Un coordinador de joventut a jornada parcial

-

Una tècnica de Joventut i dinamitzadora juvenil responsable de l’Espai Jove a jornada
completa.

-

Una informadora juvenil, a jornada parcial, responsable del PIPA.

6.2. Recursos funcionals
A Centelles tenim diferents equipaments municipals destinats a la població jove. Entre
aquests, podem distingir els que són d’ús i gestió propis de la Regidoria de Joventut i els que
són d’altres àrees de l’Ajuntament:

- Els espais propis de la Regidoria de Joventut són:
-

Punt d’informació juvenil el PIPA. Ubicat a la Casa de Cultura

-

Sala de reunions de joventut. Casa de Cultura

-

Skate Park i espai La Riera Blanca, destinat a les activitats d’oci d’estiu

-

Local de gravació de dj

-

Local cedit a l’Esplai Les 100 Teies

-

Espai jove, gestionat pel departament de Benestar i Família i destinat a joves
de 12 a 17 anys

Així mateix, també podem distingir altres espais municipals que, sense ésser d’ús específic per
a joves, són freqüentats pels joves i sovint s’hi desenvolupen programes de joventut:
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-

La zona esportiva (pavelló municipal, piscines, etc.)

-

Casal Francesc Macià (que inclou el Teatre)

-

Sala de baix de la Violeta

6.3. Recursos financers
Per a poder desenvolupar les polítiques de joventut, la Regidoria de joventut disposa d’un
pressupost propi anual per la regidoria i el treball transversal permet ampliar aquest
pressupost i les accions. La previsió anual és

Total €
Pressupost de joventut per accions

17.550 €

Altres Àrees

18.000 €

Recursos humans: Tècnic de joventut

31.500 €

Recursos humans: Coordinador
Total Anual

0,29 %

7.000 €
74.050 €

Total Pressupost Ajuntament

%

1,24 €

5.969.089 €

5969089
La Regidoria de joventut demana el suport econòmic d’altres administracions que són:

Generalitat de Catalunya. Pla Jove 2016-2020
Diputació de Barcelona. Oficina del Pla Jove
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7. TEMPORITZACIÓ
Els programes del Pla Jove 2016-2020 estan temporitzats al llarg de l’any. A continuació
presentem:
-

El calendari mensual dels programes

-

Els programes que es porten a terme al llarg de l’any

-

Els programes que es porten a terme al llarg del curs escolar

El calendari mensual dels programes és:
PROGRAMA
Gener

 Curs de formació en el lleure
 Assessoria de turisme juvenil- Viatgeteca d’hivern del PIPA

Febrer

 Bus Nit del Consell Comarcal d’Osona (Carnaval de Torelló)
 Cau de Bruixes i Carnaval

Març

 Col·laborar en la difusió i seguiment l’habitatge de protecció oficial
 Assessoria de treball del PIPA
 Xerrades als centres d’educació secundària sobre estudis

Abril

 Curs de formació en el lleure
 Premi de relat breu i poesia per joves
 Raid dels ausetans
 Jornades “Càpsula” d’orientació acadèmica i professional

Maig

 Xerrades sobre treball als centres d’educació secundària
 Assessoria d’estudis i professions del PIPA
 Estades d’idiomes del Consell Comarcal

Juny

 Assessoria de turisme juvenil- Viatgeteca d’estiu del PIPA

Juliol

 Nits de piscina
 Juliol jove: Activitats a l’Espai Jove
 Centelles Summer Festival

Agost

 Festa Major: FestaLaTeva, Vinguikitaja, Centelles Jamaican Beats
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Setembre

 Assessoria d’estudis i professions del PIPA
 Inici dels tallers de prevenció de conductes de risc als centres d’educació
secundària

Octubre

 Activitat d’inici de curs de les entitats juvenils

Novembre

 Trobada de delegats/des i consellers/es escolars de Centelles

Desembre

 Campanya de sensibilització contra la violència de gènere i per la sexualitat
sense riscs (prevenció del VIH i ITS)*
 Festa de Cap d’any

