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Benvolgut, 

Benvolguda, 

Jove!!  

La joventut és l’etapa més significativa a la vida de les persones, és la més dolça, més 

recordada i la que ens costa més d’oblidar. És on vivim els aspectes més rellevants; la 

nostra formació, la nostra primera experiència laboral, l’emancipació, la participació i 

implicació amb les entitats de la nostra Vila, l’oci i el lleure, les amistats i una infinitat de 

vivències que no tornen a passar mai més. 

Quan et planteges redactar un Pla local de Joventut et vénen al cap infinitat de 

propostes. Com preveure i planificar les accions que s'han de dur a terme en un termini 

de 4 anys, no perdre de vista les necessitats dels i les joves del Municipi, el que permet 

el context econòmic i acomplir les directrius que es plantegen des dels òrgans 

supramunicipals. Crear un PLJ amb estil propi i exclusiu, amb moltes coses a veure, a 

analitzar i a deixar-ho per escrit. Tot un repte!  

Vilafranca del Penedès és una ciutat viva amb les nostres tradicions molt arrelades on 

la cultura s’adapta als nous temps i la joventut en conserveu l’essència.  

T’ho volem posar fàcil perquè visquis en un entorn, on Tu Jove, ets un actiu important. 

Cal invertir en polítiques de joventut, però aquestes han d’estar pensades envers la 

realitat del nostre Poble i del nostre País. Cal fer-les per vosaltres, sí, però s’han de 

dissenyar i treballar bé i amb una visió realista des de l’òptica juvenil. 

Treballarem plegats per donar totes les garanties per una bona orientació i 

assessorament a la població jove de la nostra ciutat.  

Aquest és el Pla que hem treballat per a tu des de la Regidoria de Joventut. Gràcies a 

la participació ciutadana hem pogut desenvolupar el VilaJove 2015-2018 a Vilafranca 

del Penedès, desitjo que t’agradi! 

 

 

 

 

Anna Doblas i Ruiz 

Regidora de Joventut 

 

 

                         Vilafranca del Penedès,  març de 2015 
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INTRODUCCIÓ 
Fa més de vint anys que a Vilafranca del Penedès s'implementen polítiques de joventut de forma 

organitzada, articulades a partir d'un projecte que, amb alts i baixos, ha estat referent per a la població però 

també exemple per a municipis de característiques i grandària similar. Al llarg de tot aquest temps s'han 

posat a prova diversos instruments de gestió i planificació que en escassos municipis han arribat a reeixir 

des de l'òrbita de les polítiques de joventut, i s'han desenvolupat programes i actuacions que han introduït 

elements novedosos, en ocasions gairebé experimentals. Els diferents responsables tècnics de joventut han 

intentat implementar l'encàrrec d'una política transversal per als i les joves, amb un motor potent centrat en 

un equip de professionals especialitzats però escampant xarxes de col·laboració amb els diferents 

departaments municipals.  

El resultat de l'experiència és desigual, perquè al costat d'èxits i de programes òptimament executats amb 

resultats positius, s'han viscut infinites dificultats, derivades la major part de l'absència d'un nivell de 

recursos òptim i de la rigidesa de les estructures administratives que, a Vilafranca igual que a la resta del 

país, no han incorporat la racionalitat del treball transversal com a forma d'organització estable. Si centrem 

el focus de la nostra anàlisi només a Vilafranca del Penedès, podem arribar a tenir dubtes sobre el balanç 

d'aquests anys de treball, però si contextualitzem el municipi en el marc del conjunt de politiques de joventut 

desenvolupades arreu del país, hem de concloure amb contundència que els beneficis superen llargament 

els dèficits.  

A Vilafranca no es qüestiona la necessitat que existeixin polítiques de joventut, ningú no discuteix que cal un 

esforç per atendre els i les joves i per donar resposta a les seves necessitats. Les polítiques de joventut 

generen debat entre la població, però no per qüestionar-ne l'existència, sinó per descobrir quina és la 

manera més adequada d'articular-les. El debat es troba a una alçada no habitual en altres municipis: no ens 

preguntem si cal o no cal treballar en polítiques de joventut, sinó quina és la millor manera de treballar-hi per 

tal que els resultats arribin a ser òptims. Aquest, al costat de molts d'altres, és segurament el bagatge més 

important dels anys de treball precedents.  

De quina estructura de gestió ens hem de dotar? Com ens organitzem? Quin sistema de participació 

adoptem? Quina quantitat de recursos ens calen? Com definim la transversalitat i com la implementem? En 

quins continguts pràctics es tradueixen les necessitats detectades? En aquests vint anys d'experiència en 

l’execució de polítiques de joventut, les estructures de gestió i els continguts de la intervenció han presentat 

transformacions i canvis remarcables, en ocasions fins i tot amb visions antagòniques. Tenim en 

l'experiència de les polítiques de joventut aplicades al municipi un bagatge d'una gran riquesa de matisos, 

que ens aporta informació i elements d'anàlisi en pràcticament tots els aspectes fonamentals d'una política 

de joventut. Fa més d'un any que els estem analitzant i repassant el Vila Jove 2006-2010, de manera que 

ara estem en condicions d'elaborar una proposta que doni resposta als dèficits detectats fins al moment, que 

proposi sortides als interrogants que fins al moment no s'ha pogut resoldre i que, finalment, recuperi i 

consolidi tot allò que ha funcionat de manera correcta i en ocasions 

immillorable.  

El document que presentem aquí, continua amb el treball metodològic que es 

desenvolupà amb el primer pla local del municipi (Vila Jove 2006-2010), pretén 

donar continuïtat en les polítiques de joventut a Vilafranca del Penedès. De la 

revisió i l'anàlisi de l'experiència hem obtingut conclusions clares i intentem en 

aquestes pàgines proposar un sistema estable de gestió de les polítiques de 

joventut que sigui útil i suficient per a un nou període de temps. Planificarem 

amb precisió les actuacions dels propers anys, però l'estructura de gestió, el 

sistema de programació i els principis i criteris fonamentals haurien de ser 

vàlids per deu anys més de polítiques locals de joventut, com a poc.  
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LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
 

Concepte joventut 

Existeixen moltes dificultats de conceptualitzar la joventut. Quan comença? Quan s’acaba? Què és el 

que defineix que una persona sigui considerada jove? És una qüestió d’edat? Des de la sociologia, i amb un 

fort impacte en la conceptualització de les polítiques de joventut -com veurem més endavant- s’ha establert 

un debat entre una perspectiva que podríem anomenar juvenilista i una altra transicional. La primera 

destaca els aspectes propis de l’etapa juvenil, en el qual els i les joves serien un grup social amb un estil de 

vida diferent, amb pràctiques i interessos relativament homogenis, mentre que la segona concepció incideix 

en el fet que la joventut és el moment en què es produeixen certes transicions (educacional, laboral, 

residencial, familiar...) cap a la presa d’autonomia personal, considerada adulta. Aquest moment vital és clau 

en la concreció de les oportunitats dels i les joves; sota aquesta perspectiva les polítiques de joventut s’han 

d’orientar a facilitar aquest procés d’emancipació i de construcció del propi projecte personal evitant les 

desigualtats d’oportunitats.   

La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de Joventut estableix dues conceptualitzacions amb relació a 

la joventut. En primer lloc, des d’una perspectiva més teòrica, les persones joves són aquell col·lectiu 

majoritàriament immers en processos formatius i/o d’inserció laboral i/o d’emancipació domiciliària dels 

quals es deriven unes identitats i actituds similars. Tot i la seva aparent homogeneïtat, la diversitat i les 

desigualtats socials fan que no existeixi una, sinó diverses “joventuts”. Malgrat això, les persones joves 

incorporen la circumstància comuna de trobar-se subjectes a desigualtats per raó d’edat i és per aquest 

motiu que cal transcendir la idea que la joventut és una etapa de transició cap a la vida adulta o simplement 

una etapa plena de la vida. Les persones joves són un col·lectiu que es defineix, entre d’altres coses, en 

base a unes circumstàncies que dificulten el seu ple exercici de la ciutadania, i que, per tant, tenen la 

necessitat de veure garantit el seu accés als recursos socials, polítics, econòmics i culturals necessaris per 

exercir aquesta ciutadania. En segon lloc, des d’una perspectiva jurídico-administrativa, en el marc del 

disseny de les polítiques públiques destinades a la joventut, es conceptua les persones joves a partir d’unes 

edats de referència. En aquest sentit, vinculat amb la garantia de construcció del propi projecte de vida, es 

fixen els trams d’edat a partir dels 16 anys, coincidint amb l’edat civil d’emancipació, l’edat en què 

s’abandona l’ensenyament obligatori i s’inicia la tria dels itineraris formatius i la incorporació al món laboral. 

Així, aquest concepte administratiu fixa la joventut en el tram d’edat entre els 16 i els 29 anys, excepte els 

casos de polítiques públiques concretes. Tot i així, per garantir la construcció del propi projecte de vida, cal 

tenir en compte l’atenció a determinades trajectòries de vida i que aquestes no s’inicien en un moment o 

edat determinada, sinó que determinats patrons de comportament o implicacions vinculades a la cohesió 

social determinen, des de l’adolescència, les trajectòries futures de la joventut. Per tant, la joventut no és un 

període que comenci de zero quan s’arriba a una determinada edat de partida. Així doncs, sovint caldrà 

treballar també amb franges d’edat pròpies de l’adolescència i flexibilitzar les franges d’edat quan les 

pròpies circumstàncies de les polítiques en determinats àmbits ho requereixin, i garantir així una intervenció 

integral en matèria de joventut. 

Pel que fa a la definició operativa de joventut el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, deixa oberta 

per adaptar-la als requisits de cadascuna de les polítiques definides; concretament el document de consens 

del PNJC 2020 recull que “deixa oberta aquesta definició operativa perquè sigui dins de cada política i/o 

programa concret on es defineixin els límits d’edat que més s’adeqüin a les necessitats de la seva 

intervenció”, no concretant per tant la dimensió administrativa de joventut d’una manera tan clara com es 

recull a la Llei de Polítiques de Joventut. 
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Les polítiques de joventut 

L’eina de planificació de les polítiques de joventut al nostre territori és el Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (hereu del PNJC 2000), el qual es 

defineix com un pla sectorial de coordinació en l’àmbit de la joventut que té per 

finalitat assegurar la coherència metodològica en l’actuació de les diferents 

institucions públiques que duen a terme polítiques de joventut, de conformitat 

amb la legislació de règim local. Es concep com l’eina que determina les línies, 

els eixos i els objectius de les polítiques de joventut a Catalunya, i estipula 

l’aplicació preferent per a les administracions públiques de Catalunya, en 

l’exercici de les seves funcions, en tot allò que pugui tenir una afectació directa 

sobre les persones joves.  

Defineix quatre principis rectors que hauran d’orientar el disseny, la 

implementació i l’avaluació de les polítiques de joventut. Aquests principis rectors són: la participació, 

vinculada als valors de governança, corresponsabilitat, arrelament i vincles socials; la transformació, 

entesa des de l’universalisme, la inclusió i la lluita contra les desigualtats; la integralitat, que es concreta en 

la interdepartamentalitat i la interinstitucionalitat; i la qualitat, entesa com adequació a la realitat, innovació i 

creativitat, avaluació i proximitat.  

Estableix un marc estratègic organitzat “a partir de set grans reptes [...] que fan referència a les dimensions i 

processos vitals en les trajectòries juvenils que són cabdals” (p 29) i que es poden resumir en set àmbits 

d’actuació: educació, ocupació i treball, habitatge, salut, participació, cultura i cohesió social. Aquests àmbits 

s’aborden des de múltiples perspectives, tot i que es destaca la importància transversal de l’educació: “les 

polítiques educatives es situen com a eix vertebrador de les polítiques de joventut” (p 32). El primer repte 

es proposa aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves, en quant a que l’educació és 

un element generador d’oportunitats socials i que la qualitat de l’educació és una condició per a avançar cap 

a una societat del coneixement. Aquest repte també pretén una corresponsabilitat de tots els agents 

educatius i un aprenentatge de competències instrumentals i procedimentals, promocionant les habilitats de 

la gent jove i fent-los protagonistes en la seva pròpia vivència educativa. El segon repte és el d’aconseguir 

l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves, millorant la empleabilitat i l’accés al món laboral, 

promocionant l’emprenedoria com estratègia per a la millora de les oportunitats professionals, intentant 

assegurar la qualitat del treball juvenil i avançant cap a un model productiu basat en la innovació i el 

coneixement. El tercer repte del PNJ de Catalunya 2020 és aconseguir l’èxit en la transició domiciliària 

de les persones joves, millorant les oportunitats per l’accés a l’habitatge, fomentant el lloguer com a model 

de tinença que contribueix a millorar les oportunitats de mobilitat de les persones joves, impulsant també 

noves formes i models residencials i avançant cap a la consideració de l’habitatge com un dret social. El 

quart repte és promoure una vida saludable de les persones joves, promocionant un hàbits i unes 

conductes saludables, promocionant la prevenció de riscos  de les conductes de les conductes de risc i 

millorant el coneixement, la percepció i l’ús dels recursos de salut. El cinquè repte proposat és avançar cap 

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

incidint sobre els factors individuals que afecten la participació part tal de fomentar la implicació i la 

mobilització dels i les joves i reduir les desigualtats en el perfil de joves actius. També proposa donar suport 

a l’associacionisme juvenil, a les organitzacions, espais i xarxes socials i la construcció d’una estructura 

institucional i una administració més oberta i horitzontal que faciliti la participació i la incidència de tots els i 

les joves. El sisè repte és universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural 

respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors, millorant i augmentant així l’accés, la difusió i 

el consum cultural crític, impulsant la creació de producció cultural i impulsant la cultura de la llengua 

catalana com a eina d’inclusió, dinamització i cohesió social de les persones joves. I el setè i darrer repte 

del PNJ de Catalunya és avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 

territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les formes d’organització col·lectiva, promocionant una 

organització i distribució social del temps, una imatge social positiva de les persones joves, igualtat, cohesió 

social, convivència sostenibilitat i vertebració territorial. 
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Les polítiques locals de joventut  

L’article 9.26 de l’Estatut de Catalunya de 1979 i l’article 142 de l’Estatut vigent recullen com a competència 

exclusiva de la Generalitat de Catalunya l’àmbit de joventut. L’evolució del concepte de joventut cap a la 

transversalitat i la interdepartamentalitat queda recollida tant pel Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 

com per la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, reconeixent i positivant la joventut com a 

concepte transversal en afirmar que els poders públics han de promoure polítiques públiques que 

afavoreixin l’emancipació dels joves, l’accés al món laboral i a l’habitatge, per garantir el desenvolupament 

del propi projecte de vida i la participació en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural. 

Juntament amb l’administració de la Generalitat, els governs locals de Catalunya poden actuar en matèria 

de joventut en el marc de la Llei de polítiques de joventut. En aquest sentit, els municipis poden exercir un 

seguit d’activitats complementàries en matèria de joventut com: elaborar plans locals en matèria de joventut; 

estudiar i detectar les necessitats dins el seu àmbit territorial; promoure l’emancipació de les persones joves; 

afavorir la participació dels joves en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural del seu municipi; 

afavorir i promoure l’associacionisme i la creació de consells locals de joventut; crear i gestionar els serveis 

necessaris per a l’execució de les polítiques de joventut dins el municipi; gestionar les polítiques juvenils 

com a conseqüència de convenis i altres instruments de col·laboració que subscriguin amb aquesta finalitat 

amb la Generalitat de Catalunya.  

Els ens locals són els que tenen un major coneixement del territori atesa la seva proximitat. Les polítiques 

de joventut en l’àmbit municipal (tot i que es tracta d’una dificultat amb la qual es troben també altres àmbits 

de l’administració), es veuen immerses en la paradoxa de treballar per atendre la globalitat de les 

necessitats dels i les joves (perspectiva integral) però sense disposar, moltes vegades, - i més en la 

conjuntura socioeconòmica actual -, dels recursos suficients per poder desenvolupar aquelles mesures que 

permetrien abordar les necessitats del jovent, amb majors garanties. Aquest fet té com a conseqüència que 

la regidoria de joventut ha de tenir com a base el treball transversal, atès que aquesta necessita la 

complicitat dels altres àmbits per desenvolupar les mesures de caràcter integral que, tal com estableix el Pla 

Nacional de Joventut, li són constitutives. L’èxit de les polítiques de joventut en l’àmbit local depèn, com cap 

altra, de la incorporació en el consistori del treball transversal, impregnant de la perspectiva juvenil a la 

globalitat d’actuacions promogudes des del consistori.  

El paper de les administracions locals no és subsidiari ni es planteja com una corretja de transmissió 

unidireccional de les directrius marcades per la Direcció General de Joventut. Malgrat l’objectiu és que les 

polítiques locals de joventut desenvolupin en l’àmbit municipal les línies d’actuació recollides al Pla Nacional 

de Joventut, la relació interinstitucional es planteja des de la cooperació i el diàleg, atorgant un especial 

protagonisme i un ampli marge d’acció als poders locals. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 

recull aquest principi amb aquestes paraules: “planteja un model d’organització político-administrativa de 

governança democràtica, on la Generalitat, que és qui disposa de les competències en matèria de joventut, 

no adopta un paper jeràrquic respecte la resta d’agents sinó que planteja una relació de col·laboració i 

colideratge amb la resta d’administracions”1. 

El Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut 2016, (PATJ-2016) parteix del Pla nacional de 

joventut de Catalunya 2020, com a marc estratègic de referència, però l'adapta a la mirada 

del món local. Recull les necessitats i prioritats detectades per les regidories de joventut i 

els consells comarcals, tant per avançar en la millora de les oportunitats de les persones 

joves, com en l'augment de la incidència (i l'impacte) de les polítiques de joventut locals. A 

partir d'aquestes prioritats el PATJ-2016 planteja les línies de treball a abordar 

conjuntament per part dels agents implicats al Projecte Territori durant els propers anys. 

Així mateix, es proposen un seguit d'actuacions que poden ser implementades pels ens 

locals per assolir els objectius identificats, amb un caràcter orientatiu. 

                                                      
1 Orientacions per l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a les polítiques de joventut. DGJ, febrer 2012. p 4. 
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Els Plans Locals de Joventut són una eina d’implementació en el territori d’aquests principis, amb 

l’esmentat marge de maniobra i amb autonomia suficient com per identificar prioritats i objectius específics, 

atenent a les característiques i les necessitats concretes dels i de les joves a cada municipi.  En els darrers 

anys s’ha consolidat la seva figura per a la planificació estratègica de les polítiques de joventut al territori. La 

nova Llei de Polítiques de Joventut dóna encara major estabilitat a aquest mecanisme de planificació i el 

reconeix com una de les eines clau de desenvolupament en el territori del Pla Nacional de Joventut de 

Catalunya 2020. Al llarg d’aquests anys s’han fet molts aprenentatges, a partir de l’assaig i error, sobre com 

s’ha d’elaborar aquest instrument de planificació i quins són els elements en els que s’ha d’aprofundir. La 

Direcció General de Joventut des del seu Observatori Català de la Joventut ha fet nombroses aportacions 

per a la millora d’aquests instruments. Es tracta d’aportacions novedoses per a la millora dels Plans Locals 

de Joventut. 

 

VILA JOVE 2015-2018 
 

UN PLA ÚTIL 

Ja hem dit que a Vilafranca del Penedès no està en qüestió la necessitat de les polítiques de joventut. El 

debat se centra en la manera com les hem de gestionar per tal que la seva utilitat teòrica es converteixi en 

una realitat visible, clara, reconeixible. I aquesta ha de ser la clau: la utilitat real d'aquest projecte. Vila Jove 

ha de ser un projecte útil, de fàcil accés, simple d'explicar i amb múltiples ofertes de servei, encarades totes 

elles a generar recursos utilitzables pels joves en funció de les seves necessitats i, sobre tot, en funció de 

les seves potencialitats i dels seus plans de futur. Per tant, han de ser recursos que ajudin als joves a decidir 

pel seu compte. No han de ser recursos que determinin la direcció dels seus projectes. No volem propostes 

tancades, sinó adaptades a la realitat juvenil concreta i precisa del municipi. Per tant, cal envoltar aquets 

recursos de sistemes clars i directes de participació que passin, en primer lloc, per recollir, mostrar i fer 

d'altaveu de l'opinió dels joves, en segon lloc per incorporar aquestes opinions, propostes o idees als propis 

recursos i, en tercer lloc, per donar sempre (absolutament sempre) la possibilitat als joves d'intervenir en la 

creació, disposició, difusió o ús d'aquests recursos. Si no ho plantegem en aquests termes, el pla no serà 

útil per als joves. 

Tanquem aquesta presentació recordant que amb aquest pla s'intenta recollir la tradició en polítiques de 

joventut de Vilafranca per aprendre dels seus aspectes positius i per esmenar aquells elements que han 

estat valorats com a deficients. Centrem les seves finalitats o objectius en promoure els joves com a 

subjecte de primera fila, com a ciutadà/ana de ple dret, que opina, que discuteix, que projecta, que 

desenvolupa propostes i que busca solucions als seus propis problemes. Per tant, Vila Jove es planteja com 

a principals actuacions generar recursos de tots tipus i en tots els camps possibles per posar-los a 

disposició dels joves, per tal que en facin l'ús més adequat i adaptat que sigui possible a les seves 

demandes i necessitats. Remarquem, finalment, que per fer possible tot això, Vila Jove dissenya una 

estructura pròpia de gestió que defineix un equip de treball, uns criteris d'actuació, uns mecanismes de 

comunicació i coordinació amb la resta del consistori i d'administracions, i un mètode concret de cooperació 

per actuar des del servei o unitat tècnica de Joventut amb el model de l'esforç compartit, és a dir, posant 

recursos d'origen divers a treballar per als mateixos projectes, buscant complementarietats i encaixos entre 

departaments diferents, entre administracions diferents, entre institucions o entitats diferents. 

Vila Jove vol ser un salt endavant amb la voluntat de recuperar per a Vilafranca del Penedès l'esperit inicial 

de l'antic Pla Vila Jove, que en diversos moments ha estat referent per a molts municipis del país. Volem 

tornar a innovar i a fer propostes agosarades perquè és la única manera d'acostar-nos al ritme de canvi i 

evolució dels propis joves. L'administració es transforma i s'adapta per atendre els seus usuaris més 

canviants i també més exigents: els joves. 
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Marc estratègic 

Les bases del pla són tots aquells elements que, derivats de la revisió de les polítiques de joventut aplicades 

fins al moment a Vilafranca i de l'estudi i la consulta sobre la situació dels joves al municipi, estableixen el 

fonament teòric de totes les propostes d'actuació que es contenen en el projecte. Això vol dir que tots els 

programes i totes les actuacions troben la seva explicació i justificació en l'argumentari que es desplega en 

les bases del pla. Aquí descobrim les raons per les quals proposem unes actuacions i uns mètodes de 

treball i no uns altres. 

Establirem d'entrada una missió central o gran finalitat del pla, que resumirà i mostrarà de forma breu però 

contundent la filosofia del projecte. La missió es desplegarà a través d'un seguit d'objectius generals que 

expressaran la voluntat de cobrir les mancances i atendre les necessitats detectades. Cada objectiu, per 

tant, expressarà la necessitat d'intervenir en un àmbit determinat d'actuació. La passa següent consistirà en 

establir les estratègies que ens permetran aproximar-nos a l'assoliment dels objectius generals. Com 

aconseguirem respondre als objectius plantejats? Aquesta és la pregunta a la que intentaran donar resposta 

les estratègies. Més endavant, veurem que a cada programa del pla hi associarem una o més estratègies de 

treball concretes, a aplicar de forma prioritària. Després de les estratègies enumerarem els criteris de gestió 

que regiran l'aplicació quotidiana de totes les actuacions del pla. Seran aquells elements que establiran 

pautes d'actuació i que ens ajudaran a prendre les decisions més concretes, més visibles per l'usuari o 

ciutadanà, sobre cadascuna de les intervencions directes del pla.  