Els programes que es porten a terme al llarg de l’any són:
Prevenció de conductes de risc
Pla de prevenció de drogues de Centelles
Cursos i tallers per a joves
Programa oci jove
Programa per l’educació en valors
Col·laborar en el programa Anem a teatre
Punt d’Informació, Participació i Assessorament el PIPA
Espai jove, acció socioeducativa per a joves
Suport a les entitats joves
Assessoria sobre associacionisme
Participació jove en les comissions d’activitats
Assessoria sobre treball
Assessoria sobre estudis i professions
Assessoria sobre l’accés a l’habitatge
Col·laborar amb el programa de Garantia Juvenil
Acompanyament a la recerca de feina per a joves i llista de distribució
Matí actiu de recerca de feina
Col·laborar en la difusió i seguiment l’habitatge de protecció oficial
Col·laboració amb la borsa d’habitatge del Consell Comarcal
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Els programes que es porten a terme al llarg del curs escolar són:
Dinamització d’estudiants als centres d’educació secundària
Programa PIDCES, El PIPA als centres d’educació secundària
Tallers d’hàbits saludables
Col·laborar amb el programa Arrel-tractament a la diversitat pels alumnes segon cicle d’ESO
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8. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA JOVE
La finalitat de tot procés d’avaluació és analitzar l’assoliment dels objectius i els efectes que
estan tenint les polítiques de joventut que portem a terme com a elements de transformació
social i de millora del benestar dels i les joves del municipi. Assumint, doncs, que les
intervencions que realitzem mitjançant els programes del Pla Jove, tenen la finalitat última de
transformació de la realitat, entenem que l’avaluació d’aquests programes ens ha de permetre
detectar:
a) En quina mesura ha canviat la realitat sobre la que volem intervenir
b) Què és el que ens ha facilitat o/i dificultat l’èxit de la nostra intervenció
c) Quins canvis, en el pla o els projectes, ens poden ajudar a millorar en la nostra voluntat de
transformació de la realitat

Per tant, serà indispensable que planifiquem quins són aquells criteris I indicadors d’avaluació
que ens permetran obtenir aquesta informació. Només planificant aquesta avaluació podrem
anar generant la informació útil i necessària per a avaluar i reorientar el pla o els projectes
desenvolupats.
Cal tenir en compte, però, que no tota l’avaluació s’ha de fer mitjançant dades quantitatives i
estadístiques. Haver realitzat el pla jove amb les aportacions dels mateixos joves i entitats del
municipi, implica la seva participació també en el procés d’avaluació del pla.
El procés d’avaluació està realitzat de manera que respongui a les següents qüestions:
-

“Què avaluar?”. La resposta a aquesta pregunta ens proporcionarà informació
rellevant per a reorientar el pla i/o programa i millorar, així, les nostres polítiques de
joventut.

-

“Amb qui comptarem i per a què?”, és a dir, les entitats o institucions implicades en el
programa i l’aportació de cada una d’elles.
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-

“Com generarem informació?”. Aquest apartat respon a com aconseguirem la
informació necessària per avaluar, és a dir, quins indicadors i quins instruments de
recollida d’informació utilitzarem (qüestionaris, entrevistes, grups, observació, etc.)

-

“Quan tindrà lloc cadascuna de les etapes de l’avaluació que planifiquem?”. En aquest
apartat, cal tenir present que aplicarem una avaluació contínua (amb reunions
d’avaluació periòdiques), una avaluació final i una avaluació retrospectiva. En efecte,
tenint en compte que en la majoria d’accions educatives els resultats són valorables a
llarg termini, aquesta última ens permetrà valorar els efectes de les diferents accions a
més llarg termini.

-

“On avaluarem”

es tindrà en compte al llarg del procés d’avaluació, ja que és

important conèixer la realitat dels joves i de les entitats.