Veiem fins aquí que cada element inclòs en aquest capítol ens ajudarà a fer una passa més en la concreció 

pràctica del pla. Els objectius generals ens permetran definir els grans àmbits d'intervenció, les estratègies 

acompanyaran cadascun dels programes triats i els criteris donaran forma concreta i precisa a totes les 

actuacions del pla. A cada nivell teòric correspon una etapa en el camí de la concreció del projecte, de 

manera que és possible seguir pas a pas el procés que ens porta a proposar unes mesures determinades i 

no unes altres. Remarquem aquest recorregut lògic perquè aquest capítol del projecte respon, efectivament, 

a una reflexió i a un posicionament molt precís, que busca respostes a les  necessitats juvenils del municipi i 

finestres per a l'expressió pública i desenvolupament dels seus potencials. No es tracta d'un discurs retòric 

sinó d'una recerca pràctica del millor camí possible per atendre com cal els joves ciutadans de Vilafranca del 

Penedès.   

Finalment, establirem un seguit de condicions d'aplicació del pla, que constitueixen el marc general del 

projecte, els límits dintre dels quals es mourà la seva implementació, un vestit fet a mida de les necessitats 

del projecte Vila Jove. 

 

La missió 

L'expressió de les finalitats últimes d'aquest projecte no passa únicament per la formulació de respostes 

teòriques a un seguit de mancances o necessitats detectades, sinó a una combinació d'aquest element 

fonamental, que resideix en el necessari coneixement de la realitat, i de l'anàlisi crítica de les polítiques de 

joventut aplicades al municipi des de fa més de deu anys. És fonamental remarcar que no partim de zero, i 

que les necessitats dels i les joves ja han estat abordades, amb major o menor èxit, amb actuacions 

concretes, alguna d'elles de forma molt extensa en el temps, que han generat uns resultats determinats i 

que ens han aportat una capacitat d'anàlisi i d'interpretació de la realitat que no s'obté de cap altra manera 

que no sigui la intervenció directa amb els joves. 

Volem dir amb aquestes afirmacions inicials que les propostes bàsiques d'aquest document no només es 

basen en la constatació de l'existència de determinades necessitats i de la formulació de les seves teòriques 

solucions, sinó que beuen d'una forma primordial de l'experiència pràctica. En determinats camps no 

proposarem mesures experimentals perquè ja hem experimentat durant deu anys, perquè ja sabem què 

passa quan s'apliquen determinades actuacions o quan aquestes actuacions responen a unes o altres 

lògiques. Els treballs de recerca i de  coneixement de la realitat que han precedit la redacció d'aquest 
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document ens permeten constatar les transformacions de les condicions de vida dels joves durant els 

darrers deu anys i, per tant, tenim suficient coneixement de la seva situació actual. Aquest coneixement 

combinat amb l'experiència i les conclusions a què ens aboquen els programes desenvolupats fins al 

moment ens permeten formular les grans finalitats del pla d'una forma prou clara i precisa. 

És en aquest context precís que establim com a missió central del projecte Vila Jove la voluntat de 

promoure els i les joves com a protagonistes de la seva pròpia vida, dotant-los de recursos per tal que 

construeixin el seu projecte personal a la mida dels seus interessos i prioritats, amb capacitat real per 

escollir en llibertat entre les múltiples opcions que li ofereix l'entorn immediat, dotant-los al mateix temps 

d'eines que puguin usar directament en la recerca de solucions per a les seves necessitats, especialment 

aquells que fan referència a la seva autonomia real i a la capacitat d'expressar obertament i sense obstacles 

remarcables la seva visió singular del món i les seves respostes als grans reptes plantejats en la vida social, 

cultural, econòmica i política de la comunitat en què viuen. 

 

Objectius generals 

 

 GENERAR I FACILITAR L’ACCÉS DELS I DE LES JOVES ALS RECURSOS I SERVEIS QUE 
FACILITIN ESTABLIR ELS SEUS PROCESSOS DE TRANSICIÓ, EN TOTS ELS ÀMBITS QUE 
CONFIGUREN EL SEUS ITINERARIS, MOLT ESPECIALMENT EN RELACIÓ A LA FORMACIÓ I A 
L’OCUPACIÓ, PERÒ TAMBÉ EN SALUT I HABITATGE. VETLLANT PERQUÈ ELS I LES JOVES 
TINGUIN ACCÉS A LA INFORMACIÓ, L’ASSESSORAMENT I L’ORIENTACIÓ NECESSÀRIA PER 
DUR A TERME EL SEU PROJECTE DE VIDA, GARANTINT LES OPORTUNITATS D’IGUALTAT, 
REDUINT LES DESIGUALTATS SOCIALS EN LES DIFERENTS TRAJECTÒRIES VITALS 

 FOMENTAR LA IMPLICACIÓ DELS I DE LES JOVES EN EL SEU ENTORN SOCIAL, I MOLT 
ESPECIALMENT, EN LA XARXA ASSOCIATIVA LOCAL, DINAMITZANT LA SEVA PARTICIPACIÓ I 
IMPULSANT UN MODEL JUVENIL CULTURAL DIVERS QUE RESPONGUI A LES DIFERENTS 
FRANGES D’EDATS IMPLICANT A TOTS ELS AGENTS POSSIBLES 

 IMPULSAR ELS ESPAIS JOVES I ELS PROGRAMES I SERVEIS DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT. 
AMPLIAR LA CONEIXENÇA VERS AQUESTS NOUS ESPAIS, AIXÍ COM ELS SERVEIS I ACCIONS 
ADREÇATS A LA POBLACIÓ JOVE DE LA VILA. ESDEVENIR ESPAIS DE REFERÈNCIA PER ALS I 
LES JOVES, PERÒ TAMBÉ PER A TOTA LA POBLACIÓ AIXÍ COM PER ALS TÈCNICS I LES 
TÈCNIQUES MUNICIPALS 

 

 

Objectius instrumentals 

 1. CONSOLIDAR UNA UNITAT TÈCNICA DE GESTIÓ ESPECIALITZADA I PRESTIGIADA EN EL CAMP DE LA 
POLÍTICA LOCAL DE JOVENTUT, AMB CAPACITAT D'INTERLOCUCIÓ REAL I EN IGUALTAT DE 
CONDICIONS AMB LA RESTA DE DEPARTAMENTS MUNICIPALS 

 2. GENERAR RECURSOS INFRAESTRUCTURALS SUFICIENTS PER ATENDRE POTENCIALMENT LA 
GLOBALITAT DE JOVES DEL MUNICIPI AMB UN GRAU REMARCABLE D'ESPECIFICITAT 

 3. CONSTRUIR UN SISTEMA BÀSIC DE RELACIÓ INTERDEPARTAMENTAL EN EL CONTEXT MUNICIPAL 
QUE GARANTEIXI MECANISMES I PROTOCOLS ÀGILS I SIMPLES D'ACTUACIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ 
D'AQUELLES ACTUACIONS DEL PROJECTE VILA JOVE QUE REQUEREIXIN GESTIÓ TRANSVERSAL. 

 4. OBRIR I CONSOLIDAR CANALS DE COMUNICACIÓ ESTABLES QUE FACILITIN L'ESTABLIMENT DE 
MECANISMES MÚLTIPLES (PERQUÈ MÚLTIPLES SÓN ELS PERFILS JUVENILS) D'INTERLOCUCIÓ ENTRE 
EL CONSISTORI I ELS JOVES. 

 5. ELABORAR UN SISTEMA DE RECOLLIDA ESTABLE I PERIÒDICA DE DADES I INFORMACIONS SOBRE LA 
REALITAT JUVENIL DEL MUNICIPI QUE PERMETI ACTUALITZAR LES PERCEPCIONS PÚBLIQUES SOBRE 
ELLS I QUE APORTI ELEMENTS FIABLES PER A DESENVOLUPAR ELS PROJECTES CONTINGUTS EN EL 
PLA I PER AVALUAR AMB RIGOR LES POLITIQUES DE JOVENTUT. 
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PLANTEJA
MENT PLJ

docume
nts

Explorac
ió

Introducció 
La diagnosi és una de les parts més importants del Pla Local de Joventut (PLJ), ja que aporta informació 

sobre el punt de partida i és sobre la que es fonamenta tot el treball de propostes d’acció del PLJ. Per tal de 

conèixer la realitat dels i les joves de Vilafranca del Penedès i dels serveis que s’adrecen a aquesta 

població, la diagnosi es composa de tres apartats diferenciats:  

 

Amb l’anàlisi de la realitat juvenil hem obtingut 
quina és la situació dels i les joves de Vilafranca 
del Penedès i amb l’anàlisi de les politiques de 
joventut hem vist quines són les accions que 
s’estan desenvolupant. Amb la triangulació de les 
conclusions d’ambdós apartats hem obtingut 
quines són les principals necessitats juvenils que 
ens serviran per a l’elaboració de les línies 
estratègiques del Pla Local de Joventut 2015-
2018.  

La metodologia desenvolupada per dur a terme 
aquesta diagnosi, no ha treballat com a 
compartiments estancs els diferents apartats, sinó 
que el treball dut a terme ha anat interrelacionant 
els diferents aspectes. La participació dels i les 
joves de Vilafranca del Penedès es presenta com 
un dels fonaments principals de la metodologia 
plantejada en aquesta diagnosi. Per a la 
consecució dels objectius del PLJ hem fet ús de 
tècniques quantitatives i qualitatives. 
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1. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
Hem fet una radiografia de la població jove del municipi a partir de l'anàlisi de fonts de dades secundàries, 

comparant-les amb les de la comarca del Alt Penedès, les de la província de Barcelona i les del conjunt de 

Catalunya. Hem analitzat el nombre de joves que viu al municipi, la seva procedència, la seva distribució per 

edats, els seu nivell d’estudis i la seva relació amb el món del treball, entre d'altres variables. De fet, hem 

parat una atenció especial al col·lectiu que configuren els i les joves en situació d'atur, una condició 

particularment rellevant en el context econòmic actual. Així doncs, hem identificat el perfil dels i les joves del 

municipi. Considerem que aquesta anàlisi pot esdevenir de gran utilitat, tant per a la Regidoria de Joventut 

com per a la resta de regidories del consistori, com a document de referència per a tots els agents vinculats 

a les polítiques de joventut. Finalment, s’incorporen diversos indicadors conjunturals que permeten 

completar l'estudi general. En algunes ocasions, la cerca i construcció d'aquests indicadors ha tingut per 

finalitat la validació de la percepció subjectiva juvenil que ha brollat dels grups de discussió que han estat 

efectuats amb els i les joves del municipi. Per disposar d’un coneixement el més acurat de la realitat dels i 

les joves de Vilafranca del Penedès, sempre que ens ha estat possible hem treballat amb les dades 

disponibles a l’Idescat, però quan les dades d’aquesta font d’informació queden obsoletes i en d’altres 

organismes oficials es presenten dades més actuals, hem cregut convenient fer ús d’aquestes altres fonts 

d’informació. Sobretot les dades que es presenten a l’INE referents al Cens 2011, ja que a l’Idescat la 

informació pormenoritzada a nivell municipal en data a la realització d’aquesta anàlisi només es troba 

disponible parcialment.  

Però aquesta radiografia provinent de l’explotació estadística no ens ajuda a entendre la subjectivitat. És a 

dir, la motivació i la significació que els i les joves donen a les seves accions i decisions de la seva realitat 

quotidiana. Per això aquesta anàlisi s’ha completat amb el desenvolupament de dinàmiques participatives. 

S’ha cercat la participació activa dels i les joves en aquest punt del procés de la diagnosi del PLJ, 

organitzant i dinamitzant grups de discussió amb diferents col·lectius de joves. També s’han realitzat 

dinàmiques amb la participació de diversos agents municipals, per assolir un doble objectiu que aquests 

professionals ens aportessin la seva visió sobre la realitat i les necessitats de la població jove vilafranquina i 

ens focalitzessin la seva visió del treball que es desenvolupa per al col·lectiu de joves des de la seva àrea.  

Vilafranca del Penedès és capital de la comarca de l’Alt Penedès. És una 

ciutat de dimensions mitjanes caracteritzada per una important presència del 

cultiu de vinya i amb un sector industrial d’empreses agroindustrials. És un 

municipi que compta amb unes òptimes comunicacions i el fet de trobar-se en 

una localització central a la comarca ha exercit una funció de centre de serveis 

finalistes per a la població de la resta de municipis. Vilafranca també es 

caracteritza per una riquesa cultural, amb una xarxa associativa consolidada i 

un patrimoni cultural, destacant-se la seva “Festa Major” i les seves colles 

castelleres.  

Està format pels barris de Centre de la Vila, Sant Julià, l'Espirall, el Molí d'en Rovira, el Poble Nou, les Clotes, 

la Barceloneta i Sant Magí, i La Girada. 
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ELS I LES JOVES DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS EN XIFRES 

Evolució i estructura de la població al municipi 

El municipi de Vilafranca del Penedès té una 
població de gairebé 40.000 habitants (39.221, 
any 2014). Si observem l'evolució veiem que el 
creixement és continu durant tota la dècada del 
2000 i que sols s'estabilitza en arribar la dècada 
següent.  

L'evolució del creixement poblacional del municipi i 
el de la comarca són molt similars. En canvi, la 
població de Catalunya ha tingut un creixement 
menys accentuat. Tot i que observem com el ritme 
de creixement poblacional ha estat més intens 
al municipi que als àmbits territorials analitzats en 
els darrers anys.  

Gràfic 1. Evolució de la població, Comparativa           
(Índex 100=2000) 

 

Font: Idescat  

La distribució de la població per grups d’edats ens mostra una punta i una base estreta amb un centre ample. 
Aquesta és la forma que representen moltes poblacions actuals. Cal dir que si observem el gràfic que 
representa la població de Catalunya, s’observa una estructura similar.  

Segons la distribució de població de Vilafranca del Penedès per grups d’edat de l’any 2013, observem que 
aquesta es concentra en la franja continguda entre els 30 i els 44 anys, tan pels homes com per les dones.   

Les franges de 10 a 24 anys tenen un pes més reduït, com a conseqüència principal de la davallada de la 
natalitat després de la generació Baby-boom. Cal destacar que en els últims 15 anys ha incrementat la 
població de 0-4 anys i de 5-9 anys.  

 

 

Gràfic 2. Piràmide població, Vilafranca del Penedès 
2013 

 

Font: Idescat 

Gràfic 3. Piràmide població, Catalunya 2013 

 

 

Font: Idescat 
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Evolució i estructura de la població jove al municipi 

Vilafranca del Penedès presenta una proporció de joves del 15,5 % (índex de joventut, 15-29 anys). En 
relació a l’Alt Penedès i a Catalunya representa una proporció similar, ja que per l’Alt Penedès és de 14,6% 
i per a Catalunya és del 15,6%. En nombres absoluts els i les joves de Vilafranca són 6.000 individus 
(6.028); xifra que ha disminuït un 16,1% des de 2000, ja que en aquesta data eren un total de 7.184 joves. Si 
tenim en compte que a Vilafranca del Penedès des del Servei de Joventut s’adrecen actuacions a la població 
d’entre 14 i 34 anys, l’índex de joventut al municipi és del 25,59%, (1.1048 individus). Hem de comentar que 
els índexs de població juvenil han anat disminuint en els darrers anys a Catalunya. Des de l’any 2000 la 
proporció de joves a la ciutat s’ha anat reduint, aquesta reducció en xifres relatives és fruit de la sortida de 
l’etapa juvenil de les cohorts més plenes de la història (generació Baby-boom). Tot i que la tendència ha estat 
la reducció en la proporció de joves, aquests continuen tenint un pes rellevant en l’estructura demogràfica del 
municipi. I com hem vist amb anterioritat hem de comentar que s’haurà d’estar amatent a les generacions que 
formaran part d’aquest col·lectiu en els propers anys, ja que en l’actualitat el col·lectiu d’entre 0 i 9 anys, 
formen un contingent major d’individus que l’actual.  

Gràfic 4. Evolució Índex Població Juvenil, 

Comparativa 

 

Font: Idescat  

Taula 1. Distribució de la població juvenil, 
Comparativa 2013 

 
VILAFRANCA 

ALT 
PENEDÈS 

CATALUNYA 

DE 15 A 19 ANYS 30,2% 31,5% 28,8% 

DE 20 A 24 ANYS 31,8% 30,8% 31,8% 

DE 25 A 29 ANYS 38,1% 37,7% 39,4% 

TOTAL JOVES 6.028 15.499 1.181.391 

 
Font: Idescat 

 

 

La distribució dels i les joves segons grups d’edat ens presenta uns trets similars a la de la resta d’àmbits 
territorials analitzats. Observem com és el col·lectiu de joves d’entre 25 i 29 anys el més nombrós. 
Aquests representen el 38,1% dels joves de Vilafranca del Penedès. En contrast, els i les joves d’entre 15 i 19 
anys representen la menor proporció amb un 30,2%, en similitud amb l’Alt Penedès i Catalunya. En darrera 
instància els i les joves d’entre 20 i 24 anys representen el 31,8%, percentatge similar al conjunt de joves de 
l’Alt Penedès i de Catalunya.  

Gràfic 5. Piràmide població jove, Vilafranca del Penedès 2013 

 

Font: Idescat 
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Segons dades de la Diagnosi de la 
joventut a Vilafranca del Penedès 2013, la 
distribució de la població jove segons 
barris al municipi, ens mostra com a cinc 
barris hi ha una proporció de joves per 
sobre de la mitjana municipal. Es troba la 
distribució de joves bastant homogènia en 
tots els barris exceptuant-ne dos: les 
Afores, amb només un 14% de població 
jove i en Molí d’en Rovira amb un 
percentatge superior a la mitjana amb un 
35,3%.  

  

Taula 2. Índex Joventut segons barri, Vilafranca del Penedès, 
2012 

Font: Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 2012. 

Barri Població jove  
(15- 34 anys) 

Total població  Índex joventut 

Molí d'en Rovira 511 1.448 35,3% 

La Girada 1.019 3.582 28,4% 

Barceloneta 1.009 3.258 31,0% 

Centre Vila 1.085 4.014 27,0% 

L'Espirall 2.062 7.620 27,1% 

Les Clotes 943 4.257 22,2% 

Sant Julià 1.700 6.490 26,2% 

El Poble Nou 2.176 8.709 25,0% 

Afores 56 399 14,0% 

TOTAL 10.561 39.777 26,5% 

Naturalesa de la població 

En aquest punt se’ns fa necessari introduir l’anàlisi del fenomen migratori, ja que molts dels canvis 
demogràfics d’aquesta darrera dècada no es poden explicar sense tenir en compte aquesta variable. Per a 
l’anàlisi de les característiques poblacionals del col·lectiu de joves de Vilafranca del Penedès hem emprat, en 
primer terme, les dades que fan referència a les persones nascudes a l’estranger, independentment de la 
seva nacionalitat. Entre aquestes persones podem trobar nacionalitats diferents, ja que algunes d’aquestes 
poden haver obtingut la nacionalitat espanyola, però que són joves de famílies d’origen estranger que en 
moltes ocasions tenen un bagatge cultural diferent.  

Així doncs, el pes de la població jove nascuda a 
l’estranger és del 29,6% i els i les joves de 
nacionalitat estrangera representen el 25,1%. En 
similitud de joves nascuts a l’estranger i de 
nacionalitat estrangera entre el conjunt de joves de 
Catalunya, presentant diferències entre el conjunt 
de joves nascuts/des a l’estranger a l’Alt Penedès. 

Les persones nascudes a l’estranger pel total de la 
població són el 28,3% i el percentatge de persones 
de nacionalitat estrangera pel conjunt de la població 
és del 24,2%.  

Taula 3. Població jove nascuda a l’estranger i 
població jove de nacionalitat estrangera, 
Comparativa 2013 

 
Vilafranca del 
Penedès 

Alt Penedès Catalunya 

Nascuda  a l’estranger 1.742 3.225 352.847 

%  29,6% 21,3% 28,9% 

Nacionalitat estrangera  1.516 2.881 309.035 

%  25,1% 18,6% 25,3% 

Font: Idescat  

De les diverses franges d’edat entre la població jove 
a Vilafranca, aquella on més destaca el col·lectiu de 
nacionalitat estrangera és al grup d’edat d’entre 25 i 
29 anys (33,7%), pràcticament -5 punts percentuals 
per sobre de la resta de col·lectius joves.  

Observem com els i les joves d’Àfrica i  d’Amèrica 
del Sud, són els col·lectius més nombrosos a 
Vilafranca. 

Taula 4. Població jove de nacionalitat estrangera 
segons grup d’edat, Vilafranca del Penedès 2013 

 
Total % 

De 15 a 19 anys 524 28,8% 

De 20 a 24 anys 547 28,5% 

De 25 a 29 anys 774 33,7% 

Total 1.516 25,1% 

Font: Idescat  

 

Taula 5. Població segons nacionalitat, Vilafranca del Penedès 2013 

 
Resta 
UE 

Resta 
Europa 

Àfrica 
Amèrica Nord 
i Central 

Amèrica 
Sud 

Àsia i 
Oceania 

Total 

Població Jove 11,3% 2,9% 48,0% 4,8% 27,9% 5,1% 25,1% 

Total Població 11,8% 3,7% 52,0% 3,5% 24,0% 5,0% 16,3% 

Font: Idescat 
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Nivell d’instrucció de la població 

Segons dades del Cens 2011, un 12% de la 
població de Vilafranca no té estudis, un 14% té 
estudis de primer grau, un 55% té estudis de 
segon grau i un 19% té estudis universitaris. 
Observem com existeixen diferències 
significatives en els nivells d’estudis de segon 
grau i superiors entre la població Vilafranca i la 
de la comarca. El percentatge de persones 
amb titulacions superiors és més elevada en 
consonància amb les dades que es presenten 
pel conjunt de Catalunya.  

Taula 6. Població de 16 anys i més. Per nivell 
d’instrucció. Comparativa, 2011 

 

Vilafranca del 
Penedès 

Alt Penedès Catalunya 

Sense titulació 11,7 10,5 10,0 

Primer grau 14,1 14,4 13,4 

Segon grau 55,0 59,4 56,2 

Estudis superiors 19,3 15,7 20,3 

Total 31.498 84.996 6.223.448 
Font: Idescat  

En referència al nivell d’estudis finalitzats de la 
població jove (15 i 29 anys), es troba un 
percentatge superior de joves amb estudis de 
primer grau, en detriment dels i les joves amb 
estudis de segon grau. El percentatge de joves 
amb estudis de tercer grau és lleugerament 
superior a Vilafranca que a la resta d’àmbits 
territorials i observem com es presenta un 
percentatge superior de joves sense estudis en 
comparació al percentatge de joves de la 
Província de Barcelona i Catalunya.  

Gràfic 6.Població jove segons nivell d’instrucció, 
Comparativa 2011 

 

Font: INE, Cens 2011 

Si ens fixem en el grup poblacional de joves 
adults (30-34 anys) observem com aquesta 
tendència divergeix en les titulacions inferiors. 
Es troba un percentatge superior de joves amb 
estudis de tercer grau.  

Taula 7. Població jove 30-34 anys segons nivell d’estudis 
assolit. Comparativa 2011 

 
Vilafranca del 
Penedès 

Prov Bcn 
Barcelona 

Catalunya 

Sense estudis 3,3% 2,2% 3% 

Primer Grau 5,9% 5,2% 6% 

Segon Grau 51,7% 56,6% 58% 

Estudis superiors 39,0% 35,9% 33,6% 

TOTAL 3.760 474.590 646.485 

 

Font: INE, Cens 2011 

 
Nota metodològica:  
Analfabets: es considera que una persona és analfabeta quan no sap llegir ni escriure en cap idioma. 
Sense estudis: persones que saben llegir i escriure, però que van assistir menys de cinc anys a l'escola. Encara que aquesta categoria 
és equivalent a la d"Estudis primaris incomplets" de la Classificació nacional d'educació (CNED), s'ha optat per mantenir la denominació 
a fi de facilitar la comparació amb els censos anteriors. 
Primer grau: persones que van anar a l'escola cinc anys o més sense completar EGB, ESO o Batxillerat Elemental. 
Segon grau: es considera que una persona té estudis de segon grau quan ha acabat ESO, EGB, Batxillerat Elemental o té el certificat 
d'escolaritat o d'estudis primaris, batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat Superior, COU, PREU, FP grau mitjà, FP I, Oficialia 
Industrial o equivalent, grau mitjà de música i dansa, certificats d'escoles oficials d'idiomes, FP grau superior, FP II, Mestratge Industrial o 
equivalent. 
Tercer grau: es considera que una persona té estudis de tercer grau quan ha acabat una diplomatura universitària, arquitectura tècnica, 
enginyeria tècnica o equivalent, grau universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria, màster oficial universitari, especialitats mèdiques 
o doctorat. 
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La finalització de l’etapa obligatòria 

A Vilafranca hi ha vuit centres que imparteixen 
l’ESO, quatre dels quals són públics i quatre 
concertats. Aquests centres són: Institut Alt 
Penedès, Institut Eugeni d’Ors, Institut Milà i 
Fontanals, Institut Nou de Vilafranca, Escola 
Montagut, Collegi El Carme-Sant Elies, Collegi Sant 
Josep i Collegi Sant Ramon de Penyafort. Tots ells 
ofereixen també Batxillerat excepte els tres últims. 
Només els centres públics ofereixen Cicles 
Formatius. Els Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI) oferts a Vilafranca es 
realitzen a l’Institut Alt Penedès i al Centre de 
Formació Ocupacional Frencesc Layret.  

Pel que fa a l’àmbit universitari Vilafranca no 
disposa de cap centre universitari que ofereixi 
formació presencial al municipi, tot i que disposa 
d’un Punt de Suport de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) i s’ha projectat la creació d’una 
Escola de gestió integral de vi, el cava i la vinya 
entre l’Ajuntament de Vilafranca i la Universitat de 
Vic. 

Pel que fa al nombre total d’alumnat s’ha mantingut 
relativament estable en els casos de l’ESO i del 
Batxillerat. Aquesta evolució és diferent en els Cicles 
Formatius Mitjans i Superiors i en el cas dels PQPI, on 
s’ha incrementat el nombre d’alumnes. 

 

Taula 8. Dades de centres i alumnat en educació 
secundària 

Curs 
 

2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 

Centres Total 8 8 8 7 

Personal 
docent 

Total 304 294 298 299 

ESO Alumnat 2.000 1.942 1.974 2.026 

Batxillerat Alumnat 586 584 574 578 

CFGM Alumnat 252 270 346 364 

CFGS Alumnat 170 186 179 200 

PQPI Alumnat 55 57 76 68 
Font: Departament d’educació, Generalitat de Catalunya, 2013. 

Una de les dades que ens permeten mesurar els resultats del sistema educatiu és la taxa de graduació, que 
fa referència al percentatge de persones matriculades inicialment que superen aquells estudis. A Catalunya hi 
ha hagut una tendència general durant els últims cinc cursos a l’increment d’aquesta taxa de graduació. No 
obstant això cal destacar clares diferències entre els diferents estudis. Segons el Sistema d’indicadors sobre 
la joventut a Catalunya, “el moment de la finalització de l’ESO és un dels primers punts d’inflexió (si no el 
primer) dels itineraris que els i les joves poden seguir en la seva transició cap a la vida adulta. El nivell i la 
distribució (per sexe i territori) de la ruptura o continuïtat entre ensenyament obligatori i post obligatori 
atribuïble al anomenat “fracàs escolar” hauria d’esdevenir un punt d’atenció prioritari de la política educativa”. 
La proporció dels alumnes que assoleixen el graduat a 4rt. d’ESO respecte el total d’alumnes avaluats a 
Catalunya (curs 2011-2012) és del 85%. L’Informe Perfil de Ciutat ens recull la taxa de no graduats (curs 
2011-2012) en alumnes de 4t d’ESO, per Vilafranca del Penedès es situa en el 14,6% i pel conjunt de 
Catalunya en el 15,1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=991c0d5b4d124410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=991c0d5b4d124410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Mercat laboral 

Entre els i les joves d’entre 15 i 29 anys a 
Vilafranca del Penedès un 64,1% són actius/ves 
(39,6% ocupats/des i 24,5% aturats/des) i un 
35,8% són inactius/ves (21,4% estudiants). 

Entre els i les joves del conjunt de Catalunya el 
percentatge d’actius/ves és del 64% (38,6% 
ocupats/des i 25,4% aturats/des) i un 36% 
d’inactius/ves (25% estudiants).  

Taula 8. Població jove segons relació amb l’activitat 
(detall). Comparativa, 2011 

  
Vilafranca del 
Penedès Catalunya 

Actius/ves 64,1% 64% 

Ocupats/des 39,6% 38,6% 

Aturats/des 24,5% 25,4% 

Inactius/ves 35,8% 36% 

Estudiants 21,4% 25% 
Font: INE.Cens 2011 

Entre els i les joves ocupats/des la taxa de 
parcialitat és del 30,3%, tres de cada deu joves 
que es troben ocupats/des ho estan a temps 
parcial. Aquesta dada és una mica superior de la 
que es presenta pel conjunt de joves de Catalunya, 
27%. La taxa de parcialitat pel conjunt de persones 
ocupades al municipi és del 16,7%.  

Quatre de cada deu joves al municipi de Vilafranca 
que volen treballar, es troben en situació d’atur 
(taxa d’atur juvenil 38,2%). Aquest percentatge 
és similar al conjunt de Catalunya, 39,8%. Les 
taxes d’atur per al conjunts poblacionals d’ambdós 
àmbits analitzats també són similar (taxa atur 
Vilafranca: 23,3%, Catalunya 25,8%).  

Taula 9. Taxa atur juvenil i total. Comparativa 2011 

  Vilafranca del 
Penedès 

Catalunya 

De 15 a 29 anys 38,2% 39,8% 

Total Població  23,3% 25,8% 

Font: INE, Cens 2011 

 

L’atur afecta d’una manera més acusada als i 
les més joves, que presenten unes taxes més 
elevades.  

Entre els i les joves aturats/des un 39% es troba a 
la recerca de la seva primera ocupació, dada 
similar a la que es presenta entre els i les joves del 
conjunt de Catalunya (32,6%).  

 

Taula 10. Taxa d’atur juvenil, segons grups d’edat 
Comparativa 2011 

  

Vilafranca del 
Penedès 

Catalunya 

De 15 a 19 anys 79,2% 77,3% 

De 20 a 24 anys 40,8% 46,2% 

De 25 a 29 anys 25,6% 29,1% 

TOTAL 38,2% 39,8% 
Font: INE, Cens 2011 

El pes dels sectors econòmics en relació a la 
província de Barcelona presenta una major 
incidència del sector primari en relació a la resta de 
sectors, i en detriment del sector serveis.  

Taula 11. Activitat econòmica. Comparativa, IT2014 

 
Vilafranca del 
Penedès 

Província de 
Bcn 

Agricultura 9,0% 1,2% 

Indústria 14,4% 14,4% 

Construcció 9,5% 11,2% 

Serveis 59,8% 67,5% 

Font: Hermes Diputació Barcelona 
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Altres indicadors conjunturals 

El Cens de Vivendes 2011 (INE), recull un total de 
19.067 vivendes familiars, de les que un 79,4% 
(15.138) són vivendes principals i un 4.3% són 
secundàries (820). Estableix que hi ha un total de 
3.109 vivendes buides, representant un 16,3%. 
Aquestes dades representen diferències respecte 
la resta d’àmbits territorials sobretot en referència a 
les vivendes buides. 

Segons recull l’informe Perfil de Ciutat, durant els 
últims 10 anys s’han triplicat els contractes de 
lloguer, de 69 contractes per 10.000 habitants a 
l’any 2003 a 223 contractes per 10.000 habitants al 
2013. Aquesta dada pel conjunt de Catalunya es 
situa en 199 contractes de lloguer formalitzats per 
10.000 habitants. Establint-se una renda mitjana 
d’aquests contractes de lloguer formalitzats en 402 
euros mensuals, molt per sota del 542 €/mes de 
mitjana pel conjunt de lloguers de Catalunya.  

Taula 12. Vivendes familiars. Comparativa, 2011 

 
Principals Secundàries Buides 

Vilafranca del Penedès 79,4% 4,3% 16,3% 

Alt Penedès 75,9% 10,9% 13,1% 

Catalunya 76,2% 12,2% 11,6% 
                                                Font: Idescat 

 

 

 

 

 

 

 

La Renda Familiar Bàsica Disponible al municipi 
presenta en valors percentuals similars a la del 
conjunt de Catalunya i lleugerament superior a la 
del conjunt de la comarca. La Renda per habitant 
es situa en 16.800 € anuals.  

Taula 13. Renda Familiar Bàsica Disponible (milers 
d’€). Comparativa 2010 

 Total 
Per habitant 

Índex 
Catalunya 
=100 

Vilafranca del 
Penedès 

648.293 16,8 99,8 

Alt Penedès 1.733.832 16,5 97,8 

Catalunya 125.141.484 16,9 100 

 

                                                    Font: INE, Cens 2011 

 

L’índex de motorització, que presenta el nombre 
de vehicles de cada categoria per cada mil 
habitants, ha disminuït en els darrers anys.  

 

 

Gràfic 10. Índex de motorització, 2011 

 

                                                       Font: Idescat 
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Participació 

A nivell veïnal, podem veure que cadascun dels nou barris de Vilafranca compta amb una associació 

de veïns, de manera que tots els barris tenen una forma de canalitzar els seus interessos i demandes a 

través d’una entitat veïnal. Aquestes associacions, a part de complir amb el paper tradicional de vertebrador 

i organitzador dels esdeveniments duts a terme al seu barri (com per exemple les festes majors de 

cadascun d’ells), s’han caracteritzat per la seva habilitat a l’hora de mobilitzar-se per les necessitats dels 

seus membres i fer-se sentir de cara a l’Ajuntament o altres instàncies, així com pels esforços en promoure 

la convivència de diversos col·lectius en un mateix barri. Val a dir però, que alguns dels discursos dels grups 

de discussió amb el jovent de Vilafranca han assenyalat un cert envelliment d’aquestes associacions, i 

també s’ha assenyalat la manca de canals d’aquestes associacions per a incorporar la implicació del 

jovent.  

Un dels pilars fonamentals del món associatiu de Vilafranca del Penedès són 

les associacions de cultura popular. L’exemple més clar d’aquest tipus 

d’associacions són les colles castelleres de Vilafranca: La Colla castellera de 

Vilafranca, els Xicots de Vilafranca, i la Colla Jove dels Xiquets de Vilafranca. 

Cadascuna d’aquestes colles organitza una bona varietat d’esdeveniments, que des 

de fa dècades són la representació més central i emblemàtica de la vida comunitària 

de Vilafranca. A banda dels castellers, també existeixen un gran nombre de colles de 

diferents balls tradicionals, i altres representants de la cultura local, com grallers, 

gegants, o Falcons.  

Un altre àmbit en què Vilafranca destaca per la seva oferta associativa és en les associacions de lleure 

per a infants i joves. Els principals representants d’aquest sector són el GEP (Grup d'Esplai Parroquial), 

l’Agrupament Escolta Guia Pere II i Santa Maria de Foix, i el MIV (Moviment Infantil de Vilafranca). 

Fomentant la participació des de ben joves es fomenta la transmissió d’uns valors col·laboratius i 

d’associacionisme que acaben influint al llarg de la vida de l’individu, i al mateix temps repercutint en el 

creixement del teixit associatiu de la vila.  

A banda de les associacions de caire més social i cultural, val la pena mencionar també el gran nombre 

d’associacions esportives i d’oci existents. En el cas de les associacions i clubs esportius, es poden 

quantificar vora un centenar d’elles, de diferents mides i que cobreixen tot tipus de disciplines i aficions. Per 

a dur a terme les activitats d’aquestes associacions, l’Ajuntament disposa de 4 camps poliesportius 

gestionats pel Servei d’Esports, i més d’un gimnàs poliesportiu cobert on es pot dur a terme una bona 

varietat d’esports. Evidentment no totes aquestes associacions són actualment actives, però la sensació del 

jovent és que la vida associativa en l’àmbit esportiu és activa.  

A nivell d’associacions d’oci o de cultura més generalista, la varietat no és tan gran però malgrat tot 

també existeix un bon nombre d’associacions. Un exemple d’aquest tipus d’associacions és el Col.Mu 

(Associació Juvenil Col·lectiu Musical de Vilafranca del Penedès), amb una bona projecció a tota la Vila. 

Altres entitats similars tenen facilitat per reunir-se i dur a terme les seves activitats en espais com 

l’Escorxador, un centre que l’Ajuntament ofereix via reserva prèvia aquelles entitats que desitgin un espai 

per desenvolupar les seves activitats. 

 - GEP, Grup d’Esplai Parroquial  http://www.gepvilafranca.cat/  

 - Agrupament Escolta Guia Pere II i Santa Maria de Foix  https://webdelcau.wordpress.com/ 

- MIV, Moviment Infantil de Vilafranca  http://www.miv.cat/  

- Col.Mu, Col·lectiu de joves músics http://colmu.blogspot.com.es/  

 

http://www.gepvilafranca.cat/
https://webdelcau.wordpress.com/
http://www.miv.cat/
http://colmu.blogspot.com.es/
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ELS I LES JOVES DE VILAFRANCA UNA VISIÓ QUALITATIVA 

L’explotació estadística, tot i esdevenir molt útil per quantificar la dimensió de les característiques 

estructurals dels i les joves de Vilafranca, no ens ajuda a entendre la subjectivitats, és a dir, la motivació i 

significació que els i les joves donen a les seves accions i decisions i a la seva realitat quotidiana. Per això, 

aquesta aproximació s’ha completat amb la utilització de tècniques de recerca de caire qualitatiu (grups de 

discussió). Però no només hem volgut copsar els discursos dels i les joves sinó també dels agents implicats 

en les polítiques de joventut.  

S’ha cercat la participació activa dels i les joves en aquest punt del procés de la diagnosi del PLJ, 

organitzant i dinamitzant grups de discussió entre aquests/es. En total s’han realitzat 6 grups de discussió 

amb dinàmiques diverses (diferents edats, paritat de gènere, diferents perfils laborals i educatius), amb 

gairebé una seixantena de participants, quatre dinàmiques amb joves i dues amb agents vinculats/des a 

les polítiques de joventut: adolescents (alumnes d’institut, de 14 a 17 anys), joves post adolescents (de 18 a 

24 anys), joves adults (de 25 a 34 anys), joventuts dels partits polítics (14-34 anys), professionals que estan 

en contacte amb població juvenil i tècnics/ques de gestió i/o coordinació de l’Ajuntament. 

Els objectius de les sessions amb els diferents agents era doble: avaluació de les polítiques de joventut que 

es desenvolupen i que ens aportessin la seva visió sobre la realitat i les necessitats dels i les joves 

vilafranquins/es.  

Hem de comentar que la realització d’aquests grups de discussió, ens ha servit com a eina de difusió del 

propi PLJ, però no només això, ja que en la primera part de cada sessió s’ha introduït una presentació per 

tal d’informar sobre el significat de la planificació estratègica i sobre les polítiques de joventut.  

Ens les pàgines següents descriurem els trets fonamentals de les sessions dutes a terme, hem de 

comentar, que tant en les dinàmiques realitzades amb joves, amb entitats juvenils com amb tècnics i 

tècniques municipals els àmbits prioritaris d’actuació que s’han desenvolupat han estat establerts pel treball 

desenvolupat amb el Grup Motor. Es tracta d’un grup format per joves, la regidoria de joventut i els 

tècnics/ques de joventut i participació ciutadana de l’Ajuntament, el qual ha tingut com a principal finalitat fer 

un seguiment de la diagnosi i prendre decisions estratègiques sobre la mateixa. Les persones vinculades a 

aquest grup de treball han consensuat en dos eixos les prioritats dels i les joves del municipi que abasten 

les transicions educatives i laborals i l’àmbit de la participació. 

 

              JOVES   PROFESSIONALS 

 

   FORMACIÓ/OCUPACIÓ  PARTICIPACIÓ 

 

ARJ 
(qualitativa)

Joves 
estudiants

<18 anys
Tècnics/

ques

Agents
Entitats 

Joves 
adults 

+25 anys

Joves18-
24 anys
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En el marc d’aquests dos grans àmbits temàtics prioritaris consensuats, que són facilitadors d’esforços 
públics en temes que són estratègics per a la ciutat i que també segueixen les recomanacions del Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) i de l’Agència Catalana de Joventut, s’han realitzat les 
dinàmiques participatives. En el desenvolupament d’aquestes hem pogut construir un total de nou ítems 
vinculats amb aquestes dues línies. Cal tenir en compte que aquests aspectes que es presenten a 
continuació s’han construït en base a una anàlisi discursiva. Això vol dir que s’ha realitzat un treball d’anàlisi 
dels relats més predominants entre joves i professionals de les polítiques relacionades amb la joventut. Es 
destaquen doncs els relats que generen més consens, els que apareixen de manera intensa en determinats 
perfils, o els relats que generen més debat. Els diferents relats o idees no se subjecten aquí en evidències 
quantitatives. No obstant les idees o reflexions tenen un valor en la mesura què provenen d’informants clau 
com poden ser professionals o els mateixos joves i que se subjecten en fets concrets que s’han relatat en 
els grups de discussió. Per fer més entenedors els relats que s’exposen el present document recull cites 
literals de persones que han participat en els grups. Amb l’objectiu de garantir l’anonimat de les diferents 
persones les cites només s’acompanyen d’una breu descripció del perfil del grup on es va produir. 

 

 

En l’àmbit de les transicions educatives i laborals trobem quatre eixos fonamentals de debat, que 
ens marquen les dificultats en aquests processos:  

 DESMOTIVACIÓ I DESORIENTACIÓ ENTRE LA POBLACIÓ JOVE 

 MANCA D’ORIENTACIÓ DE LES TRAJECTÒRIES EDUCATIVES CAP 
A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL  

 CANVIS D’ORIENTACIÓ PERCEPCIÓ SOCIAL VERS 
L’EMPRENEDORIA  

 DIFICULTATS PER AL DESENVOLUPAMENT D’UNA CONNEXIÓ 
EFECTIVA ENTRE EL MÓN FORMATIU I EL MÓN EMPRESARIAL  

 RESPOSTES INEFICIENTS DEL SISTEMA A LES NECESSITATS 
DELS I LES JOVES QUE ABANDONEN EL SISTEMA FORMATIU   

 

 

En l’àmbit de la participació trobem quatre eixos fonamentals en el 
debat:  

 MANCA D’UN ESPAI DE TROBADA JUVENIL  

 DEFICIENT ADAPTACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS I LA SEVA 
REGLAMENTACIÓ A LA REALITAT JUVENIL 

 LIMITACIONS DE L’ASSOCIACIONISME JUVENIL A VILAFRANCA 

 DEFICIÈNCIES COMUNICACIÓ ADMINISTRACIÓ – JOVES    
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“El més important per a mi és el creixement 
de la desmotivació dels joves amb el que 
estan estudiant. La renúncia al que voldrien 
fer i la desmotivació cada cop més 
generalitzada”  

Professional 

 

“És desorientació, és por... crec que la 
principal preocupació dels joves és la 
incertesa, aquest impàs que no saben ben 
bé com enfocar la seva vida perquè hi ha un 
buit al davant.”  

Jove d’entre 25 I 34 anys 

 

“[El sistema educatiu] és com una fàbrica. 
És el sistema, no s’adaptarà a tu.”  

Jove d’entre 18 I 24 anys 

 

“Si hi ha alguna cosa que no saps, quan 
vulguis l’aprendràs. I les altres coses, valors 
o coses molt més importants que es podrien 
transmetre, des de l’escola no s’arriba.”  

Jove d’entre 18 I 24 anys 

 

Les (dificultats) transicions educatives i laborals juvenils  

 

Desmotivació i desorientació entre els joves  

Quan es parla de trajectòries laborals i educatives un dels relats 
més dominants és el de la desmotivació o desorientació. Entre 
els grups de professionals i grups de joves de menys edat la 
paraula més utilitzada és desmotivació, mentre que entre els joves 
de més edat la paraula que es va fer servir de manera espontània 
va ser desorientació. Aquesta desmotivació o desorientació té 
diferents causes, que podríem resumir en 4 grans dimensions:  

- Incertesa social i econòmica: context d’inestabilitat conjuntural.  

- Manca de referents: Manca o debilitat de referents a seguir, ja sigui en forma de recomanacions generals 
per a l’èxit econòmic o social o de persones que apareguin com a exemples a seguir.   

- Sistema educatiu: Es descriu un sistema educatiu poc adaptat a les necessitats que l’actual context 
requereix.  

- Actituds conformistes: El context aporta un mínim de seguretat a alguns joves que els fa acceptar de 
manera apàtica la situació d’incertesa.  

A continuació es desenvolupa l’explicació d’aquesta desmotivació:  

Situació d’incertesa. En general el context en què es basa 
aquesta desmotivació es descriu com una situació econòmica 

amb alts nivells d’atur per a la població juvenil, amb 
perspectives negatives a llarg termini. Cal assenyalar aquí 
aquesta segona dimensió, i és que sembla que el que acaba 
intensificant més aquesta desmotivació és la manca d’expectatives 

positives a llarg termini.   

Esforçar-se a estudiar sense una contrapartida posterior. Segons el grup de discussió de professionals més 
propers als joves, les principals preguntes que es fa el jovent avui en dia són “Per què estudiar si no trobaré 
feina” i “Per què he estudiat si ara no trobo feina”. En aquest sentit s’hauria trencat una màxima segons la 
qual si un jove s’esforçava acabaria obtenint una feina com a contrapartida. El trencament d’aquesta 
màxima es veu com la caiguda d’una sentència de referència i com un gran element desmotivador.   

Desorientació, pessimisme i frustració. El discurs més contundent al voltant de la desmotivació es va produir 
en el grup de discussió de joves entre 25 i 34 anys. Aquest grup va utilitzar la paraula desorientació, i 
descrivien una situació en què els valors i dinàmiques del món que ells estaven començant a viure han 
caigut o canviat. De cop i volta aquests joves se senten desorientats, i parlen de manca de referents, manca 
de solucions concretes,  manca de consells o idees a seguir, i on la seva generació és qui més 
contundentment està patint les conseqüències en forma d’atur, males polítiques d’habitatge, o perspectives 
de futur molt pessimistes.   

Sistema educatiu poc adaptat a la realitat actual. El sistema escolar és descrit pels joves com a molt 
memorístic, poc interactiu i poc creatiu. De fet, entre els grups de joves de 14 a 17 anys i els de 18 a 24 
s’assenyala directament a aquest sistema educatiu com una de les fonts de desmotivació i com una de les 
principals raons dels alts percentatges d’abandonament escolar. En el grup de joves de 18 a 24 s’assenyala 
també que l’actual sistema educatiu necessitaria donar 
més eines útils, valors o actituds necessaris per a l’actual 
context. Tot i això la majoria de joves són conscients que 
canviar això és un objectiu que traspassa l’àmbit municipal.   

En un context d’excés d’informació és molt més fàcil aprendre 
de manera autònoma. Segon el relat detectat en el grup de 

joves de 18 a 24 anys  l’escola hauria de centrar-se més a 
ensenyar a aprendre, a ser crític, i a transmetre determinades 
actituds i valors. Actualment el context i Internet permeten 

aprendre de manera molt més ràpida i autònoma.   
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“El fet del nini és “perquè ja em va bé” (...) 
És el fet d’esforçar-se encara que no surtin 
les coses. Perquè els nostres pares ens ho 
han donat tot.”  