Així, doncs, per a cada programa previst al Pla Jove farem reunions periòdiques amb els
agents, joves i/o entitats implicats durant el procés (avaluació contínua) i al final del programa
(avaluació final i retrospectiva). Aquesta avaluació mitjançant reunions es complementarà amb
qüestionaris, entrevistes i registres que també ens aportaran les dades necessàries per a
valorar el programa. Al llarg de la descripció dels programes que es portaran a terme en el Pla
Jove 2016-2020, hem especificat els indicadors concrets que es tindran en compte en cada cas
i que, en termes generals, tenen en compte:
-

El grau d’assoliment dels objectius

-

L’espai, data i horari en què s’ha portat a terme el programa

-

Quantitat I perfil de joves a qui s’ha arribat

-

Pressupost

-

Eficiència de l’activitat

-

Continuïtat del programa

-

Implicació i demandes
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-

Problemes sorgits

-

Millores a realitzar

-

Valoracions dels joves que hi ha participat de forma passiva

-

Valoració global dels implicats de forma activa (com a organitzadors o col·laboradors)

-

Evolució dels grups o entitats

-

Valoració dels recursos funcionals, materials i humans

El fet d’avaluar cada programa que desenvolupem, comporta implícitament fer una avaluació
contínua del Pla Jove en la seva globalitat. Es a dir, que també farem una avaluació contínua de
les polítiques de joventut de l’Ajuntament de Centelles que ens portarà a l’adaptació i
reorientació dels programes en la mesura que la realitat jove també és canviant. En aquest
procés d’avaluació tindrem en compte els següents indicadors:

-

Assoliment dels objectius

-

Perfil de joves als que arribem

-

Interessos i demandes dels joves

-

Tipologia i número d’agents al territori

-

Tipologies de conductes de risc/problemàtiques

-

Número d’espais, d’entitats i associacions joves

-

Reunions amb els grups de joves i entitats

-

Mapa dels espais de trobada dels joves

-

Equipaments destinats a joves

-

Problemes sorgits en l’aplicació del Pla Jove

-

Millores a realitzar

-

Pressupost

-

Eficiència

-

Valoració dels joves, de les entitats i dels agents implicats

Des de la Regidoria tindrem en compte aquests indicadors per a realitzar la memòria
d’avaluació del Pla Jove que es farà a final d’any. El resultat final serà un informe d’avaluació
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on es plasmi l’anàlisi de la realitat, si les intervencions han estat eficients, i els motius perquè
les nostres polítiques han estat, o no, accessibles, útils, conegudes i valorades bé o malament
pels diversos agents implicats. En conseqüència, l’informe final ens orientarà per a respondre
per què i el com podem millorar en relació a cadascun dels aspectes treballats (eficiència,
cobertura, etc.) i ens ajudarà a reorientar els propers programes i accions de joventut.
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10. ANNEXES

1. ENQUESTA A AGENTS CLAU SOBRE INTERESSOS I NECESSITATS
Dades personals:
- Nom:
- Institució / servei/ entitat:
- Càrrec:
Programes o iniciatives que coneix de l’àrea de joventut:
1- Saps si hi ha Pla Jove a Centelles? Quina valoració en tens de l’1 al 10 i valoració qualitativa?
2- Coneixes el PIPA? Quina valoració en tens de l’1 al 10 i valoració qualitativa?
3- Coneixes altres equipaments adreçats a joves? Quins? Quina valoració en tens de l’1 al 10 i
valoració qualitativa?
4- Coneixes algun projectes de dinamització? Quin? com el valores de l’1 al 10? creus que en fa
falta algun altre?
5- Coneixes activitats de temps lliure i d’oci adreçades als joves? Com les valores de l’1 al 10 i
valoració qualitativa?
6- Quines accions de formació per a joves a Centelles coneixes? Valoració de l’1 al 10 i
valoració qualitativa?
7- A Centelles es porten a terme projectes i recursos de millora de l’ocupabilitat per a joves?
Valoració de l’1 al 10 i valoració qualitativa?
8- Coneixes alguna acció per Habitatge jove a Centelles? Quina? Valoració de l’1 al 10 i
valoració qualitativa?
9- Coneixes si hi ha associacions i entitats juvenils? Quines? Valoració de l’1 al 10 i valoració
qualitativa?
10- Coneixes els professionals que treballen a la regidoria de Joventut? Com valores la seva
feina de l’1 al 10 i valoració qualitativa?