Jove d’entre 25 I 34anys 

 

“Realment si a tu t’agrada molt la cuina i et 
vols dedicar a la cuina, perquè no has de fer 
un mòdul de cuina? Has de fer el batxillerat 
que... saps?.”  

Jove d’entre 14 I 17 anys 

 

“Això de l’emprenedoria... sí, es diu molt 
però després no es fa res perquè la gent 
sigui emprenedora, després et fas autònom i 
això és una vergonya.”  

Jove d’entre 25 a 34  anys 

 

El conformisme davant del context d’incertesa, clau per a la 
desmotivació. En alguns dels grups de discussió apareix el 
fenomen nini (en referència als joves que ni estudien ni 
treballen) i es relaciona amb certes actituds conformistes. Més 
concretament es descriu la situació d’un determinat perfil de jove 
que té les necessitats bàsiques cobertes gràcies als recursos 
familiars i que es conforma amb això com a resposta acrítica a un context econòmic i social que li aporta 
unes possibilitats de creixement massa complicades des del seu punt de vista.    

La manca de referents porta a una complexitat difícil de resoldre. Es fa referència a la falta de referents com 
una falta d’exemples a seguir, de persones amb trajectòries que siguin exemple a seguir i de màximes 
clares i estables. En aquest context on no hi ha referents, els joves acaben resolent el seu futur de maneres 
diverses, cadascú a la seva manera. Hi ha persones que acaben trobant un camí d’èxit, però n’hi ha moltes 
d’altres que no. En aquest sentit, es fa especial èmfasi a que l’administració treballi per a generar referents 
per als perfils de joves que més ho necessiten, com podrien ser els joves que pateixen abandonament 
escolar, els que no tenen suficient formació per entrar al món laboral, o els que un cop ja han acabat la seva 
trajectòria formativa amb estudis superiors no són capaços d’entrar en el mercat laboral on ells esperaven.   

Manca d’abordament específic dels casos d’abandonament escolar. S’assenyala que els joves que mostren 
poc interès pels seus estudis i que generen problemes a classe, de vegades són considerats com a “casos 
perduts”. No és un fet que passi amb tot el professorat, però segons els joves quan alguna persona 
comença a ser donada com a “cas perdut” és molt difícil evitar que la persona acabi patint abandonament 
escolar.   

 

Manca d’orientació de les trajectòries educatives cap a la formació professional  

Una opinió consistent entre tots els joves que estudiaven o havien estudiat en els recents anys és la de 
l’excessiu èmfasi del sistema educatiu en orientar-los cap al 
Batxillerat i la Universitat. Es comença a veure la formació 
professional com una forma més ràpida i segura d’entrar al món 
laboral. Aquest fet fa que, en el context actual del mercat 
laboral, aquest tipus de formació adquireixi un gran valor afegit.   

Els joves exposen una manca de coneixement pel que fa a les possibilitats que ofereix la Formació 
Professional. Més concretament, expliquen la sensació de que en la majoria de xerrades informatives en les 
que han participat (es posa l’exemple de la xerrada “I després de l’ESO, que?”) es passa ràpidament per 
sobre de les opcions de formació professional, sense entrar a explicar en detall. Prejudicis cap a la Formació 
Professional o les sortides laborals. També s’afirma que existeix un prejudici davant l’opció de la formació 
professional o bé de saltar directament al món laboral un cop acabada l’ESO.  

 

Canvis d’orientació percepció social vers l’emprenedoria  

S’està produint un canvi en l’actitud dels ciutadans cap a l’emprenedoria. Una de les observacions que s’han 
fet en els grups de discussió és el fet de que en els últims anys de crisi econòmica, els canvis en el mercat 
laboral han portat a que la gent vegi cada cop més l’emprenedoria com una alternativa viable al model de 
contractació més tradicional. En alguns sectors, l’autoocupació 
es converteix en la principal opció. El canvi d’orientació 
generalitzat cap a l’emprenedoria és més marcada en certs 
sectors. Es posa l’exemple dels professionals en disseny gràfic, 
ofici on un gran percentatge de les persones s’inclinen cap a 
convertir-se en treballador autònom des de ja fa molts anys. Per 
tant, és necessari que es promogui i faciliti l’emprenedoria per poder potenciar sectors sencers, sobretot a 
l’hora d’aportar coneixements, competències i habilitats a les persones formades en aquests sectors. 
Desdibuixament de la idea del treball segur. Tradicionalment s’ha vist el treball assegurat i per compte aliè 
com la millor manera de tenir una trajectòria professional estable. Davant l’actual situació econòmica 
aquesta idea del treball estable i segur cada cop es veu com menys possible per part dels joves. No obstant 
això, sí que es continuen detectant discursos de joves que fan referència a poder arribar a assolir aquest 
tipus de feines.   
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“El problema és que anem a l’empresa 30 
vegades. Cadascú a oferir coses diferents. I 
al final quan hi vas l’empresari ja et diu mira, 
ja han vingut i tinc molta feina.”  

Professionals 

 

“Falten camins formatius més adaptats a les 
necessitats dels joves (...) Més alternatives 
que no siguin compartiments estancs.”  

Professionals 

 

Dificultats per al desenvolupament d’una connexió efectiva entre el món formatiu i el món 
empresarial  

Dificultats en la gestió de la informació entre ajuntament i empresaris. Una bona part dels professionals 
entrevistats, basant-se en les seves experiències personals, afirmaven que les tasques de gestió i 
comunicació entre aquests organismes es feien “a pas de formiga”, i d’una forma descoordinada. En concret 
s’assenyalen problemes d’empresaris que reben múltiples visites 
de personal de diferents àrees de l’ajuntament, un fenomen 
que genera sensació de cansament entre les empreses.   

Segons el relat d’un de grups de professionals, aquesta falta de 
coordinació provoca un cert efecte de rebuig per part 
d’empreses que probablement col·laborarien en una altra situació. 
A aquesta manca de coordinació o d’acció conjunta cal afegir el sovint excés de burocràcia o paperassa, 
sobretot quan els serveis o prestacions venen d’administracions que estan per sobre de l’Ajuntament. Tot 
això acabaria posant pals a les rodes d’aquesta col·laboració entre empreses i món formatiu, que a la llarga 
acaben tenint un efecte d’abandonament dels projectes per part de les empreses.    

Dificultat per trobar empreses que cooperin. La manca d’organització existent, a banda de l’evident situació 
econòmica, provoca dificultats a l’hora de posar-se en contacte de forma regular i eficient amb empreses 
disposades a col·laborar, i en els casos en es troben, es fa difícil la col·laboració.   

De vegades no s’entenen les pràctiques a l’empresa com a part de la formació: A banda dels problemes 
d’administració, alguns dels tècnics perceben com un problema la falta de visió des del món empresarial, 
que no contempla que l’entrada a l’empresa és una part integral de la formació dels joves. Si s’aconseguís 
canviar aquesta visió es facilitaria en bona mesura la col·laboració entre el món educatiu i el món laboral.  

 

Respostes ineficients del sistema a les necessitats dels i les joves que abandonen el sistema 
formatiu   

Com ja s’ha tractat anteriorment sovint es detecten relats que afirmen la necessitat d’adaptació de 
l’administració pública als perfils complexos i necessitats concretes dels joves. Especialment, s’ha subratllat 
les necessitats relatives a les trajectòries formatives de joves amb pocs estudis. Necessitat de crear 
trajectes que s’ajustin a les necessitats de joves amb pocs estudis o sense estudis obligatoris. La 
desocupació afecta a tot tipus de joves, sense tenir en compte l’experiència anterior o el nivell educatiu. Per 
tant, a banda dels joves amb estudis que es troben sense 
ocupació, també existeix el perfil dels joves que en els anys 
previs a la crisi van passar al món laboral just després 
d’acabar els estudis obligatoris, o fins i tot en alguns casos 
sense acabar-los, i ara han perdut el seu lloc de treball.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLJ VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2015-2018       | 30 

 

  
 

“Jo penso que seria com el punt base, 
si aconseguís l'objectiu, clar, (...) 
tindrien una eina molt bona per 
aconseguir que la gent s’assabentés 
de les coses”  

Jove d’entre 14 i 17 anys, 

“No el vaig arribar a conèixer 
personalment però s’utilitzava, vull dir 
companys que tenen 28 o 29 anys 
diuen que realment se li ha donat ús”  

Jove d’entre 18 i 25 anys 

“És que amb la bicicleta per 
Vilafranca... si vaig per la vorera 
m’insulten i si vaig per la carretera em 
piten”  

Jove d’entre 18 i 24 anys, 

Les (dificultats) de l’apoderament i el protagonisme juvenil 

 

Manca d’un espai de trobada juvenil   

La creació d’un equipament públic dirigit especialment al jovent de Vilafranca és una necessitat que s’ha 
assenyalat en tots els grups de discussió, tant en els formats per professionals relacionats amb les 
polítiques de joventut com els formats pel jovent. De fet aquesta idea només va generar desacord i debat en 
el grup de joves d’entre 25 i 34 anys, on algun dels membres va plantejar que potser hi havia altres 
prioritats. La creació d’un espai públic de referència és percebut com un element estratègic. En tots els 
grups es destaca que disposar d’un espai de referència per als i les joves és un instrument que permetria 
abordar de manera molt més efectiva altres necessitats, com poden ser el foment de l’associacionisme, la 
desmotivació i la desorientació, o el fet de disposar d’un bon canal de 
comunicació amb la joventut.   

Idea llunyana de l’etcètera. L’etcètera és l’antic equipament dirigit al 
jovent de Vilafranca i que ja no existeix. En diferents grups els joves 
han anomenat aquest equipament de manera espontània i l’han posat 

com un possible referent a 
l’hora de dissenyar un nou espai. 

En el cas del grup de joves on més se n’ha parlat és al de 25 a 34 
anys. El grup de joves de 18 a 24 anys el recorda com un espai del que 
havia sentit a parlar però on mai havia anat. En general, quan es parla 
d’aquest antic equipament sempre es té una idea positiva, malgrat 

potser no van arribar a anar-hi mai.   

Els i les joves no senten com a referent o propi els actuals equipaments. És una idea generalitzada entre 
els diferents grups de discussió realitzats amb joves. Es destaca que hi ha serveis que donen un bon servei 
públic – com podria ser el centre Àgora o l’Escorxador- però s’insisteix en la idea que el jovent no veu 
aquests espais com a punt de referència. Falta un espai de referència per socialitzar. L’espai de trobada 
també és vist com un espai on poder abordar necessitats relacionades amb la socialització dels joves, el seu 
empoderament i el foment de determinats valors. En la majoria de grups de discussió apareixen idees en 
aquesta direcció, com per exemple que l’espai podria ajudar a acompanyar joves emprenedors, fomentar 
valors d’associacionisme i voluntariat, o arribar a connectar amb joves que normalment no s’aproparien ni a 
entitats ni a les administracions públiques. En aquest sentit s’assenyala molt explícitament que l’espai també 
ajudaria a que els i les joves se sentissin més implicats i motivats, donant així resposta a una altra de les 
necessitats assenyalades en aquesta diagnosi: la desmotivació i desorientació del jovent. Com ja hem 
assenyalat la majoria de joves veuen l’espai de trobada com un element estratègic, que permetria abordar 
altres necessitats com la socialització dels joves, el foment de determinats valors o la disposició d’un canal 
de comunicació clar i eficaç amb el jovent. No obstant en algun cas concret s’ha detectat algun discurs que 
assenyalava l’equipament com un espai més focalitzat en la vessant lúdica, un relat que s’ha concentrat 
més en algun dels joves d’entre 14 i 17 anys i que ni molt menys és el relat dominant.   

 

Deficient adaptació dels espais públics i la seva reglamentació a la realitat de la joventut  

Quan es parla de l’ús de diferents espais públics, ja sigui del carrer o d’equipaments públics, es detecten 
discursos que tenen com a punt comú la poca adaptació d’aquests espais i les seves normes a la realitat 
juvenil. En aquest sentit apareixen temes com l’ús de la bicicleta, de les biblioteques, de les sales d’estudi, o 
de jugar al carrer, entre d’altres. La majoria de discursos acaben fent referència de manera explicita a 
l’ordenança de civisme, que ha aparegut en tots els grups de discussió de joves sense que es preguntés 
de manera explícita per part del moderador. Potser l’únic element referent a l’ús de l’espai públic que ha 
aparegut sense relacionar-se amb l’ordenança és l’ús de la biblioteca i de les sales d’estudi. En el primer 
cas es considera que és un equipament que respon poc a la principal 
necessitat dels joves: disposar d’un espai silenciós, tranquil i espaiós 
per estudiar. En el cas de les sales d’estudi hi ha valoracions més 
positives, però en general sí que es demana una ampliació dels 
horaris, especialment durant els caps de setmana. En general existeix 
un discurs dominant d’oposició a l’ordenança. Tot i això hi ha algú que la 
desconeix i no s’atreveix a opinar, i altres persones que en aspectes concrets poden arribar a defensar-la, 
tot i que a nivell general no la defensen. No obstant això cal afirmar que el relat general detectat és que 
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“Jo penso que tota l’ordenança que 
s’ha fet ha estat pensant en els joves”  

Jove d’entre 18 i 24 anys, 

“L’ordenança sí que potser dóna més 
poder a la visió adulta. El que fa 
l’ordenança és que els joves s’hagin 
d’allunyar”  

Professional 

“Les associacions jo crec que són 
petites, i dóna la sensació que com és 
tan poqueta gent, entrar en un nucli 
tan tancat costa”  

Jove d’entre 25 i 34 anys, 

“Com fer que els joves que no es 
vinculen puguin vincular-se? (...) Els 
joves actius ja els tenim (...) però 
aquests altres, com ho podem fer?”  

Professional, 

“Penso que la gent que des de petita 
no s’ha pogut ficar en un lloc així ja no 
té aquesta inquietud. Costa molt que a 
tu mateix se’t desperti l’interès de cop”  

Jove d’entre 18 i 24 anys, 

l’ordenança s’ha pensat per acabar amb problemes derivats de l’ús de l’espai públic per part de joves i que 
s’ha fet sense tenir-los en compte. Hi ha una visió generalitzada segons la qual l’ordenança s’ha fet per 
evitar certs usos considerats propis dels i les joves de l’espai juvenil i que generaven conflicte. Aquests usos 
a nivell concret són l’ús de la bicicleta, beure alcohol a la via pública, jugar a pilota, l’organització 
d’esdeveniments lúdics com concerts, fer soroll durant la nit, o jugar 
amb aigua.    

Elaborada sense tenir en compte la participació dels joves. 
Existeix també una opinió generalitzada al voltant que l’administració 
no ha tingut en compte l’opinió dels joves a l’hora d’elaborar l’ordenança. En aquest sentit es fan propostes 
en el sentit que es podria haver incorporat la participació de joves a títol individual o bé haver consultat 
entitats juvenils de referència. Percepció de que l’administració tracta diferent les peticions en funció de qui 
la fa i de què es demana. Tot i que no és una opinió generalitzada, sí que alguns joves expressen que 
segons el que es vol organitzar o qui ho està promovent, la reacció de l’ajuntament és una o altra. És a dir, 
s’afirma que l’Ajuntament posa facilitats a determinades entitats o activitats per les que té especial interès -  
per tradició, per exemple- mentre que en altres tipus d’activitats s’obliga a un compliment més estricte de 
l’ordenança. L’ordenança fa que els joves es desplacin –geogràficament-  per gaudir dels espais a la seva 

manera. Una idea també generalitzada en diversos grups és que 
l’ordenança ha donat més poder a la visió adulta de com s’ha d’usar 

l’espai públic. Això ha tingut com a conseqüència que els joves es 
desplacin a altres espais, més allunyats de la ciutat, amb l’objectiu de 
gaudir de l’espai públic a la seva manera. Segons el relat de diferents 
grups la por a ser multat o a ser avisat per les autoritats fa que molts 

joves enlloc de deixar de fer aquestes activitats les continuïn fent però en llocs allunyats de la ciutat.   

Quan es parla de cercar altres maneres d’abordar els problemes d’ús de la via pública també es fa 
referència a les mesures reparadores alternatives als sancionats per l’ordenança. Un dels discursos que es 
detecten és que els joves fan aquestes mesures reparadores però que no arriben a reconèixer que han fet 
alguna acció negativa, ja que consideren que l’ordenança és injusta.   

 

Limitacions de l’associacionisme juvenil a Vilafranca   

Existeix la idea generalitzada que a Vilafranca hi ha un moviment associatiu i juvenil potent. D’entrada 
cal afirmar que Vilafranca és una ciutat que en comparació amb d’altres del seu volum té una vida 
associativa activa, amb entitats de referència com poden ser els Castellers, els Balls de Festa Major, entitats 
de lleure com el MIV i el GEP, o entitats juvenils com el Col.Mu. De fet la idea de que Vilafranca té un món 
associatiu actiu és molt generalitzada. Es detecten diferents perfils de joves, que van del més participatiu i 
actiu socialment al que no participa en cap activitat col·lectiva. Evidentment no tots els i les joves participen 
en el mateix grau, i aquesta és una reflexió que apareix sovint en els diferents grups de discussió.  

Idea de que els joves que participen en activitats col·lectives i entitats sempre acaben sent les mateixes. 
Una de les idees que s’ha detectat de manera repetida en els grups és que els joves que acaben participant 
en activitats col·lectives o en associacions acaben sent sempre els 
mateixos (endogàmia participativa). De fet s’assenyala que revertir 
aquesta situació seria la millor manera de comprovar que s’ha abordat 
de manera correcta aquesta necessitat. En aquest sentit el que caldria 
aconseguir és que joves dels perfils menys participatius acabessin 

mesclant-se amb els joves del 
primer perfil.   

La infància com a element clau per participar en el món 
associatiu. Quan es pregunta per les causes de la baixa participació 

d’alguns joves la majora de discursos fan referència a la infància 
que ha viscut cada jove. És a dir, si un jove té un entorn familiar que 
el porta a associar-se i a participar d’activitats col·lectives aquesta 
persona ja creix amb aquests valors, i ja “és a dins” del món associatiu. 
Participar d’aquest món és més difícil si l’entorn no introdueix als joves 
en l’associacionisme des de ben petits.    
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“Les entitats són de coses molt 
concretes: lleure, balls de festa major, 
etc. No hi ha un caldo associatiu 

d’interessos de grup. El Col.Mu és una 
excepció.”  

Jove d’entre 18 i 24 anys, 

“Els joves ens apanyem però llavors si 
des de dalt ens tallen les ales, per 
molt que hi hagi algú que ens ajudi, 
pues....”  

Jove d’entre 18 i 24 anys, 

“Per què en els consells escolars els 
joves acaben no participant? Perquè 
som els adults els que no els deixem 
participar.”  

Professional 

“Estem en un excés d’informació. Si a 
Internet vols trobar informació sobre 
viatges acabaràs en una agència de 
viatges. Els llocs de referència dels 
joves no són l’administració.”  

Professional 

 

És difícil entrar en entitats perquè són percebudes com a molt compactes. Un jove que no té interioritzats 
els valors associatius veu amb certa dificultat entrar en una entitat que no coneix. Bàsicament perquè les 
entitats, des de fora, són percebudes com a compactes o molt tancades. No obstant això, els mateixos 
joves saben que és una percepció que la majoria de vegades no és real, però tot i això acaben per no 
entrar-hi. De fet el relat d’algun dels joves afirma que “un cop hi entres ja és diferent”. Per tant una 
necessitat seria cercar la manera de trencar aquesta percepció que impedeix que alguns joves entrin a 
participar dins d’entitats. D’acord amb el relat dels diferents grups de joves els punts d’entrada a les entitats  
sempre solen ser a través de la seva xarxa d’amics i coneguts.  

Una altra raó per explicar la baixa implicació de certa gent són els temes de les entitats. Segons alguns 
joves participants de vegades el problema és que el tema en el que 
se centren les entitats de Vilafranca no són prou interessants per a 
determinats joves. En aquest sentit l’existència d’entitats que 
tractessin nous temes, especialment entitats que desenvolupin 
dinàmiques més comunitàries o grupals, podria fer que joves actualment 
poc participatius s’acabessin associant.  

Dificultat a l’hora d’inserir socialment joves. Una de les necessitats que també s’han detectat, centrada 
en els grups de discussió amb professionals, és que quan els serveis públics es troben amb persones amb 
necessitats d’inserció social és difícil saber a quines entitats dirigir aquests joves. De fet es concreta que 
quan es tracta de persones amb necessitats laborals potser és més clar quins poden ser els referents on 
enviar aquests joves, però que això esdevé més problemàtic quan el jove té problemes de caràcter social. 
En concret és difícil poder localitzar una entitat amb les afinitats de la persona jove, on aquesta es pugui 
sentir prou identificada.   

Poca confiança a les iniciatives i els lideratges dels joves. Una idea 
que apareix tant en els grups de professionals com en els grups de 
joves és que sovint hi ha una manca de confiança en les iniciatives 
o lideratges de joves.   

Més concretament, en el grup de discussió de professionals apareix la 
idea de que molt sovint la 

participació dels joves es veu 
desmotivada o desincentivada per la manera de fer adulta. I en aquest 
sentit és subratlla el dret dels joves a equivocar-se. S’assenyala com un 
element de desmotivació el fet de que les propostes dels joves hagin de 
passar per massa filtres o de que es faci un control massa exhaustiu del 
que fan.   

 

Deficiències en els canals i les estratègies de comunicació (Administració pública- Joves) 

Un dels principals punts febles que s’assenyalen és la debilitat amb que l’Administració es comunica 
amb els joves. Sobretot a l’hora d’informar-los, però també a l’hora de comunicar-se bilateralment amb 
ells, és a dir quan se’ls vol consultar o implicar en determinades polítiques o serveis de l’administració. Es 
detecta en diferents grups de discussió segons que potser l’epicentre d’aquest problema és el fet que 
actualment es viu en un context d’excés d’informació, i dins 
d’aquest context l’administració ha deixat de ser un punt de 
referència per a la població juvenil. En el seu lloc el jovent navega 
per Internet o utilitza el boca orella i acaben trobant altres 
referents.   

Si l’administració vol ser referent per als joves s’ho ha de treballar. 
Aquesta idea apareix explícitament en els grups de discussió de personal de l’administració pública i de 
manera menys explícita en els grups de joves. La idea és que avui en dia perquè existeixi un servei dirigit 
als joves no significa que aquests l’utilitzin. D’aquesta manera quan es dissenya un servei per als joves cal 
treballar perquè aquests se’l sentin seu i perquè es percebi com a referent.   

El valor afegit que pot tenir l’administració davant dels joves és el treball en xarxa. S’afirma que l’Ajuntament 
coneix el conjunt de les institucions públiques tant municipals com supramunicipals o nacionals, té una visió 
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“Si el jove té el màxim d’informació 
possible, tindrà més possibilitats de 
poder accedir a una cosa que li 
interessi personalment.”  

Professional 

àmplia dels serveis existents i té la capacitat de posar-s’hi en contacte. Coneix també la manera de 
funcionar de l’administració, una manera que sovint és desconeguda o poc familiar per al jovent.   

Els principals canals d’informació per als joves són el boca orella i les xarxes socials, especialment 
facebook i les aplicacions mòbils com whatsapp. Els joves assistents als grups de discussió també 
anomenen el butlletí del SIAJ, tot i que afirmen que en general és un recurs que no és tant conegut entre els 
seus amics. El discurs dels joves se centra per una banda en el canvi en les eines o canals d’informació. 
D’aquesta manera s’afirma que potser el web del SIAJ és massa antiquat o que cal passar a utilitzar molt 
més les xarxes socials. Però els joves també parlen del contingut, que creuen que hauria de ser més 
concret i més senzill. Una altra de les necessitats que es detecta és que el contingut que es transmeti als 
joves no sigui un conjunt d’informacions poc connectades entre sí, sinó que sigui una informació de valor, 
que respongui a necessitats concretes dels joves i que sigui 
especialment pensat per a la realitat de Vilafranca.   

Adaptació de l’administració a les necessitats i perfils dels joves. És 
una demanda expressada tant pels grups de joves com pels grups de 
tècnics. Apareix molt clarament en l’àmbit de la formació i l’ocupació, 
on es demana que el sistema formatiu i els recursos ocupacionals s’adaptin a la complexitat de la realitat 
juvenil. Però la demanda també s’estén a nivell general.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLJ VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2015-2018       | 34 

 

  
 

 

2. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE 
JOVENTUT 
Fins aquí hem vist quines són les necessitats dels i les joves de Vilafranca del Penedès i en aquest apartat 

analitzarem quines són les polítiques de joventut que s’adrecen a la població jove. És a dir, quins són els 

recursos que s’estan desenvolupant per tal de donar resposta a aquestes necessitats.  

Entenem que la política de joventut ha de ser necessàriament una política integral i transversal a totes les 

regidories de l’Ajuntament. Per aquest motiu s’han tingut en compte, a més dels programes que es recullen 

a l’anterior PLJ, les diverses accions i programes que es desenvolupen des de la resta de regidories del 

consistori adreçats a la població jove vilafranquina. Amb la col·laboració dels diferents tècnics i tècniques 

municipals hem analitzat quins són els programes que es desenvolupen, així com quina és la metodologia 

de treball entre les regidories.  

Però per saber en quin punt estem se’ns ha fet necessari recopilar quin ha estat el recorregut de les 

polítiques de joventut a Vilafranca del Penedès, així com descriure i analitzar quins són els recursos 

(econòmics, humans i estructurals) de la Regidoria de Joventut per donar resposta a les necessitats dels i 

les joves.  

LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès és 
l’encarregada de desenvolupar les 
polítiques de joventut al municipi. Això 
inclou als i les joves d’edats compreses 
entre els 15 i els 29 anys, tot i que hi ha 
algunes accions que abasten altres 
edats, com són els adolescents d’entre 
12 i 14 anys i alguns col·lectius de joves 
d’entre 30 i 34 anys.  

La Regidoria de Joventut, conforma amb 
Cultura, Esports, Solidaritat i cooperació, 
Gent Gran i Igualtat una de les sis potes 
de l’àrea de Relacions ciutadanes i 
Promoció social. Aquestes regidories es 
caracteritzen per ser serveis amb un 
contacte directe d’atenció a la  
ciutadania, a més d’establir-se relacions 
formals amb les entitats de la vila.  

 

 

 

 

Cartipàs municipal 
Àrea Regidoria 

Alcaldia Alcaldia 
Comunicació 

Participació i voluntariat 

Serveis centrals i 
organització 

Competitivitat i Ocupació 

Urbanisme, Medi Ambient i 
Habitatge Via Pública, Cementiris i Mobilitat 

Serveis a les 
persones 

Ensenyament 

Benestar Social 

Convivència i ciutadania 

Salut 

Territori i Medi 
ambient 

Urbanisme 

Habitatge 

Medi Ambient 

Pla de Barris (l’Espirall) 

Serveis urbans i 
Seguretat ciutadana 

Seguretat ciutadana 

Protecció civil 

Serveis urbans 

Mobilitat 

Economia, Empresa i 
Ocupació 

Promoció Econòmica 

Comerç i turisme 

Consum 

Ocupació i Formació 

Relacions internacionals 

Relacions ciutadanes 
i promoció social 

Cultura 

Esports 

Joventut 

Solidaritat i cooperació 

Gent Gran 

Igualtat 
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Font. Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Als anys 80’s, a Vilafranca del Penedès, hi trobem una estructura mínima especialitzada en joventut. 

L’Ajuntament impulsà l’obertura d’un local per a joves, servei dinamitzat per una persona tècnica. L’any 1987 

es va produir un canvi d’ubicació d’aquest local juvenil, passant d’un espai reduït a fer la funció d’espai jove 

en una primera planta d’un edifici municipal (Edifici dels Tirinitaris): l’ETC, l’Espai de Trobada i Activitat 

Juveil (24 de juliol de 1987). En aquests anys (1986) es crea el SIAJ, Servei d’Informació i Assessorament 

per a Joves, com un servei intercomarcal Penedès-Garraf de caràcter mancomunat, amb una de les seus a 

Vilafranca (l’altra a Vilanova i la Geltrú) i amb dos professionals que realitzaven tasques d’informadors/es. 

L’any 1994, les polítiques de joventut s’integraren al cartipàs municipal amb la creació de la regidoria de 

joventut, tot i que anterior a aquesta data, i com hem argumentat, podem determinar que existia Servei de 

Joventut i un desplegament d’unes polítiques de joventut integrals pioneres tal i com les entenem en 

l’actualitat. En aquesta data es va realitzar el primer estudi sobre la realitat al municipi i el primer Pla Vila 

Jove: el document base elaborat en el seu moment amb la voluntat de ser un marc de referència per definir, 

impulsar i coordinar les polítiques de joventut al municipi, atenent a la realitat i les necessitats de les 

persones joves d’aquell moment. Durant aquest període les accions desenvolupades per la regidoria de 

Joventut eren de caire cultural i de participació, tot i que es desenvoluparen algunes accions puntuals en els 

àmbits d’educació i ocupació. S’impulsà l’adequació d’un espai per a joves (l’ETC), que es va dotar de 

personal per a la dinamització portant a terme accions. A finals dels anys 90 el SIAJ es reestructurà amb la 

incorporació d’una persona en el desplegament del Servei Voluntari Europeu.  

A partir de l’any 2004, les activitats destinades a la població jove van començar a reduir-se, donat el 

tancament de l’ETC, fins a ser pràcticament activitats puntuals per manca d’aquest espai de referència. Es 

van delimitar els recursos humans, infraestructurals i econòmics a la Regidoria de Joventut. Això va 

comportar la disminució de l’activitat de la regidoria de joventut en si, passant-se d’una programació 

continuada i anual vinculada sobretot a través de l’equipament juvenil, a una programació puntual i sobretot 

desenvolupada a partir de la participació juvenil en base els interessos i implicació dels i les joves: 

desenvolupament de projectes d’activitats a partir de la participació juvenil i la cogestió dels projectes entre 

Joventut i els joves (associats i grups informals). L’espai per a joves va reconvertir-se en l’Escola d’art 

Arsenal. Després, en una segona fase d’ampliació de l’Arsenal, a l’any 2014, el SIAJ que encara estava 

ubicat a l’edifici dels Trinitaris, va canviar d’ubicació al carrer de la Cort, 16 (al costat de l’Ajuntament), de 

manera provisional. A l’any 2015 es preveu que l’oficina tècnica de Joventut i el SIAJ canviïn d’ubicació, en 

un mateix edifici, al carrer de la Fruita, 13 (barri del Centre Vila). Tot i que és en aquest període s’impulsa la 

consolidació del SIAJ, fins a municipalitzar-se l’any 2008, l’equip l’integraven 1 cap de servei (per les dues 

oficines comarcals), 2 tècnics/ques en informació juvenil i un tècnic/a del Servei Voluntari Europeu.  

En aquella dècada també la situació de la joventut i de les polítiques públiques evolucionà, en aquest marc 

d’evolució i canvi social de la joventut i de la societat, s’establí el projecte Vila Jove 2006-2010. El 20 de 

desembre de 2005, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Vilafranca va aprovar, per unanimitat, el Pla 

estratègic de promoció juvenil: Vila Jove 2006-2010, fruit de la revisió estratègica de la política municipal de 

joventut, i que es va dur a terme entre els actors protagonistes: l’Ajuntament i els i les joves, a partir d’un 

elevat grau de participació activa de la població jove de Vilafranca. Aquesta eina de treball actualitzà als 

nous reptes socials, econòmics i culturals del segle XXI permetent el desenvolupament integral de les 

polítiques de joventut al municipi, atenent a la realitat i necessitats de la població jove. 

La combinació entre l’experiència adquirida durant els anys 80 i 90 de treball de Joventut i els treballs de 

recerca i de coneixement de la realitat juvenil que han precedit el projecte Vila Jove, principalment l’Informe 

Joventut i el procés participatiu amb la població jove, permeten constatar les transformacions de les 

condicions de vida dels i les joves durant els darrers deu anys. Així, i fruit de tot això, s’estableix com a 

missió central del projecte Vila Jove la voluntat de promoure la població jove com a protagonista de la 

seva pròpia vida, dotant-la de recursos per tal que construeixi el seu projecte personal a la mida dels seus 

interessos i prioritats, amb capacitat real per escollir en llibertat entre les múltiples opcions que li ofereix 

l’entorn immediat, dotant-la al mateix temps d’eines que puguin usar directament en la recerca de solucions 

per als seus problemes i mancances, especialment aquells que fan referència a la seva autonomia real i a la 
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capacitat d’expressar obertament i sense obstacles remarcables la seva visió singular del món i les seves 

respostes als grans reptes plantejats en la vida social, cultural, econòmica i política de la comunitat en què 

viuen. 

Aquest segon pla estratègic de promoció juvenil, a part d’incorporar els 

fonaments teòrics fruit de l’anàlisi de la situació dels i les joves d’avui, 

desplega tot un seguit de continguts pràctics en què s’ordenen totes les 

actuacions que la política de joventut assumirà durant els propers cinc 

anys, incloent aquelles que, donada la seva eficàcia, es porten a terme 

des de fa temps. 

El projecte Vila Jove 2006-2010 es desplegà en tres grans àmbits: 

autonomia, ciutadania i, experimentació i creativitat. En cadascun d’aquests tres grans àmbits s’inclouen 

un total de quinze programes sobre habitatge, ocupació, mobilitat, educació, salut, informació juvenil, 

participació i associacionisme, oci, creació, tecnologies de la informació. La totalitat d’aquests 

programes es desenvolupen en un total de seixanta-vuit actuacions concretes temporalitzades, 

pressupostades i amb els seus indicadors específics d’avaluació. 

Alhora, i donada la seva capacitat d’adaptació, el projecte Vila Jove 2006-2010 preveu la seva revisió i 

adaptació a mig termini amb la finalitat de fer front als reptes que es plantegin en el futur. Per tant, es tracta 

d’una eina flexible i amb capacitat d’adaptació a la realitat canviant dels i les joves de Vilafranca.  

LA REGIDORIA DE JOVENTUT 

Hem de tenir present que un dels elements determinants a l’hora de desenvolupar les polítiques de joventut 

són els recursos disponibles. La Regidoria de Joventut es caracteritza per un equip humà consolidat. 

Actualment l’equip que conforma la regidoria de joventut es caracteritza per la professionalitat i el 

coneixement del territori, ja que són professionals que han treballat en programes que impliquen el contacte 

directe amb joves i la coordinació directa amb els diferents agents territorials.  

Tot i la manca d’un equipament de referència específicament per a joves, des de Joventut s’han continuat 

desenvolupant programes per a joves prioritzant-se el treball amb els centres educatius de secundària a 

través del programa PIDCES, i el suport i impuls a les iniciatives juvenils, tant associatives com de grups no 

formals de joves per àmbits d’interès; i a través de projectes en diferents àmbits (cultura, salut, oci, lleure 

educatiu, educació i representació d’estudiants) s’ha promogut la participació juvenil, sent la finalitat de la 

seva participació el desenvolupament d’accions promogudes des dels mateixos joves a partir de la 

interacció amb els i les professionals de joventut. 

Amb aquesta metodologia de treball s’ha prioritzat sobretot potenciar la participació juvenil a través de la 

creació de nous col·lectius i associacions juvenils en l’àmbit de la cultura juvenil (col·lectius juvenils vinculats 

amb la cultura urbana, associació de joves músics, joves relacionats amb la cultura del joc alternatiu i 

social). També s’ha enfortit la relació continuada, a través de convenis de col·laboració, amb els esplais i 

Cau de la vila que han permès treballar en xarxa projectes de lleure alternatiu i creatiu per a joves als estius, 

i vincular els i les joves de les entitats juvenils de l’àmbit del lleure en altres iniciatives socials de la vila; ja 

siguin promogudes pel mateix Ajuntament, o bé a través de la connexió en xarxa amb altres entitats de la 

vila com les ONG’s, entitats de salut, o de promoció social de diversa índole. 

La Regidora de Joventut en tant que responsable política és qui té de forma efectiva les competències de la 

Regidoria i qui fixa els criteris i les línies de treball. La dedicació és compartida amb altres regidories 

d’Esports i Salut. Desenvolupa les següents funcions:  

 Direcció de l’àrea de joventut 

 Gestió i control pressupostari 

 Interlocució política amb altres àrees de l’ajuntament 

 Interlocució política amb altres institucions 
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 Representació política de la regidoria 

 Supervisió i control de la prestació de serveis 

 Seguiment, revisió i avaluació periòdica del PLJ 

El responsable tècnic de la regidoria de Joventut, assumeix la gestió de la coordinació interna, així com les 

tasques de coordinació externa (desplegament transversal de les polítiques de joventut), i també les tasques 

derivades de la implementació, el disseny i l’execució de les activitats dels programes i serveis adreçats a la 

població jove. La dedicació és exclusiva. Desenvolupa les següents funcions:  

 Responsable tècnic de l’aplicació del PLJ 

 Revisió i seguiment del funcionament i del servei 

 Proposta, organització, seguiment i avaluació de les activitats del PLJ 

 Interlocució tècnica amb altres àrees de l’Ajuntament 

 Interlocució tècnica amb altres administracions 

 Interlocució amb associacions juvenils 

 Negociació i valoració de prestacions externes de serveis 

La persona responsable del SIAJ, és una tècnica de joventut especialitzada en informació juvenil a 

dedicació completa.  

 Gestió del servei d’informació (recerca, tractament i elaboració de la informació) 

 Dinamització de la informació (mitjans comunicació, web, xerrades, etc.) 

Una persona tècnica auxiliar de joventut que desenvolupa tasques de dinamització i informació juvenil, 

desenvolupant tasques d’execució del programa PIDCES i de suport tècnic en la dinamització juvenil. 

Dinamitzadora referent del PIDCES (projecte de dinamització als centres d’educació de secundària). 

Treballa a jornada complerta i amb dedicació exclusiva al Servei de Joventut; les seves funcions són les 

següents:  

 Interlocució amb joves 

 Suport tècnic a programes concrets 

 Coordinació amb els centres de secundària 

 Manteniment i dinamització TIC (facebook, twitter, etc) 

 Dinamització Programa PIDCES (Punt d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació 
Secundària). 

  Interlocució amb els centres d’educació secundària 

Una persona tècnica auxiliar responsable de la sala d’estudi Casa Amiguet. 

L’equip el complementa una persona que realitza funcions administratives i d’atenció a l’oficina de joventut 

de forma exclusiva.  

Aquests és l’equip contractat directament per l’Ajuntament, però hi ha personal extern. Una persona que 

realitza el servei de dinamització al barri de l’Espirall i el personal extern per al servei de les sales d’estudi 

(una persona fixa anual, més reforços puntuals per ampliació servei en èpoques exàmens).  

En els darrers anys el servei de joventut ha comptat amb joves en conveni de pràctiques, ja siguin 

estudiants en pràctiques curriculars (practicum d’estudis d’àmbit social), o a través de pràctiques no 

curriculars i remunerades.  
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Recursos humans 

 

Els recursos municipals dels que disposa la regidoria de Joventut representen el 0,55% del pressupost 

global del consistori. Per tant tot i que la capacitat real d’intervenció de les polítiques públiques municipals 

en l’àmbit de joventut assoleixen graus de suficiència quan aquesta representa un 1% del pressupost 

municipal, és bona la situació quan aquest percentatge es situa en 1,5% òptim quan assoleix més del 2% de 

la despesa municipal, podem argumentar que l’evolució en aquests darrers anys ha estat positiva ja que el 

percentatge s’ha incrementat del 0,46% a l’any 2013 al 0,55%.  

Recursos econòmics, 2015 

 

Pressupost 

Ajuntament de Vilafranca  40.763.145 € 

Regidoria de Joventut 223.398 € 

Percentatge 0,55% 

Nota: en el pressupost de joventut s’inclouen les despeses de recursos humans, funcionament i convenis amb entitats juvenils.  

 

Respecte els recursos estructurals hem de comentar que actualment els recursos que gestiona i dinamitza 

directament la Regidoria de Joventut són els següents: 

 SIAJ: situat al carrer de la Cort, 16 (al costat de l’Ajuntament). Es tracta d’un emplaçament 

provisional fins que es faci efectiu el trasllat, juntament amb l’equip de l’Oficina Tècnica de 

Joventut, en un altre edifici municipal. La seva funció és la d’atendre les necessitats 

infromatives dels i les joves, i la població en general, en qualsevol tema d’interès juvenil: 

educació, treball, habitatge, oci i temps lliure, participació social i voluntariat, etc. 

Personal en plantilla 

Lloc de treball Categoria professional Hores dedicades % horari Joventut 

Responsable tècnic Tècnic Mitjà A2 37,5 h/set 100% 

SIAJ, Informadora Juvenil Tècnic Mitjà A2 37,5 h/set 100% 

Dinamitzador/a  juvenil PIDCES Tècnica Auxiliar C1 37,5 h/set 100% 

Responsable sala estudi (Casa Amiguet) Tècnic Auxiliar C1 26,5 h/set 100% 

Auxiliar de gestió Administrativa C1 37,5 h/set 100% 

Personal extern 

Lloc de treball Categoria professional Hores dedicades Programa/Projecte 

Dinamitzador juvenil (Espirall) --- 35 h/set 100% 

Conserge Sala Estudi Escavi  25 h/set 100% 

Personal reforç consergeria períodes exàmens    

Personal en pràctiques    
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 Sales d’estudi municipals: actualment es disposen de dos sales d’estudi que són: 

- Sala d’estudi Casa Amiguet, situada al barri del Centre, i amb un total de 97 places per 

a l’estudi individual i grupal (es disposa d’un espai diferenciat per a l’estudi i treball en 

grup). Horari de funcionament: de dilluns a divendres de les 16.30 a les 21.30 hores 

durant tot el curs escolar i part de l’estiu. Resta tancada de mitjan de juliol i agost. 

- Sala d’estudi ESCAVI: aquesta sala està situada al barri del Poble Nou i forma part d’un 

complex on també hi ha el servei de Promoció econòmica de l’Ajuntament i l’escola Wine 

Bisness School la qual té la funció d’oferir formació de primer nivell al teixit empresarial 

del sector del vi. S’ofereixen un total de 60 places per a l’estudi. 

Horari de funcionament; dilluns de les 9.30 a les 14.30 hores; i de dimarts a divendres de 

les 16.30 a les 21.30 hores. Durant els 2 períodes d’exàmens universitaris, ambdues 

sales amplien el seu horari d’obertura, de dilluns a diumenge de les 9 a les 13.30 hores i 

de les 16 a les 22:30 hores. 

El període d’hivern acostuma a ser de gener fins a principis de febrer, i el període d’estiu 

de finals de maig a principis de juliol. El calendari concret, es defineix cada curs d’acord 

el calendari d’exàmens de la majoria d’universitats públiques de Catalunya. Ambdues 

sales ofereixen el servei Wi.Fi gratuït i servei públic de punts de connexió a internet. 6 

PC’s a la sala Casa Amiguet i 2 PC’s a la sala ESCAVI. 

 

 Oficina Tècnica de Joventut: és el servei tècnic de Joventut, i està ubicat al carrer Galceran, 

5, al barri del Centre Vila, també de manera provisional. En l’actualitat s’està pendent de 

nova ubicació definitiva juntament amb el SIAJ. 

 

 Altres equipaments municipals d’interès juvenil: 

- Alberg Municipal de Joventut: dins el recinte de la Fassina, on també hi ha ubicat el 

servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament, hi ha l’alberg de Joventut el qual funciona 

com alberg per a grups de mínim 10 persones i com espai de formació ocupacional en 

l’àmbit de la restauració. El seu funcionament és municipal i es gestiona des del servei 

d’Ocupació i Formació. 

- L’Escorxador: és un espai per a l’activitat associativa que també allotja el servei de 

Cultura de l’Ajuntament. A banda de ser un espai d’activitat del teixit associatiu de la vila, 

és un hotel d’entitats. Més informació: http://cultura.vilafranca.cat  

- Escola Municipal d’Art ARSENAL: tota la informació a www.arsenal.cat 

- Escola Municipal de Música: tota la informació a: http://escolademusica.vilafranca.cat/. 

- Al municipi hi ha vuit centres on s’imparteix educació secundària (un 50% són de 

titularitat pública i un 50 són centre concertats).   

- IES Alt Penedès (ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS) 
- IES Eugeni d’Ors (ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS) 
- IES Milà i Fontanals (ESO, Batxillerat i CFGM) 
- IES Nou de Vilafranca del Penedès (ESO) 
- Escola Municipal d’Art Arsenal (CFGM, CFGS, cursos d’iniciació, PACF) 
- Col·legi Vedruna-Sant Elies – Centre concertat (ESO) 
- Col·legi Sant Josep – Centre concertat (ESO) 
- Col·legi Sant Ramon de Penyafort – Centre concertat (ESO) 
- Escola Montagut – Centre concertat (ESO i Batxillerat) 
- CET Penedès – Centre privat (CFGS) 

 

 

http://cultura.vilafranca.cat/
http://www.arsenal.cat/
http://escolademusica.vilafranca.cat/
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Recursos estructurals 

Equipament Descripció Destinataris Règim 

 
Oficina 
tècnica  
de Joventut 
 
 
 
 
 
 

 L’OTJ és el servei municipal destinat al jovent de Vilafranca i que té com a objectiu 
oferir serveis diversos per atendre les necessitats específiques de la població jove en 
els seus àmbits d’interès (oci, educació, informació juvenil, participació, salut, etc.). 
 
 
 
 
 

Joves Municipal 

 
SIAJ  

Servei d’Informació i Assessorament per a joves  
Suport i assessorament en general al jovent de Vilafranca (servei de rebuda per a 
joves), tant si és membre d’una associació, d’un col·lectiu o si ve a títol individual. 
Dinamització juvenil mitjançant la realització de programes d’activitats periòdiques i 
d’accions puntuals d’interès juvenil. 
Fomentar la participació del jovent en els afers d’àmbit municipal. 

Joves Municipal 

PIDCES 

 

Punt d’Informació i Dinamització Centres Educació Secundària  Joves IES Generalitat 

 
Sales d’estudi 

 

Sala d’estudi Casa Amiguet/ Salta d’estudi Escavi 
Les sales d’estudi municipals de Vilafranca Casa Amiguet i ESCAVI amplien de nou el 
seus horaris de servei a l’estudi per tal d’atendre les necessitats dels estudiants 
universitaris durant els periódes exàmens finals del primer quadrimestre DEL curs 
2014/15. L’horari ampliat serà de dilluns a diumenge de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia 
i de 4 de la tarda a 2/4 d’11 de la nit. En total, onze hores d’obertura d’aquest servei 
d’atenció i suport al jove estudiant. Durant la darrera ampliació horària de les sales 
d’estudi, a l’estiu, van fer-ne ús 6.538 persones amb un total de 7.423 usos dels 
diferents serveis que s’ofereixen.: 147 punts de treball, connexió wi-fi gratuïta, una sala 
a part per a treball en grup a la sala Casa Amiguet. 

Estudiants Municipal 

Alberg Municipal de 
Joventut 
 

L'alberg disposa de 57 places amb serveis —lavabos, vàters i dutxes— a totes les 
habitacions. Hi ha menjador, bar, lloguer de llençols, bugaderia, consigna i caixes de 
seguretat, sales d'estar, televisor i vídeo, jocs de taula, habitacions i serveis 
condicionats per a persones amb discapacitat, torre-mirador i aparcament per a cotxes, 
autobusos i bicicletes. 
El recinte de la Fassina, al costat mateix de l'alberg, disposa d'aules, de tallers, d'una 
sala de conferències i de tots els equipaments per organitzar jornades formatives, 
congressos de petit format o seminaris. 
Es poden practicar tota mena d'esports a la zona esportiva municipal, al Complex 
Aquàtic Municipal i al mateix entorn natural. 
 