Programes d’altres àrees municipals
11- Coneixes si hi ha treball transversal amb temes de joventut amb altres àrees/regidories de
l’Ajuntament? Amb quines? Quins programes coneixeu?
12- Saps si hi ha programes de prevenció i salut? Quins? Com els valores de l’1 al 10 i valoració
qualitativa? en falten?
Necessitats dels joves
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13- Creus que Centelles cobreix les necessitats dels joves? Per què?
14- Creus que hi ha necessitats que no estan cobertes? Quines? A quants joves creus que
poden afectar aquestes necessitats?
15- Pots enumerar tres necessitats /prioritats principals que creus que tenen els joves?
1.
2.
3.
16- Pots enumerar tres accions / iniciatives que s’estan portant a terme i que creus que caldria
promocionar?
1.
2.
3.
Valors dels joves
17- Quins creus que són els valors dels joves d’avui? Pots enumerar-ne tres?
1.
2.
3.
18. Diuen que estem en una societat en manca de valors i que els joves són els que en tenen
menys. Creus que és així? Quines creus que són les causes?
19. Altres aportacions o comentaris
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2. ENTREVISTES A GRUPS DE JOVES, ENTITATS JUVENILS I JOVES A NIVELL INDIVIDUAL

Dades del jove / grup:
- Nom del grup
- Data i horari

Entrevista:
-

Què feu com a entitat/grup?

-

Quina perspectiva teniu aquest any. Quins projectes portareu a terme?

-

Amb què creieu que podem donar suport i treballar conjuntament des de la Regidoria de
Joventut?

-

Com a entitat/grup de joves, quines necessitats teniu?

-

Coneixeu la Regidoria de Joventut? Com la veieu?

-

Coneixeu el pla jove?

-

Com a joves, què trobeu a faltar a Centelles?

-

En quins temes necessiteu prioritat?

-

Creieu necessari crear una comissió jove? Hi participaríeu?

-

Altres aportacions:
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3. TALLERS DE PARTCIPACIÓ AMB ELS JOVES DE 12 A 16 ANYS

Sessió 1: què hi ha? Què funciona? Què es pot millorar?
Dia: 26 febrer de 2016 de 17.30 a 19.30h
Lloc: Punt Jove- Casa de Cultura. (Aula 1.3)
Ordre de la sessió:
1. Presentació:
-

Presentació de la regidora

-

Presentació del procés: del que farem, Pla jove i durant la sessió (David)

-

Presentació personal : Tècnics i participants. Dinàmica de presentació

2. Presentació de què es fa a la regidoria de Joventut.
Presentació dinàmica en format power point, de la regidoria de joventut, per àrees.
3. Dinàmica de participació
Propostes: Individualment han de escriure en post’its:
-

Què ja funciona (3 propostes cada jove)

-

Què es pot millorar o es pot fer de nou (3 propostes cada jove)

Prioritzem amb gomets: Cada participant escollirà 3 aportacions que ja funcionen i 3 de les
que es poden millorar per tal de visualitzar quins temes es volen prioritzar. I ho marcaran amb
un gomet cadascuna.
4. Avaluació. Definim amb una paraula la sessió de treball