Les sinstal.lacions de l'Alberg s'utilitzen també per als programes formatius d'hosteleria i 
restauració en els espais habilitats de bar/restaurant i cuines. 

Joves Municipal 

 
La Fassina 
 

És la seu del Servei d'Ocupació i Formació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i 
te com a missió participar com agent dinamitzador social i econòmic al territori, 
implementar polítiques actives d'ocupació i programes formatius per al 
desenvolupament de competències i qualificacions professionals i promoure la cultura 
de l'aprenentatge al llarg de la vida. 
Les instal.lacions del complex La Fassina estan adaptades a les necessitats formatives 
dels diferents programes que es porten a terme durant tot l'any. Aules formatives, sales 
de reunions, espais de trobada, sala d'actes i altres espais totalment equipats amb 
connexió WIFI i pantalles PDI. 
 

Equipament 
generalista 

Municipal 

Les Aules TIC 

 

El Servei d'Ocupació i Formació disposa de quatre espais equipats en TIC - 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Es tracta de quatre aules adreçades 
a fer formació especifíca, a través del programa Vilafranca Virtual,  o a donar suport al 
desenvolupament de la resta de programes formatius del servei. Així mateix els espais 
permeten la pràctica individual de les habilitats informàtiques a partir de les necessitats i 
ritme de l'aprenentatge individual.Les Aules TIC disposen de terminals individuals i 
existeix una Aula TIC mòbil amb ordinadors portàtils per utilitzar en diversos espais del 
Servei d'Ocupació i Formació. 

Equipament 
generalista 

Municipal 
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AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

Per tal de dur a terme l’avaluació de les polítiques de joventut a Vilafranca s’ha fet un exercici des de la 

mateixa Regidoria per recopilar diferent informació existent, així com s’ha fet un treball analític intern de 

reflexió en el que ha participat tot l’equip de Joventut. Per completar aquesta informació s’han fet grups de 

treball amb agents municipals per tal de recollir des d’una òptica més qualitativa una avaluació sobre el 

treball de la Regidoria de Joventut i sobre les politiques de joventut del municipi. Hem pogut comprovar, que 

existeixen limitacions en les fonts de dades existents. Hem trobat dificultats en el desenvolupament de 

l’avaluació del PLJ, i per tant en el mesurament dels assoliments d’aquest pla estratègic. Per a moltes de les 

actuacions no hem pogut recollir indicadors d’impacte. Aquest tret ens apunta la necessitat d’intensificar 

l’avaluació continuada en el disseny del nou PLJ per tal de trobar i salvar les limitacions possibles en els 

indicadors d’avaluació.  

Programes i accions Vila Jove  

Aquest PLJ estava integrat per 68 actuacions distribuïdes en 15 línies d’actuació: 

habitatge, ocupació, mobilitat, educació, salut, informació, participació, 

associacionisme, viver iniciatives juvenils, nouvinguts, gènere, en positiu, oci i 

dinamització, TIC i nous creadors. Aquestes les hem avaluat seguint els criteris de 

diagnosi prioritaris establerts pel grup motor.  

En la línia de formació i treball s’han desenvolupat principalment les accions 

relacionades amb programes d’orientació, formació i ocupació, així com accions 

de dinamització de la informació des del servei d’informació SIAJ relacionades 

amb la recerca de feina i l’emprenedoria, a banda de l’atenció informativa 

generalitzada que des del SIAJ s’atén en matèria laboral  les accions plantejades excepte  No s’ha 

desenvolupat fins aquest 2015 el servei d’assessorament laboral per a Joves, o descentralització de l’Oficina 

Municipal de Treball (en la línia d’assolir servei d’assessories especialitzades, a partir de l’optimització dels 

recursos municipals). En general totes aquestes accions tenen un bon seguiment (durant els diferents anys) 

i unes òptimes valoracions. Dos dels principals eixos de treball han estat l’assessorament del PIJ en aquests 

dos àmbits tant al SIJ com a partir del programa PIDCES (formació). El PIJ als diversos espais (SIJ i centres 

educatius de secundària) ha generat sinergies de relació amb els i les joves, esdevenint un punt de 

referència tant per als diversos professionals com per als i les joves del municipi. De les actuacions en 

l’àmbit d’ocupació no es disposa d’informació de les liderades per altres agents, tot i que sí que podem 

afirmar que el treball desenvolupat es considera òptim i que la realització d’actuacions és molt eficient. 

Respecte els projectes desenvolupats directament per joventut l’avaluació és positiva. 

En la línia d’associacionisme i participació no s’han assolit algunes de les accions puntuals, però s’ha 

treballat en aquestes vies com són: Promoció de la participació social dels i les joves a través de la cogestió 

de projectes a partir dels diferents contextos d’activitat juvenil, ja sigui des de la mateixa programació 

d’activitats a l’estiu de la regidoria, el Jovestiu i l’Espai 0; o bé a través de projectes com les Jornades 

lúdiques JUGUEM! Que es duen a terme des del 2008 a partir de la implicació de 2 entitats juvenils (La 

Casa dels estranys i Associació pel Desenvolupament d’Activitats Lúdiques i Tècniques – ADALT) en 

col·laboració amb Joventut. També a través del treball col·laboratiu amb l’associació juvenil Col·lectiu 

Musical de Vilafranca – COL·MU, amb els quals s’han organitzat festivals (Mushroom Festival), 

esdeveniments musicals i l’organització de la Festa de la Música (21 de juny), juntament amb l’escola 

municipal de música i el servei de cultura. Convenis de col·laboració amb els dos esplais de la vila (GEP i 

MIV) i el Cau (Agrupament Escolta Guia Pere II i Sta. Maria Escoltes Santa Maria de Foix). Des dels darrers 

Biblioteca Torras i Bages 

 

La biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès, és una biblioteca pública, que 
com a tal, facilita l'accés a la informació, a la cultura i al lleure de manera lliure i gratuïta 
a tots els ciutadans i ciutadanes de la seva comunitat. Té voluntat de ser un espai obert 
a tothom, a totes les cultures i per a totes les edats. 
BTB Jove, Book readers,  

Equipament 
generalista 

Municipal 
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anys, la gestió i col·laboració a través dels convenis de col·laboració es gestionen des de Joventut, havent-

se traspassat la seva gestió des del servei de Cultura. Aquest fet ha permès generar una major col·laboració 

en projectes de participació juvenil entre les 3 entitats juvenils i l’Ajuntament, com per exemple la 

programació de l’Espai O. Suport i formació als joves estudiants de secundària representants d’estudiants: 

delegats i sotsdelegats de classe, associacions d’estudiants dels instituts i darrerament amb el projecte 

ALTAVEUS de promoció de la participació de joves adolescents a través del context educatiu de la 

Secundària.  Els darrers anys també s’ha donat suport i acompanyament tècnic a les tres associacions 

d’estudiants de secundària en l’organització del Debat Polític en què es convida a parlamentaris a debatre i 

presentar les polítiques que des del Parlament es desenvolupen en àmbits d’interès juvenil com l’educació, 

l’ocupació i les polítiques de joventut, entre d’altres. 

Gairebé totes les accions desenvolupades a l’eix informació i comunicació s’han executat amb òptimes 

valoracions. Hem de dir, però, que el projecte 2.0 ha estat una de les activitats destacades tal i com 

comentem en l’apartat de comunicació.  

De les actuacions que es plantejaven en l’àmbit de salut, el servei de joventut ha participat a l’estructura 

tècnico-política de desplegament del Pla Local de Drogues INDROGS, a partir d’aquest pla s’han desplegat 

les següents actuacions, en col·laboració amb la tècnica de prevenció de la Mancomunitat Penedès-Garraf. 

Fins el 2014, aquesta empresa pública gestionava el CAS Penedès Garraf, però CatSalut ha licitat el servei i 

actualment, al 2015, el CAS el gestiona un centre privat de salut mental. La Mancomunitat ha mantingut la 

figura i àmbit de prevenció de drogues, amb l’aportació econòmica dels Ajuntaments. A més s’han 

desenvolupat els programes: JAS i JES i els tallers sobre salut als centres de secundària.  

Les actuacions sobre habitatge s’han desenvolupat d’una manera molt modesta, aquest àmbit ha anat de 

més a menys, també en consonància amb la situació conjuntural i les polítiques supramunicipals en aquest 

àmbit. No obstant, cal destacar que a nivell municipal es mantenen actuacions consolidades: La Borsa Jove 

d’Habitatge, fruit del treball interinstitucional entre l’Oficina Local d’Habitatge i la Direcció General de 

Joventut (en la dècada dels anys 2000), i manteniment municipal a partir dels darrers anys de la dècada. l 

treball transversal amb habitatge es concreta a través de la Comissió d’Habitatge Social de la que també hi 

participa Joventut, entre d’altres funcions, s’implica en una actuació que ha evolucionat i que primer era 

específicament per a joves menors de 35 anys i ara s’ha ampliat els perfils:Convocatòria de subvencions 

municipals per a facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer. A través d’un programa municipal que es diu 

Programa de Rehabilitació d’Habitatges, històricament l’Ajuntament ha destinat part d’aquest parc 

d’habitatges perquè siguin per joves a un preu molt accessible.  

A partir de les sessions de treball dutes a terme amb els/les agents municipals, podem extreure que en 

principi es perceben com a mínims els recursos estructurals per a joves al municipi, tot i que es considera 

que són adients els recursos destinats a projectes i serveis. En aquest punt cal afegir que s’emfatitza el fet 

de la manca de continuïtat d’alguns programes o accions determinades, ja que la temporalitat (intermitència) 

és una característica d’algunes d’aquestes accions que es troben condicionades per la disponibilitat de 

recursos econòmics i molts cops determinades per altres ens supramunicipals. Tot i que és unànime 

l’afirmació respecte l’increment de les necessitats dels i les joves per la conjuntural actual.  

Respecte el treball transversal, es fa referència a l’existència de diferents intensitats, ja que en ocasions la 

interdepartamentalitat es dóna entre dos o tres àrees que treballen en el desenvolupament d’algun projecte 

en concret i d’altres d’una manera continuada en el temps. Hem pogut comprovar com no s’arriben a 

conèixer, i en algunes ocasions no es disposa de tota la informació, sobre els recursos disponibles per als i 

les joves a Vilafranca per part d’alguns agents municipals. Aquest fet pot incidir en la pèrdua d’oportunitats 

d’actuació de forma integral sobre el col·lectiu de joves. S’evidencia la necessitat de difondre la informació 

d’una manera efectiva dels recursos existents, així com de treballar més intensament sobre les tasques 

d’acompanyament i suport als i les joves, desenvolupant un treball de proximitat.  

Tot i aquestes argumentacions hem de comentar que fruit del treball interdepartamental de la Regidoria de 

Joventut, que ha esdevingut un dels principals motors de la metodologia d’acció diària, s’han desenvolupat 

nous projectes en coordinació amb altres regidories.  
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Dades comunicació 

A nivell de comunicació el servei de Joventut ha obert i dinamitzat diferents perfils a les xarxes socials 

facebook i  twitter, es compta també amb el portal web d’informació juvenil www.siaj.net que es gestiona des 

del mateix servei. Les pàgines no estan interconnectades, atès que l’ús que se li dóna es complementari. 

També la gestió i dinamització de les xarxes socials està especialitzada, i es porta entre el personal tècnic 

del Servei. 

En el facebook es va crear com a com a pàgina el juliol del 2011, 

tot i que es va donar el tret de sortida al mes de setembre 

d’aquell any. En total el mes de febrer de 2015 hi ha 530 

m’agrada. No és un perfil, és pàgina, i es gestiona i dinamitza 

des de l’OTJ. Té la funció principal de comunicar i dinamitzar 

informació relacionada amb els serveis i activitats d’interès 

juvenil que es promouen des de l’Ajuntament, així com donar 

difusió a tot allò que sigui d’interès juvenil que es fa a la vila 

(activitats i crides del món associatiu, notícies d’interès juvenil 

que s’impulsen des del territori...). La pàgina permet un millor 

control de les visites a les publicacions, d’aquesta manera, 

podem destacar que les publicacions que més interessen als i 

les joves del nostre facebook són les relacionades amb els 

estudis, treball i amb oci.  

Pel que fa al twitter, aquest es va crear també al 

juliol de 2011 i compta amb 743 seguidors/es el 

mes de gener de 2015 i un total de 1.688 tuits. Amb 

el twitter es permet estar informats de manera 

ràpida de les comunicacions tant de la vila i les 

entitats com dels serveis de joventut de la 

Generalitat, Diputació etc. fent que l’intercanvi 

d’informació sigui molt més ràpida entre els nostres 

seguidors i les persones que seguim. Té un ús 

principal des del SIAJ i es dinamitza des del servei 

d’informació i el responsable tècnic 

 

Pel que fa a la web del SIAJ de Vilafranca del Penedès 

(http://www.siaj.net), es fan les publicacions més detallades i 

s’aprofita per ampliar les informacions que després aniran a 

twitter en mode de titular. Respecte aquesta plataforma 

virtual cal comentar que per diferents motius aliens al servei 

de joventut no s’ha pogut adaptar aquest entorn virtual als 

darrers canvis. Tant els i les joves usuaris d’aquesta 

plataforma com des del Servei de Joventut es considera que 

caldria adaptar i fer canvis substancials a aquesta plataforma 

de comunicació. A més caldrà incorporar un repte que és la 

vinculació d’aquesta web al desplegament progressiu 

d’assessories.  

http://www.siaj.net/
http://www.siaj.net/
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Com s’ha citat abans, les eines es fan servir de manera interrelacionada i si bé el facebook i twitter 

serveixen per dinamitzar de manera més ràpida la informació, el bloc serveix per explicar de manera més 

detallada tota la infirmació que ens arriba en temes de joventut ja sigui d’estudis, oci, lleure, habitatge, etc i 

que es creu que pot ser interessant de cara als i les joves de Vilafranca.   

 

3. CONCLUSIONS 
Amb la recopilació de la informació presentada en els anteriors apartats hem pogut conèixer quina és la 

situació actual dels i les joves de Vilafranca. Hem pogut recopilar quines són les necessitats dels i les joves 

(quina és la seva realitat) i quines són les accions que es duen a terme (és a dir, quines són les polítiques 

de joventut) per tal de determinar a quines necessitats s’està donant resposta i quines són les mancances.  

En aquest punt volem remarcar que la finalitat d’aquesta anàlisi, tant de la realitat juvenil com de les 

polítiques de joventut, ha estat elaborada amb la complementació de diferents perspectives: recerca 

documental, tractament de dades estadístiques, anàlisi qualitatiu dels diferents agents implicats en les 

polítiques de joventut, així com dels i les joves del municipi.  

L’objectiu final d’aquesta diagnosi és poder determinar les prioritats de 

les polítiques de joventut municipals, per tal de poder definir programes i 

actuacions i així donar resposta a les demandes i necessitats de la 

realitat actual i prevista per als propers anys dels i les joves de 

Vilafranca.  

 

LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A VILAFRANCA 

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca és l’encarregada de desenvolupar les polítiques de 

joventut al municipi, tot i que altres regidories del consistori també desenvolupen accions vinculades a les 

politiques de joventut. La ubicació de joventut al cartipàs municipal ens mostra una trajectòria evolutiva que 

s’orienta cap a la consolidació de la Regidoria de Joventut en el conjunt de l’estructura general del 

consistori.  

La Regidoria de Joventut té entitat pròpia, està dotada de recursos humans, econòmics i funcionals per fer 

factible les activitats que es desenvolupen en l’actualitat. Compta amb un pressupost propi, que es 

considera corresponent per poder desenvolupar les seves competències. Respecte els recursos humans es 

consideren competents per desenvolupar els projectes i actuacions que es troben en curs, tot i caldrà 

comptar amb un desenvolupament efectiu de treball interdepartamental per tal de fer efectiu el 

desenvolupament de les actuacions vinculades a la nova ubicació del Servei de Joventut, que incorporaran 

assessories especialitzades en més àmbits d’actuació dels que actualment es troben desenvolupant.    

L’aposta per la renovació del Pla Local de Joventut es vincula a la voluntat de l’Ajuntament de Vilafranca per 

a la promoció i l’impuls de les polítiques de joventut municipals, així com la potenciació de l futur Espai Jove 

com a centre vertebrador d’aquestes. L’obertura de l’Espai Jove representarà un salt qualitatiu en les 

polítiques de joventut municipals ja que esdevindrà un espai visible i centre de trobada per al 

desenvolupament d’activitats juvenils. També cal destacar la importància referencial de l’equip de joventut 

com a Punt d’Informació Juvenil en el marc del a Xarxa de PIJ. i impulsor de la coordinació de polítiques de 

joventut transversals que marquen el camí cap a les respostes integrals en l’àmbit de les polítiques locals de 

joventut. Hem de comentar que l’equip de Joventut han esdevingut uns interlocutors i uns referents en les 

polítiques de joventut municipals, donada l’estabilitat en els darrers anys que s’ha impulsat de les persones 

que configuren l’equip.  
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Per tant, en aquest marc calen afrontar dos grans reptes que es vinculen amb els recursos infraestructurals i 

condicionaran el desenvolupament de les actuacions de Joventut en els propers anys. Per una banda, 

consolidar el treball del servei de joventut en la seva nova ubicació, que possibilitarà una ampliació dels 

serveis vers la població jove i per altra, el desenvolupament d’actuacions vinculades a l’obertura d’un nou 

equipament juvenil que possibilitarà la consolidació de projectes vinculats als àmbits de la cultura i la 

participació juvenil.  

 

TRETS SOCIODEMOGRÀFICS I REALITAT TERRITORIAL 

 

Vilafranca del Penedès és una ciutat mitjana 

caracteritzada per una important presència del 

cultiu de vinya i amb un sector industrial 

d’empreses agroindustrials. Es composa per un 

gran nombre de barris dotats d'identitat amb 

processos de creixement urbà esglaonats en el 

temps i amb col·lectivitats que han tingut una gran 

capacitat d'associació per tirar endavant activitats 

de socialització.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipi de Vilafranca té una població de 

gairebé 40.000 habitants (39.221, any 2014). Si 

observem l'evolució veiem que el creixement és 

continu durant tota la dècada del 2000. L'evolució 

del creixement poblacional del municipi i el de la 

comarca són molt similars, i són més intensos 

que el creixement del conjunt de Catalunya. 

Aquest augment de la població ha modificat 

significativament l’estructura demogràfica del 

municipi, cal destacar que tot i que les franges 

poblacionals de joves han disminuït com a 

conseqüència principal de la davallada de la 

natalitat després de la generació baby-boom, en 

els últims 10 anys ha incrementat la població de 

0-4anys i de 5-9 anys.  

 

 

Els i les joves en l’estructura demogràfica 

El 25,9% de la població vilafranquina és jove 

(índex de joventut, 14-34 anys). En nombres 

absoluts els i les joves són 10.148 individus, xifra 

que s’ha mantingut estable en els darrers anys. 

Hem de comentar que els índexs de població 

juvenil han anat disminuint en els darrers anys a 

Catalunya, fruit de la sortida de l’etapa juvenil de 

les cohorts més plenes de la història (generació 

baby-boom). Tot i que la tendència ha estat la 

reducció en la proporció de joves, aquests 

continuen tenint un pes rellevant en l’estructura 

demogràfica de Vilafranca. I hem vist com s’haurà 

d’estar amatent a les generacions que formaran 

part d’aquest col·lectiu en els propers anys, ja 

que formaran un contingent major que l’actual.  

La distribució dels i les joves segons grups d’edat 

ens presenta com és el col·lectiu de joves 

d’entre 25 i 29 anys el més nombrós. Aquests 

representen el 38,1% dels i les joves de 

Vilafranca. En contrast, els i les joves d’entre 15 

i19 anys representen la menor proporció amb un 

30,2%. 

Si atenem a l’anàlisi del fenomen migratori, ja que 

molts dels canvis demogràfics d’aquests darrers 

anys no es poden explicar sense tenir en compte 

aquesta variable, observem com 3 de cada 10 

joves de Vilafranca han nascut a l’estranger. 

Aquesta proporció és més elevada que per la 
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resta de conjunts poblacionals analitzats, sobretot 

entre el conjunt de joves de la comarca. Els i les 

joves són nascuts al continent africà i l’Amèrica 

del Sud en la seva majoria. Fet que caldria tenir 

present a l’hora de dissenyar polítiques de 

joventut, per tal de potenciar la cohesió social 

dels i les joves d’altres nacionalitats.  

Hem constatat que territorialment la distribució de 

la població jove als diferents barris del municipi es 

bastant homogènia, tot i que hi han dos barris que 

en destaquen per l’elevada i disminuïda proporció 

de joves, Molí d’en Rovira i Afores, 

respectivament. 

 

FORMACIÓ 

Segons dades del Cens 2011, un 12% de la 

població de Vilafranca no té estudis, un 14% té 

estudis de primer grau, un 55% té estudis de 

segon grau i un 19% té estudis universitaris. 

Observem com existeixen diferències 

significatives en els nivells d’estudis de segon 

grau i superiors entre la població de Vilafranca i la 

de l’Alt Penedès, on el percentatge de persones 

amb titulacions superiors és més elevada en 

consonància amb les dades que es presenten pel 

conjunt de Catalunya.  

En referència al nivell 

d’estudis finalitzats de la 

població jove (15 i 29 

anys), observem com es 

troba un percentatge 

superior de joves amb 

estudis de primer grau, en 

detriment dels i les joves 

amb estudis de segon grau. 

El percentatge de joves 

amb estudis de tercer grau és lleugerament 

superior a Vilafranca que a la resta d’àmbits 

territorials.   

La proporció dels alumnes que assoleixen el 

graduat a 4rt. d’ESO respecte el total d’alumnes 

avaluats a Catalunya (curs 2011-2012) és del 

84,9%, a Vilafranca del 85,4%. Pel que fa al 

nombre total d’alumnat s’ha mantingut 

relativament estable en els casos de l’ESO i del 

Batxillerat. Aquesta evolució és diferents en els 

Cicles Formatius on s’ha incrementat el nombre 

d’alumnes.  

Per tant, tot i que les dades sobre nivell 

d’instrucció de la població jove vilafranquina 

presenten una realitat elevada de formació pel 

conjunt del col·lectiu, hi ha un contingent de joves 

que no finalitzen l’etapa d’estudis obligatoris. 

Per aquests joves es considera que s’haurien de 

desenvolupar programes d’una manera 

transversal. 

La consolidació de la figura dels PIDCES ha 

potenciat la comunicació entre la Regidoria de 

Joventut i els i les joves dels centres educatius 

del municipi. Així com s’han potenciat projectes 

d’una manera coordinada amb els centres 

educatius. Caldria mantenir aquestes línies de 

treball consolidades davant les potencialitats 

d’apropament que suposen vers el col·lectiu de 

joves que es troben als centres de secundària. 

Així com potenciar aquests canals basats en la 

descentralització d’accions i serveis per a un 

apropament vers la resta del 

col·lectiu de joves.  

En aquest punt cal 

destacar l’elevat 

grau de coneixement 

dels serveis i recursos sobre 

informació i assessorament en 

aquest àmbit. El SIAJ és un 

projecte consolidat amb un 

elevat reconeixement per part 

dels i les joves així com per la resta d’agents 

territorials. Caldrà mantenir les actuacions que es 

desenvolupen i focalitzar actuacions vers la 

situació descrita pels i les joves vers els relats de 

desmotivació i desorientació.  