Sessió 2: Què volem i podem fer?
Dia: 22 d’abril de 17.30h a 19.30h
Lloc: Punt Jove- Casa de Cultura. (Aula 1.3)
1. Introducció: explicació de la sessió anterior.
2. Presentació per part dels assistents
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3. Dinàmica de desenvolupament de propostes que JA FUNCIONEN
Grups de treball 4 persones. 30 min
a. Es distribueix als joves per grups de treball de forma aleatòria
b. Cada grup designarà un secretari i un portaveu.
c. Agafarà una proposta QUE JA FUNCIONA de les prioritzades en la sessió
anterior.(idees de millora, dificultats que poden sorgir, accions concretes,
temporalització, lloc , propostes) (*fitxa pels grups)
4. Dinàmica de desenvolupament del QUÈ ES POT MILLORAR.
Amb els mateixos grups repetir el procediment de la dinàmica anterior
5. Posada en comú de cada grup, oberta a les aportacions de la resta. (vetllar perquè
quedin escrites les aportacions dels altres grups)
6. Valoració dels Joves. Com s’han sentit.
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TALLERS DE PARTICIPACIÓ AMB ELS JOVES DE 16 A 29 ANYS
Sessió 1: què hi ha? Què funciona? Què es pot millorar?
Joves majors de 17 anys:
Dia: 5 de març de 2016 d’11 a 14h i 7 d’abril de 20h a les 23h.
Lloc: Punt Jove- Casa de Cultura. (Aula 1.3)

Ordre de la sessió:
1. Presentació:
-

Presentació de la regidora

-

Presentació del procés: del que farem, Pla jove i durant la sessió (David)

-

Presentació personal : Tècnics i participants. Dinàmica de presentació

2. Presentació de què es fa a la regidoria de Joventut.
Presentació dinàmica en format power point, de la regidoria de joventut, per àrees.
3. Dinàmica de participació
Propostes: Individualment han de escriure en post’its:
-

Què ja funciona (3 propostes cada jove)

-

Què es pot millorar o es pot fer de nou (3 propostes cada jove)

Prioritzem amb gomets: Cada participant escollirà 3 aportacions que ja funcionen i 3 de les
que es poden millorar per tal de visualitzar quins temes es volen prioritzar. I ho marcaran amb
un gomet cadascuna.
4. Avaluació. Definim amb una paraula la sessió de treball

Sessió 2: Què volem i podem fer?
Dia: 21 d’abril de 20h a les 22.30h.
Lloc: Casa de cultura. Aula 2.1
1. Introducció: explicació de la sessió anterior.
2. Presentació per part dels assistents
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3. Dinàmica de desenvolupament de propostes que JA FUNCIONEN
Grups de treball 4 persones. 30 min
a. Es distribueix als joves per grups de treball (que no coincideixin amics ni
colles). Dinàmica dels números.
b. Cada grup designarà un secretari i un portaveu.
Agafarà una proposta QUE JA FUNCIONA de les prioritzades en la sessió
anterior.(idees de millora, dificultats que poden sorgir, accions concretes,
temporalització, lloc , propostes) (*fitxa pels grups)
c. Posada en comú de cada grup, oberta a les aportacions de la resta. (vetllar
perquè quedin escrites les aportacions dels altres grups)

4. Dinàmica del “Cafè rodant”. DESENVOLUPAMENT DE 4 PROPOSTES DE MILLORA
a. Grups de 4 persones (distribució diferent que l’anterior). Organització lliure
dels joves o dinàmica dels números. (que no coincideixin amics ni colles)
b. Hi haurà 5 racons a la sala, amb les PROPOSTES DE MILLORA prioritzades a la
sessió anterior (el nº de racons dependrà dels participants) Els grups passaran
per tots els racons. A cada racó hi haurà un secretari fix (dinamitzador)
encarregat d’anotar els punts debatuts pel grup de treball.
c. Posada en comú dels racons treballats

5. Valoració dels Joves. Com s’han sentit.

Sessió 3: Proposta de millora final
Dia: 12 de maig de 20 a 21.30h.
Lloc: Casa de cultura. Aula 2.2
1. Introducció: explicació de les sessions anteriors.
2. Presentació per part dels assistents
3. Dinàmica de desenvolupament de la proposta de millora nº 5
4. Grups de treball 4 persones. 30 min
a. Per grups reduïts treballaran tots la proposta de millora. Grups aleatòris.
5. Posada en Comú.
6. Tancament del procés participatiu. Donar les gràcies i valoració de la sessió.
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