En l’àmbit de la formació complementària a la 

l’educació reglada cal destacar que tot i que es 

realitzen diverses actuacions i que algunes com 

els cursos de lleure són actuacions consolidades, 

els i les joves han coincidit  en argumentar la 

insuficiència en l’oferta d’aquesta tipologia de 

cursos i tallers, i específicament en formació 

integral en temes d’ocupació, que potenciïn la 

seva ocupabilitat, actuacions que es facilitaran 

amb la nova ubicació del servei de joventut. Els i 

les professionals consideren que aquesta oferta 

ha de servir de motor facilitador de coneixement i 

descoberta d’altres àmbits i experiències 

facilitadors  d’aprenentatges que els ajudin a 

definir el seu procés de transició.  
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En aquesta línia caldria consolidar actuacions que 

es desenvolupen (convenis pràctiques) i 

desenvolupar noves actuacions coordinades per 

tal de donar resposta als diversos perfils de joves.  

 

 

Els grups de tallers 

d’idiomes, és una de les 

accions complementàries 

en l’àmbit de la formació 

que amb una participació 

elevada són òptimament 

valorades. 

 

L’obertura de les sales d’estudi ha estat una de 

les accions destacades tant per part dels i les 

professionals com pel propi col·lectiu de joves. 

L’ampliació dels horaris en èpoques d’exàmens 

dona resposta a les necessitats dels i les joves 

estudiants durant aquests períodes.  

Així com també caldria mantenir la línia de 

beques municipals per a estudis superiors, que es 

desenvolupa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACIÓ 

Les conjuntura socioeconòmica i les conseqüències del cicle de recessió que han 

esdevingut en els darrers anys sobre l’ocupació de les persones en són un dels 

trets ressaltats per tots els agents socials. Les altes taxes d’atur que s’acusen 

més intensament entre la població jove, són un dels elements de la realitat 

juvenil. La desocupació de les persones joves sempre ha estat molt condicionada als cicles 

econòmics, en el moment conjuntural actual ens trobem que la taxa d’atur de la població jove se situa 

molt per sobre de la taxa d’atur de la població general. 

Entre els i les joves d’entre 15 i 29 anys a Vilafranca un 64% són actius/ves (40% ocupats/des i 24% 

aturats/des) i un 36% són inactius/ves (21% estudiants). Entre els i les joves del conjunt de Catalunya el 

percentatge d’actius/ves és del 64% (38,6% ocupats/des i 25,4% aturats/des) i un 36% d’inactius/ves (25% 

estudiants). Entre els i les joves ocupats/des la taxa de parcialitat és del 30%, dada una mica superior de 

la que es presenta pel conjunt de joves de Catalunya, 27%. Quatre de cada deu joves al municipi de 

Vilafranca que volen treballar, es troben en situació d’atur (taxa d’atur juvenil 38,2%). Aquest 

percentatge és similar al conjunt de Catalunya, 39,8%.  

El pes dels sectors econòmics denoten una influència del sectors secundari i primari al municipi, vinculats al 

cultiu de vinya i al sector industrial d’empreses agroindustrials. 

Aquestes característiques configuren els trets del mercat laboral 

vilafranquí.  

Els serveis que s’ofereixen des de la Fassina són generalistes, 

tot i que es desenvolupen accions específiques per a l’ocupació 

juvenil, com són els projectes Joves en acció per a la recerca de 
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feina i Joves per l’ocupació. A més dels quatre programes de formació i inserció per a joves que no han 

graduat en ESO i la Casa d’oficis de la Terra per a joves amb graduat d’ESO. Tot i el desplegament 

d’aquests programes cal remarcar que la dependència de recursos supramunicipals i els condicionaments 

dels projectes, limiten tant la capacitat d’actuació com la continuïtat d’alguns dels programes desenvolupats.  

Des del servei de joventut, a través del Cicle Fä es desenvolupen actuacions d’informació 

en l’àmbit del treball, caldria diversificar aquestes i potenciar un servei d’assessorament 

especialitzat, possibilitat amb la nova ubicació del servei, però que caldrà complementar 

amb una figura tècnica especialista en aquest àmbit.  

Els i les joves han argumentat que es percep un canvi en la tendència vers l’emprenedoria, caldria oferir 

actuacions per l’impuls del coneixement d’aquesta.  

Tot i que des del Servei de Joventut es troben consolidades diferents actuacions vers la facilitació de la 

incorporació a la primera ocupació entre el col·lectiu de joves amb diferents programes: convenis pràctiques 

estudiants, borses, etc., caldria impulsar aquestes actuacions entre la resta d’agents del consistori.  

En aquest punt també es fa necessari remarcar que el desplegament de la nova web ha de dotar d’un 

sistema eficient de comunicació de la difusió de les ofertes laborals.  

 

HABITATGE 

El Cens de Vivendes 2011 (INE), recull un total de 19.067 vivendes familiars, de les 

que un 80% (15.138) són vivendes principals i un 4% són secundàries (820). 

Estableix que hi ha un total de 3.109vivendes buides, representant un 16%.  

Vilafranca manté el servei d’Oficina Local d’Habitatge. Des d’aquesta es 

desenvolupen actuacions per facilitar l’accés als habitatges de lloguer, amb una línia 

específica per als i les joves (18-35 anys),  

Aquest és un dels àmbits que per omissió de les persones participants en les 

diferents dinàmiques, s’ha establert com a no prioritari.  

 

SALUT 

La població jove és un col·lectiu de població sà 

per definició. Tot i això, les condicions socials així 

com l’escassa percepció de la responsabilitat 

sobre la necessitat de tenir cura de la pròpia salut 

són alguns dels elements que alteren de forma 

més marcada l’estat de salut dels i les joves. Pel 

que fa al primer element, les consultes mèdiques 

generades per la situació en l’àmbit laboral dels i 

les joves, requereixen solucions estructurals 

(increment de l’accés al 

mercat laboral, disminució 

de la precarietat laboral, 

mesures de conciliació, 

etc.). Pel que fa a l’altre 

grup d’amenaces a la salut, 

la manca de percepció dels 

riscos i els hàbits poc 

saludables són els elements a destacar.  

Els i les joves tenen informació (considerada 

òptima) pel fa aspectes relacionats amb la 

prevenció de drogoaddiccions i educació sexual. 

Aquesta concepció deriva de l’existència de 

diferents serveis que s’ofereixen als centres 
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educatius.  

També es realitzen accions a través dels 

projectes: Joves Agents de Salut i Joves 

Educadors i Educadores per la Salut. El primer 

dels projectes és un projecte consolidat, es porta 

realitzant des de fa set anys, en la que diferents 

joves es formen en diversos àmbits vinculats amb 

la promoció de la salut i estils de vida saludable  

 

Joves Educardors/es per a la salut pretén 

promoure hàbits de vida saludables entre la 

població jove major de 18 anys per tal que 

transmetin els seus coneixements entre 

col·lectius de joves i adolescents. Vinculada a la 

formació en aquest projecte es destinen unes 

beques amb dotació econòmica per tal que 

executin un procés d’intervenció social entre la 

població jove del municipi.  

 

 

Cal destacar que una de les actuacions que es 

recollia a l’anterior PLJ era l’elaboració d’un Pla 

de Prevenció de Prevenció Drogues que s’ha 

realitzat. Del que el Servei de Joventut ha 

participat activament com a agents col·laborador.  

El Servei d’Assessorament Familiar sobre Alcohol 

i altres Drogues (SAFAD) és un servei 

d’informació, orientació i 

assessorament presencial 

sobre qualsevol dubte o 

problemàtica relacionat 

amb el consum d’alcohol i altres drogues. Aquest 

servei és un pas més dels Pla de Drogues de 

Vilafranca “Indrogs” i del Pla de Drogues de l’Alt 

Penedès “Efecte D” que impulsa accions i 

recursos útils per al foment de l’actitud crítica i 

responsable davant determinats  comportaments 

que poden suposar un risc per a la salut. 

 

 

 

PARTICIPACIÓ 

La manca d’un espai de trobada juvenil en un municipi amb 

una consolidada evolució de les polítiques de joventut, és un dels trets més destacats en tots els espais de 

participació realitzats. La creació d’un espai públic de referència és percebut com un element estratègic, 

com a contingent facilitador d’abordar d’una manera més efectiva la resta de necessitats juvenils. Els i les 

joves no senten com a propis els actuals equipaments existents.  

L’ob

ertu

ra 

d’aq

uest 

esp

ai 

per

met

ria 

el 

foment de la participació juvenil, des de la proximitat i promovent la implicació en els projectes i actuacions. 

Tot i que la proximitat i la interrelació amb l’equip de joventut ha estat una de les peces fonamentals. S’ha 

treballat vers el foment de la dinamització i la promoció de la participació dels i les joves per tal que les 

activitats desenvolupades responguessin als seus interessos. Des de la Regidoria de Joventut es dóna 

suport al desenvolupament de les activitats organitzades per les entitats i grups de joves (vinculades a 

l’àmbit d’experimentació: Juguem i Col·Mu.). Fomentar la participació de les entitats juvenils en la 

programació, disseny i implementació d’activitats i reforçar els mecanismes de participació dels i les joves 
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no associats/ades es considera una de les accions per donar impuls a la implicació dels i les joves en els 

afers col·lectius. 

Els projectes que es realitzen a través del PIDCES als centres d’educació secundària són òptimament 

valorats. El projecte corresponsals als IES s’ha consolidat permetent el seu creixement amb el 

desenvolupament del projecte Altaveus. I al curs escolar 2010-11 s’impulsà el projecte Tots som regidors/es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els i les joves consideren que hi ha una desvinculació entre l’Administració municipal i el col·lectiu de joves i 

que les possibilitats efectives de participació en les decisions són reduïdes. Aquesta argumentació es 

vincula amb un discurs vers una deficient adaptació dels espais públics i la seva reglamentació a la realitat 

de la joventut de Vilafranca.  

Tant els i les professionals com els i les joves coincideixen en destacar que no existeix cap òrgan de 

participació juvenil estable (Consell de Joves). En aquest sentit caldria treballar per potenciar la participació i 

la creació d’aquests espais. Tot i que es considera que hi ha un moviment associatiu i juvenil molt dinàmic.  

 

EXPERIMENTACIÓ 

La implementació del Pla Vila Jove definia el desenvolupament de diferents actuacions 

en aquest àmbit que tot i que s’han adaptat, ja que es vinculaven molt directament a 

l’obertura d’un equipament juvenil, s’han portat a terme en diferents graus. S’han 

dinamitzat diferents activitats i tallers als centres d’educació secundària. Tot i que 

malgrat aquests avenços no s’ha aconseguit poder oferir una programació estable.  

 

I s’han consolidat projectes com són l’Operació 

Còmic (biannual) i Jovestiu (programació 

d’activitats lúdiques i Espai 0) 

 

A banda d’aquests projectes en el marc del Pla de Barris, s’ha potenciat el projecte Espirall Jove, on a 

través de diferents actuacions vinculades a aquest àmbit s’ha dinamitzat al col·lectiu de joves d’aquest barri. 

Aquest és un projecte que té continuïtat fins l’any 2016 i que si finalment l’equipament juvenil s’ubica al barri, 

es donaria continuïtat al Programa i ampliar la intervenció socioeducativa amb els i les joves, ampliant-la a la 

resta de la vila.  

Per altra banda cal tenir molt en compte el treball realitzat amb l’Escola d’Art i els projectes i actuacions que 

es derivaran del treball transversal impulsat amb les persones referents en relació a l’espai públic.  
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COMUNICACIÓ 

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són un concepte estretament lligat als i les joves. Si 

fins ara el conjunt de recursos, procediments i tècniques utilitzades en el processament i transmissió de la 

informació feia referència al món de la informàtica, 

actualment hem de parlar de telecomunicació o 

processament remot i, en aquest escenari entren 

en joc diferents dispositius que compten cada 

vegada amb més prestacions i facilitats. 

Els hàbits de consum dels i les joves es troben en 

un estat de canvi constant. L’ordinador i el telèfon 

mòbil són dues de les principals plataformes que 

els i les joves utilitzen per accedir al món de la 

virtualitat. 

Diferents estudis demostren que més d’un 90% 

dels joves tenen telèfon mòbil o ordinador. 

Aquestes tecnologies que conformen i dissenyen 

el model de societat actual i que anomenem 

Societat de la Informació, afecten i condicionen la 

vida dels i les joves en les seves relacions.  

Es per tot això que caldrà posar especial cura en el tractament de tota aquella informació que vulguem dirigir 

als i les joves i tenir molt clar quins canals caldrà utilitzar per tal d’arribar a aquest col·lectiu. Al mateix 

temps, caldrà facilitar l’accés a aquestes tecnologies, educar en el seu ús i evitar tan com sigui possible els 

riscos que se’n deriven d’un mal ús. 

El desenvolupament de diferents canals de comunicació amb la població jove del municipi ha potenciat el 

coneixement dels recursos i serveis adreçats a aquesta població. Existeix un protocol de comunicació que 

caldrà revisar. L’adaptació als nous canals i xarxes de comunicació de la Regidoria de Joventut ha de 

permetre arribar a un col·lectiu més ampli de la població jove del municipi. Actualment entre les diferents 

xarxes socials s’arriba a 1.500 usuaris/es.  

Tot i els grans avenços que ha suposat la comunicació en format virtual en aquest darrer període, caldrà 

consolidar la informació referent als serveis i les activitats que es desenvoluparan des de la Regidoria de 

Joventut per tal de comunicar quins són els serveis que es poden trobar al nou servei de joventut. Aquesta 

campanya informativa haurà de tenir molt present la comunicació d’aquesta nova ubicació i la consolidació 

de la denominació SIAJ.  
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Introducció 
La diagnosi ens ha permès conèixer quines són les necessitats dels i les joves de Vilafranca del Penedès 

així com quines són les actuacions que s’estan duent a terme per tal de donar resposta a aquestes. Procés 

que ens ha conduit al punt que fa referència al disseny de les estratègies per tal de donar resposta a les 

principals necessitats dels i les joves de la Vila.  

Des de la regidoria de Joventut s’ha apostat per donar continuïtat al procés participatiu dels agents que han 

intervingut en el procés diagnosi en aquesta fase del Pla Local de Joventut. Amb aquesta finalitat es va 

convocar una jornada participativa per tal de fer el retorn dels principals resultats de la diagnosi a totes les 

persones joves que han intervingut en el seu procés i al conjunt de joves i recollir les seves propostes 

d’acció per a les polítiques de joventut per als propers anys. Per tal de completar l’anàlisi de les propostes 

joves també s’han tingut en compte les aportacions realitzades pels i les joves que van sorgir dels discursos 

de les persones participants en les diferents dinàmiques (tot i que aquesta no era la finalitat de les 

dinàmiques – detecció de necessitats – han sortit en el seu desenvolupament propostes d’acció que han 

estat recollides per al seu tractament analític). En el marc d’aquesta jornada #DebatJoveVila, els i les joves 

van completar les activitats elaborant propostes en el marc de tres línies d’actuació.  

En les següents pàgines concretarem quins són els objectius del Pla Local de Joventut 2015-2018 i quines 

són les accions que es defineixen. Com a punt de partida establim tres eixos estratègics d’actuació respecte 

la realitat juvenil del municipi: Espais Joves, Transicions i Experimentació. Les accions a desenvolupar 

integrades en aquests eixos deriven del treball analític que s’ha desenvolupat fins arribar a aquest punt, 

però també es vinculen a altres aspectes de la realitat dels i les joves de Vilafranca que s’integren dins el 

marc estratègic de les polítiques de joventut de la vila. Aquests tres eixos es corresponen amb les àrees 

temàtiques on se situa el nucli de les necessitats actuals dels i les joves en coherència amb el Pla Nacional 

de Joventut de Catalunya 2020 i amb  el Pla d’Actuació Territorial de Polítiques de Joventut 2016.  

Aquest pla estratègic no és aliè als efectes de la conjuntura econòmica en els pressupostos de les 

administracions públiques i, per tant, a més de tenir molt en compte quines són les competències municipals 

en segons quins àmbits, també s’han tingut molt en compte els recursos disponibles per tal de dissenyar un 

pla realista. 

Els elements infraestructurals són eixos vertebradors d’aquest nou Pla, 

donades les actuacions que ens projecten aquests dos nous espais. Per 

una banda està previst el trasllat tant de l’Oficina del Servei de Joventut 

com del Servei d’Informació Juvenil de Vilafranca, per a finals del 

primer semestre de 2015. Aquesta nova ubicació possibilita el 

desenvolupament d’una diversitat d’actuacions que complementaran 

algunes de les línies de treball del Servei de Joventut. Es 

possibilitarà el desenvolupament d’actuacions complementàries que 

seran afavoridores d’ampliació d’alguns dels serveis.  

Així mateix, hi ha previsió de l’adequació d’un espai al barri de 

l’Espirall com a equipament juvenil. Aquest equipament, suposarà un 

salt qualitatiu en les polítiques de joventut a Vilafranca, ja que des de 

l’any 2004 les activitats vinculades a la participació i l’experimentació s’han 

fet d’una forma descentralitzada., puntual i a partir dels recursos genèrics 

disponibles, dificultant-se la capacitat d’un treball continuat i de proximitat 

amb els i les joves de la vila per tal d’atendre i promoure els seus 

interessos i motivacions personals i socials.  
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Disseny 
PLJ

El disseny del Pla Local de Joventut 

En aquesta fase de disseny hem pres bona part de les decisions respecte la nostra política de joventut, 

establint les estratègies per donar resposta a les necessitats dels i les joves detectades. Però en aquesta 

fase també és cabdal l’establiment dels fonaments de la resta de fases del PLJ: implementació i avaluació. 

La continuïtat de l’aplicació dels principis rectors tindran una incidència sobre les actuacions facilitant que 

esdevingui una política transformadora, participada, integral i de qualitat. En el disseny dels programes 

s’han incorporat aspectes relatius a la implementació (“posada en pràctica”) i a l’avaluació d’aquest pla 

estratègic de les polítiques de joventut.  

 

 

La missió de la regidoria de Joventut és la de promoure els i les joves com a protagonistes de la seva 

pròpia vida, dotant-los de recursos per tal que construeixin el seu projecte personal a la mida dels seus 

interessos i prioritats, amb capacitat real per escollir en llibertat entre les múltiples opcions que li ofereix 

l'entorn immediat, dotant-los al mateix temps d'eines que puguin usar directament en la recerca de solucions 

per a les seves necessitats, especialment aquells que fan referència a la seva autonomia real i a la capacitat 

d'expressar obertament i sense obstacles remarcables la seva visió singular del món i les seves respostes 

als grans reptes plantejats en la vida social, cultural, econòmica i política de la comunitat en què viuen. 

El Pla Vila Jove pretén garantir i millorar l’accés dels i les joves als recursos promovent la seva participació 

social; que les polítiques de joventut es converteixin en una realitat visible i accessible per a tots els i les 

joves. S’han realitzat esforços en aquests anys per oferir serveis i oportunitats als i les joves de la Vila i 

volem seguir avançant. Amb aquest PLJ es projecten tots aquells serveis i espais que s’adrecen als i les 

joves amb la finalitat d’oferir una millor atenció, impulsant millores que facilitin tant els processos de transició 

juvenils com la participació dels i les joves en els afers col·lectius.  

Els elements bàsics que regeixen la metodologia d’aquest PLJ són la transversalitat i la participació. És 

pretén donar resposta d’una manera integral a les necessitats dels i les joves de Vilafranca, i per tant calen 

coordinar i unificar les respostes dels diferents agents municipals, multidisciplinarment i compartidament.  
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1. LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
Derivats de la missió de la regidoria de Joventut i dels resultats de la diagnosi, s’estableixen els objectius 

estratègics que orienten les polítiques de joventut al nostre municipi en la concreció dels programes. Totes 

les accions que es proposen en aquest pla estratègic es vinculen directament a la missió central de les 

polítiques de joventut de Vilafranca del Penedès. Articulant-se a partir de línies d’actuació i de programes i 

accions contretes. 

El PLJ permet definir el paper de la regidoria de joventut en el disseny i la implementació de les polítiques 

de joventut. Defineix quins són els mecanismes de coordinació a nivell intern del Servei i entre els diferents 

serveis del consistori i la resta d’institucions. Promou per al seu assoliment una coordinació efectiva de totes 

les actuacions que integren el PLJ, essent un dels objectius instrumentals d’aquest pla estratègic. Per tal 

d’assolir aquesta coordinació serà necessària la participació de la resta d’agents implicats en les diferents 

actuacions.  

Aquest PLJ s’estructura entorn a tres línies d’actuació vinculades als processos de transició juvenils i als 

processos de participació activa de les persones joves. El conjunt de propostes s’agrupen en 10 programes 

diferents, permetent assumir a nivell local les estratègies que es proposen al Pla Nacional de Joventut de 

Catalunya 2020 i a una de les seves eines de desplegament i planificació, el Pla d’Actuació Territorial de 

Polítiques de Joventut 2016, i per tant, donant als continguts un enfocament clarament local.  

Han incidit en les línies d’actuació d’aquest PLJ. A les línies bàsiques d’actuació transicions i participació, 

incorporem una tercera línia, Espai Joves, que fa referència tant a aquests nous equipaments com a la 

comunicació amb els i les joves; esdevenint l’eix vertebrador de les polítiques de joventut pels propers anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLJ VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2015-2018       | 56 

 

  
 

TRANSICIONS 

L’objectiu general d’aquest segon eix és generar i facilitar l’accés dels i 

de les joves als recursos i serveis que facilitin establir els seus 

processos de transició, en tots els àmbits que configuren el seus 

itineraris, molt especialment en relació a la formació i a l’ocupació, però també en salut i habitatge. 

Vetllant perquè els i les joves tinguin accés a la informació, l’assessorament i l’orientació necessària per dur 

a terme el seu projecte de vida, garantint les oportunitats d’igualtat, reduint les desigualtats socials en les 

diferents trajectòries vitals. Quatre són els programes que configuren aquest eix: FORMACIÓ, OCUPACIÓ, 

SALUT, HABITATGE, i els objectius:  

 ESTIMULAR LA FORMACIÓ DE FORMA GLOBAL I TRANSVERSAL I IMPULSAR I FOMENTAR MESURES PER 
A LA MILLORA DEL RENDIMENT ESCOLAR DELS ALUMNES MATRICULATS ALS CENTRES EDUCATIUS DE 
LA CIUTAT. 

 POTENCIAR ELS MECANISMES D’ORIENTACIÓ LABORAL I FACILITAR ELS PROCESSOS DE TRANSICIÓ DE 
LA FORMACIÓ AL MÓN LABORAL.  

 MILLORAR LA INFORMACIÓ, EL CONEIXEMENT I L’ASSESSORAMENT DE PRÀCTIQUES PER L’ADOPCIÓ 
D’ESTILS DE VIDA I CONDUCTES SALUDABLES. 

 PROPORCIONAR RECURSOS I SERVEIS QUE REDUEIXIN LES DIFICULTATS D’ACCÉS A L’HABITATGE. 

 

EXPERIMENTACIÓ 

L’objectiu general d’aquest tercer eix és fomentar la implicació 

dels i de les joves en el seu entorn social, i molt 

especialment, en la xarxa associativa local, dinamitzant la 

seva participació i impulsant un model juvenil cultural divers que 

respongui a les diferents franges d’edats implicant a tots els 

agents possibles. Tres són els programes que configuren aquest 

eix: PARTICIPACIÓ, CULTURA I OCI, COHESIÓ SOCIAL, i els 

objectius:  

 FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME JUVENIL I LA PARTICIPACIÓ SOCIAL DELS I LES JOVES DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS. 

 GENERAR I FACILITAR L’ACCÉS A LA CULTURA DELS I LES JOVES, FOMENTANT LA SEVA CREATIVITAT I 
IMPULSANT ESPAIS DE CREACIÓ.  

 AFAVORIR LA INCLUSIÓ SOCIAL DELS I LES JOVES DE VILAFRANCA IMPULSANT LA INTERRELACIÓ 
ENTRE ELS DIFERENTS COL·LECTIUS DE JOVES. 

 

ESPAIS JOVES 

L’objectiu general d’aquest eix és l’impuls dels equipaments juvenils i 

dels programes i serveis de la regidoria de Joventut. Ampliar la 

coneixença vers aquests nous espais, així com els serveis i accions 

adreçats a la població jove de la Vila. Esdevenir espais de referència per 

als i les joves, però també per a tota la població així com per als tècnics i 

les tècniques municipals. La comunicació és un dels elements centrals 

d’aquesta línia de treball. Dos són els programes centrals: ESPAIS JOVES, 

COMUNICACIÓ, i els objectius:  

 FOMENTAR LA QUALITAT DELS SERVEIS I RECURSOS ADREÇATS A LA POBLACIÓ JOVE DE LA VILA. 

 DONAR IMPULS AL CONEIXEMENT DELS RECURSOS I SERVEIS QUE S’ADRECEN A LA POBLACIÓ JOVE. 
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2. LES PROPOSTES 
En aquestes pàgines incorporem les propostes que s’han elaborat a partir del procés participatiu que s’ha 

portat entre els i les joves, així com també s’incorporen les propostes dels agents que han participat en el 

procés. Les propostes en els àmbits de la formació, ocupació i participació han estat les indicades pels 

diferents participants com a accions prioritàries d’actuació per a les polítiques de joventut municipals pels 

propers anys.  

Les diferents propostes han estat analitzades en diferents sessions per part de l’equip de joventut. Moltes 

d’aquestes propostes es troben integrades als programes dissenyats en aquest PLJ.  

 

Grups de discussió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desmotivació i desorientació entre els i les joves  

Un dels principals arguments que es vinculen amb aquesta desmotivació són els alts nivells d’atur. Per 
aquesta raó una de les propostes per a combatre aquest fenomen és la promoció de l’emprenedoria i la auto 
ocupació.   

Participació com a factor per abordar la desmotivació. En diferents grups s’assenyala que les actituds 
d’apatia o  pessimisme es concentren en perfils de joves poc participatius. Segons aquest relat, la capacitat 
de reacció en l’actual situació és més positiva en els perfils de joves implicats i participatius. Per aquesta raó 
fomentar la dimensió participativa del jovent seria una manera de lluitar contra aquesta desmotivació.   

Activitats extraescolars i altres activitats als instituts. Els joves són conscients que canviar el sistema 
educatiu és un objectiu molt ambiciós que no es pot abordar a nivell municipal. Per aquesta raó es proposen 
canvis més modestos, com la inclusió d’activitats extraescolars més interactives o l’oferiment de determinats 
cursos als instituts que tinguin molt en compte les necessitats de l’actual jovent i context.   

Els casos d’abandonament escolar caldria tractar-los de manera alternativa. S’assenyala que sovint els 
professors donen com a “casos perduts” els joves amb risc d’abandonament escolar. Els propis joves 
proposen que s’abordin de manera més específica els casos de joves amb aquest risc.   
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 Manca d’orientació de les trajectòries educatives cap a la formació professional  

S’hauria de tenir en compte aquest canvi de percepció, tant al llarg de la formació obligatòria dels joves, així 
com en els diferents actes i xerrades d’orientació per a estudiants. És a dir, l’opció de fer estudis 
universitaris no hauria de tenir una millor consideració que el pas a graus de formació o la entrada directa al 
món laboral, ja que en els darrers anys s’està veient com cada cop menys el nivell d’estudis va lligat a 
millors oportunitats laborals.  

Les xerrades informatives haurien d’aprofundir en les possibilitats de la Formació Professional. Existeix una 
demanda explícita d’informació en referència als diferents cicles formatius mitjans i superiors a que poden 
accedir els joves.   

 Foment de l’emprenedoria  

Connectar empresaris amb joves emprenedors: Existeix una bona base de joves amb experiència, bones 
idees i ganes d’iniciar nous projectes i negocis. Tot i això, moltes vegades es veuen mancats de recursos 
per tirar-los endavant. Per altra banda, en el món empresarial existeix un bon nombre de persones amb 
recursos que potencialment estarien interessats en els projectes d’aquests joves. Tot i això, els beneficis 
que suposaria posar en contacte aquests dos grups es perden ja que no existeix una suficient organització 
per establir vincles entre ells. Per tant, seria una bona idea potenciar esdeveniments i activitats que 
complissin amb aquesta funció. Una altra via d’abordatge per facilitar aquest punt seria treballar 
l’emprenedoria des de l’educació obligatòria. Fomentar xerrades sobre la emprenedoria, o petits tallers i 
activitats que permetin als ciutadans agafar aquesta mentalitat des de ben joves pot causar un augment 
notable de l’emprenedoria a mitjà i llarg termini.  

Ajudes reals als emprenedors: Malgrat que la Administració i el govern, a tots els nivells, fan moltes 
mencions a l’emprenedoria com a possible sortida per als joves, les facilitats que l’Estat aporta a aquests 
són molt limitades en comparació amb altres països europeus. Aquestes limitacions podrien ser pal•liades 
en cert grau des de l’Ajuntament via ajudes complementàries, com per exemple la promoció i facilitació de 
cursos de formació encarats a l’emprenedoria, xerrades informatives, concursos, petites beques, 
subvencions, o el desenvolupament de serveis amb l’objectiu de connectar joves emprenedors amb 
possibles  partners o mecenes.   Tot i que a la vila es desenvolupen els projectes CreaJove liderat des de 
Promoció Econòmica i des de Joventut i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona es realitzen 
tallers sobre emprenedoria i l’actitud i valors emprenedors així com participant al projecte pilot de la DIBA, 
juntament amb altres 4 municipis de la província, amb el Projecte Fem-TEC!  

Banc d’idees: Alguns dels joves, de manera lligada amb la proposta d’un equipament dedicat per als joves, 
van proposar la creació d’un banc d’idees en aquell espai. Aquest banc d’idees funcionaria de tal manera 
que servís per a que la gent registrés les seves idees per a futurs projectes, amb les eines que ells 
poguessin aportar i les seves necessitats. Al mateix temps, tothom tindria accés a aquesta informació, així 
que el sistema facilitaria la cooperació entre joves amb projectes similars o compatibles.     

 Millora de la connexió entre el món formatiu i el món empresarial  

S’hauria d’agilitzar la burocràcia per facilitar els tràmits de contractament de joves en pràctiques: Una 
resposta evident a les problemàtiques detectades és establir uns criteris estandarditzats i centralitzar la 
informació disponible per tal d’agilitzar tràmits.   

Creació d’una eina de gestió de clients i usuaris. Una de les propostes concretes sorgides en el grup de 
discussió de professionals és la creació d’una eina que permeti gestionar la informació que es genera quan 
l’administració es relaciona amb les empreses. D’aquesta manera es donaria resposta a la necessitat 
d’actuar de manera conjunta, evitant  situacions descrites en els grups de discussió en què l’ajuntament va a 
visitar moltes vegades la mateix empresa oferint coses diferents. L’eina més utilitzada per a aquest objectiu 
és l’anomenat CRM (Customer Relationship Management).   

Proposar contractes de pràctiques accessibles des de la finalització de l’ESO: Alguns dels joves veien la 
creació d’estades de pràctiques a l’empresa o de shadowing com una alternativa viable un cop acabada 
l’educació obligatòria. Shadowing és un concepte anglès que fa referència a fer una estada d’entre un dia a 
una setmana fent d’hombra en algun tipus d’ofici. L’objectiu d’aquesta petita estada és conèixer la realitat 
del dia a dia d’aquest ofici. L’argument darrere d’aquesta proposta és el fet de que aquest tipus de 
pràctiques permetria que el jove tingués un “tast” de l’experiència del món laboral com més d’hora possible. 
D’aquesta manera, en cas de que l’experiència fos positiva el jove ja estaria encaminat per poder seguir 
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“Caldria un lloc on anessin a parar tots els 
serveis que vinculés tots els altres que ja 
estan treballant en això. I potenciessin molt 
el pas al món de l’empresa”  

Professional 

 

“més que res tenir un espai que faci molt 
mes fàcil que surti una activitat o mogudes 
(...) a més de la sensació de allò és nostre”  

Jove 18-25 anys 

 

movent-se en el mercat laboral; i en cas de que l’experiència no li agradés, encara estaria a temps de tornar 
a incorporar-se al sistema educatiu.   

Una de les idees interessants sorgides en diferents grups de 
discussió és el de crear un organisme que aglutini i coordini tota 
aquesta relació entre el món formatiu i el món laboral. La idea seria 
que s’abordés aquesta necessitat de manera prioritària i 
estratègica, i aquest nou òrgan hauria de liderar i coordinar un 
treball entre diferents centres educatius, diferents regidories, 
administracions supramunicipals i el món empresarial.   

Creació d’una borsa local de pràctiques: Una de les formes d’agilitzar els tràmits per al contacte entre 
estudiants i empresa seria la creació d’una borsa de pràctiques eficient, on les empreses poguessin publicar 
sense intermediaris les seves ofertes, i els joves poguessin escollir d’una forma clara i sense entrebancs.   

 Adaptació del sistema formatiu a determinats perfils  

Des de diferents àmbits es poden aplicar diverses mesures, com per exemple la tasca d’informar a aquests 
joves de que poden retornar al sistema educatiu, ofertes de pràctiques orientades a aquest perfil, cursos 
preparatoris especialitzats. Tot i això, més enllà de la millora de l’orientació i la informació, es fa referència a 
una necessitat de que l’administració canviï les seves dinàmiques de funcionament, canviant trajectes i 
processos, amb l’objectiu de poder oferir més i millors serveis i oportunitats a aquest col•lectiu específic de 
joves amb pocs estudis o sense l’educació obligatòria.   

Al mateix temps, és necessari millorar l’ajust d’expectatives des de l’educació obligatòria. Han de quedar 
clares quines són les diferents vies que els joves tenen després d’acabar l’educació obligatòria. Per una 
banda això servirà per a que quan aquests l’acabin tinguin unes expectatives realistes sobre com seguir. Per 
l’altra, pot fer que les persones que van abandonar el sistema educatiu abans d’acabar l’educació obligatòria 
tinguin una idea més clara que els permeti decidir-se a tornar al sistema educatiu.   

 Manca d’un espai de trobada per al jovent   

La solució més assenyalada per abordar la necessitat de disposar d’un espai de trobada per al jovent és la 
creació d’un equipament juvenil. Un punt de referència que a l’hora de ser conceptualitzat i dissenyat hauria 
de tenir en compte les següents consideracions:  

Punt desinstitucionalitzat de connexió amb els joves. Una de les necessitats que pretén abordar 
l’equipament és la generació d’un espai de referència que els joves se sentin com a seu. La idea és que 
l’equipament no sigui vist com una institució administrativa més, sinó que tingui un valor afegit d’informalitat. 
Això permetria d’una banda, que els joves se sentissin còmodes en aquest espai, i de l’altra permetria a 
l’administració disposar d’un canal de comunicació directa amb 
els joves. Un canal que podria ser bidireccional: per informar als 
joves però també per a poder fer-los participar i detectar noves 
necessitats.   

 El model preferent és el de cogestió. De fet en tots els grups de discussió el model de cogestió ha sigut 
l’assenyalat com a ideal, una idea que enllaça també amb la necessitat de crear un espai que no sigui vist 
com a institucional, sinó com a compartit amb el jovent. És a dir, es defensa que aquest espai sigui gestionat 
en part per l’Ajuntament de Vilafranca però que també hi participin de manera activa associacions juvenils o 
joves a títol individual.   

Tot i que el model preferent és el de cogestió, els participants dels diferents grups de discussió es mostren 
oberts a debatre quin pot ser el millor referent a seguir. En dos dels grups s’ha parlat de realitzar una petita 
tasca de recerca de models en quant a equipaments juvenils per acabar decidint quin és el que encaixa més 
amb les necessitats de Vilafranca.   

En algun dels grups de joves es detecta un discurs reticent a una possible gestió directa per part d’entitats 
juvenils. En el grup de joves d’entre 14 i 17 anys alguna de les persones explica que seria necessari garantir 
que sempre hi hagués algun responsable de l’Ajuntament, però la idea és debatuda i no és generalitzada.   

Espai que faci participar als joves. Una de les idees que es repeteix és que l’equipament hauria de comptar 
amb la participació activa dels joves, de tal manera que aquests se sentin molt partícips del que es fa. Les 
entitats juvenils i grups de joves haurien de ser una part essencial en la planificació i desenvolupament 
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“Hem estat incapaços de resoldre el 
problema del botellón d’una altra manera 
que no sigui fent una ordenança de civisme”  

Professional 

 

d’activitats. Aquesta idea és coherent amb la proposta de model de cogestió que també és molt 
generalitzada.    

Altres serveis que es podrien oferir al jovent en aquest espai.  De manera més concreta en els diferents 
grups surten altres idees. A continuació es fa un recull de possibles serveis que es podrien oferir en aquest 
espai, tot i que els grups de discussió no han abordat de manera concreta aquesta dimensió de disseny del 
nou espai:   

- Espai d’informació de referència de temes que puguin interessar al jovent.   
- Serveis d’assessorament o orientació en temes d’especial interès com educació, salut o drogues.   
- Bústia de suggeriments.   
- Espai per a informació del SIAJ i que s’involucri en la programació de determinades activitats orientatives o 
informatives a l’equipament.    

Hi ha determinats riscos que podrien afectar l’èxit de l’equipament. Principalment s’assenyala que 
l’equipament no arribi a assolir l’objectiu de consolidar-se com un espai informal, el risc de que un sol grup 
monopolitzi l’equipament, o el fet de que l’espai es pugui acabar polititzant.   

 Adaptació dels espais públics a la realitat de la joventut  

Cercar maneres alternatives d’abordar conflictes relacionats amb l’ús dels espais públics, aquest és el 
principal missatge existent a l’hora de plantejar maneres d’abordar aquesta necessitat. Per una banda tenint 
més en compte l’opinió dels joves i per altra banda gestionant els conflictes des de l’òptica de la mediació. 
Una eina ja existent i que ajudaria a abordar aquesta necessitat és 
el servei de mediació per a conflictes veïnals. Com a servei ja 
existent podria dedicar part dels seus recursos a una mediació 
especialitzada i proactiva entre joves, administració i la resta de 
col•lectius que es puguin trobar en conflicte amb joves.    

Malgrat l’existència d’un relat negatiu envers l’ordenança, cal subratllar que des de l’Ajuntament es difon i es 
debat aquesta normativa entre els joves. La principal actuació municipal per a difondre i debatre l’ordenança 
és el programa “tots som regidors” i que molts dels joves participants en els grups de discussió coneixen. En 
aquest sentit es destaca que quan l’ordenança es posa a debat entre els joves dels instituts de la ciutat, 
aquesta no sempre desperta opinions negatives, sinó que de vegades apareixen joves que poden arribar a 
tenir una visió de que l’ordenança hauria de ser més restrictiva.    

 Promoció de l’associacionisme entre el jovent   

Durant els grups de discussió s’han anat proposant diferents idees a l’hora de fomentar l’associacionisme 
entre els joves. La majoria d’aquestes propostes tenen com a objectiu fer que els perfils de joves menys 
participatius s’acabin connectant amb el món de l’associacionisme i el voluntariat. A continuació es detallen 
les principals propostes fetes en diferents grups de discussió:    

Possible acompanyament entre joves més participatius i actius i d’altres que no. Es posa com a exemple un 
programa en què es van vincular alumnes participatius i actius amb joves immigrants que estaven poc 
connectats a la realitat social i associativa de Vilafranca.    

L’equipament juvenil com un element estratègic per al foment de l’associacionisme. Especialment es 
destaca que l’equipament podria arribar a perfils de joves que tradicionalment no s’han apropat a entitats, i 
d’aquesta manera es podria fomentar l’associacionisme en aquests perfils específics on de vegades costa 
arribar.   

Formació/capacitació associativa. Algun dels discursos detectats en els grups de discussió fa referència a la 
manca de coneixement i habilitats a l’hora de gestionar o liderar una associació. Per aquesta raó es proposa 
fer cursos o acompanyaments específics per a joves associats.   

Treballar l’associacionisme des de l’escola. Un relat en el que hi ha molt de consens i que s’ha detectat en 
diferents grups de discussió és que la infància és un període clau a l’hora de despertar interès per 
l’associacionisme. Per aquesta raó es proposa que a l’escola es treballi més i millor el món associatiu. 
Apareixen diferents propostes en aquest sentit, des de que les classes regulars incorporin l’explicació de 
què és el món associatiu, fins a propostes de caràcter pedagògic més pràctic.  Es fan propostes encara més 
concretes com que els joves portin la revista de d’institut, o fer activitats extraescolars que siguin 
directament liderats pels mateixos joves.    
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““... s’han de trobar altres perspectives que 
no siguin... “ajuntament-cèntriques” , que 
vagi al voltant de més eixos. Més inclusió 
ciutadana per exemple”  

Professional 

 

““...Si simplement van trucant a totes les 
entitats, passen una enquesta (...) podrien 
passar-la a entitats juvenils, a instituts, a 
altres xerrades”  

Jove 18-24 anys 

 

 Millora de la relació i la informació entre els joves i les administracions   

Equipament juvenil com a eina de comunicació amb el jovent. Quan es parla de comunicació entre joves i 
administració sovint acaba apareixent la necessitat d’un equipament juvenil. En la majoria de grups de 
discussió quan es parla d’informació juvenil s’acaba citant l’equipament juvenil com una eina bàsica on fer 
xarxa amb grups de joves i on poder comunicar-se de manera més fluida.    

Posar en valor elements alternatius a la “institucionalitat”. Una idea que ha sortit en els grups de discussió 
amb professionals és que els joves donen poc valor a la institucionalitat. Quan als joves se’ls pregunta per 
canals de referència poques vegades parlen d’institucions. Sobretot citen xarxes socials, persones del seu 
entorn, o directament persones concretes que treballen a l’administració. Una possible idea per millorar la 
percepció de serveis públics com a referents podria ser centrar el valor en aspectes no institucionals. Alguns 
dels aspectes alternatius que s’han proposat són: persones concretes que treballen en determinats serveis, 
o mesclar-se en canals o espais que ja són de referència per als joves (com els instituts o el carrer).  

Les xarxes socials com una de les principals vies principals de 
comunicació. D’entre les xarxes socials la més utilitzada és 
Facebook. Twitter és molt menys utilitzada, sobretot entre els joves 
de menys edat. Es detecta l’aparició amb força d’eines de 
comunicació centrades en el mòbil, on cal destacar sobretot l’ús de 
whatsapp, una eina que segons algun dels grups ha passat a ser un 
canal que permet fer córrer missatges de manera ràpida i eficaç.    

Els joves volen sentir-se escoltats a l’hora de planificar activitats. 
Es detecta entre determinats perfils de joves la demanda de que 
se’ls escolti més a l’hora d’organitzar xerrades, actes, cursos o 
altres esdeveniments, i es parla sobretot de tenir en compte les 
entitats juvenils.  Entre d’altres eines s’anomenen des de correus 
electrònics fent determinades preguntes fins a enquestes que 
s’enviïn a entitats de referència.   

Realitzar campanyes de publicity per tal d’apropar-se i connectar amb els joves des de fora de la institució: 
Una de les millors maneres d’apropar-se de manera efectiva als joves és mitjançant Internet i les xarxes 
socials. No obstant, no és suficient amb obrir un perfil a la xarxa social escollida i començar a transmetre 
informació de l’Ajuntament com si d’un canal oficial es tractés. Per a que la transmissió d’informació funcioni 
de la millor manera possible s’ha de fer que sigui accessible i capturi l’atenció dels joves, i una bona manera 
de fer-ho és mitjançant campanyes de publicity. Una possible idea seria obrir perfils de twitter i facebook 
sobre temes que interessen al jovent, i de tant en tant anar difonent missatges de serveis i activitats de 
l’Ajuntament dirigits al jovent.   
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#FORMACIÓ 

Actuacions específiques dirigides al abandonament escolar:  

 Participació per a abordar la desmotivació, per exemple:  

o De 2n a 4rt d’ESO, a l’hora de dissenyar els temaris dels estudis de secundària fer-ho més 

flexible, tenir en compte què els motiva als alumnes, què els agrada, etc., i elaborar plans 

educatius personalitzats.  

 Tractar de maneres alternatives l’abandonament escolar, per exemple:  

o Per evitar l’abandonament escolar, fer itineraris individualitzats des dels centres educatius, 

d’aquells casos d’alumnes que estiguin més perduts i desmotivats. 

Actuacions específiques en el àmbit extraescolar: 

 Fer activitats extraescolars a les escoles i altres institucions. 

 Promoure els espais d’educació no formal, per exemple: 

o Per fer-ho es podrien apropar les entitats de lleure als joves, entrant a les aules o procurant que 

des de les aules es facin activitats per potenciar l’educació no formal.  

Actuacions relacionades al assessorament professional:  

 Elaborar un programa d’assessorament i orientació educativa orientat a alumnat de 2n cicle d’ESO i les 

respectives famílies, en horari extraescolar.  

 Donar a conèixer diferents opcions de sortides professionals i el mercat laboral als alumnes a les aules. 

 Orientació de les trajectòries educatives cap a la formació professional. 

o Accions per a promoure un canvi de percepció cap a la formació professional.  Xerrades 

informatives per aprofundir en les possibilitats de la formació professional. 

o Aportar informació als joves que volen tornar al sistema educatiu. 

o Orientar laboralment a les persones que han finalitzat els estudis superiors (ampliar formació, 

pràctiques, treball a l’estranger, etc.). 

o Canviar les dinàmiques de funcionament dels processos de l’administració per donar 

oportunitats a col·lectius concrets.  

o Millorar l’ajust d’expectatives des de l’educació obligatòria (sortides laborals).  

 

 Adaptació del sistema formatiu a determinats perfils de joves.  

 

o Revaloració dels Formacions Professionals;   

 equiparar-ho al batxillerat i s’hauria de fer des del sistema formal, fent tastets d’oficis i 

xerrades a les escoles fetes per estudiants que hagin cursat FP i que expliquessin la 

seva trajectòria d’èxit.  Donar a conèixer quins són els nou filons d’ocupació. 

 El sistema educatiu hauria de funcionar per competències i realment treballar aquelles 

competències necessàries per al món laboral.  

o Vinculació entre empreses i l’escola:  

 Apropar el teixit empresarial local al 2n cicle d’ESO i així els joves dels instituts 

coneixerien quines sortides professionals tenen al territori i quines són les principals 

demandes del teixit local.  

 Crear algun tipus de registre del mercat laboral que aglutinés els diferents perfils 

professionals de cada empresa a nivell local i comarcal.  

 Ampliar l’oferta formativa a nivell local, tant a nivell no reglat com a nivell reglat. 

 Però per fer-ho, preguntar als joves quins són els seus interessos i que, a la vegada, 

aquests s’ajustin a la realitat local. Connectar formació i empresa. 

 Potenciar la formació dual: estudiar i fer pràctiques en empreses.  

 

o Millorar les comunicacions cap a altres ciutats i oferir beques de transport per així donar 

facilitats als joves per anar a estudiar fora.  
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#OCUPACIÓ 

 Connexió entre el món formatiu i el món empresarial.  

o Facilitar els tràmits de contractació de joves en pràctiques. 

o Creació d’una eina de gestió de clients i usuaris. 

o Proposar contractes de pràctiques accessibles des de la finalització d’ESO. 

o Crear un organisme/servei que aglutini i coordini les relacions entre el món formatiu i el món 

laboral.  

o Crear una borsa local de pràctiques.  

o Crear borses de treball per a joves que siguin actives i regular els requisits que s’exigeixen a 

l’hora de crear les diferents ofertes de feina.  

o Potenciar la prospecció a les empreses, sensibilitzar als empresaris per tal que aquests donin 

oportunitats als joves i crear algun tipus de bonificació per a les empreses que ho facin.   

 Emprenedoria. 

o Connectar empresaris amb joves emprenedors. 

o Ajuts als emprenedors. 

o Creació d’un banc d’idees. 

o Fomentar l’emprenedoria a l’educació secundària obligatòria. 

o Treballar l’emprenedoria com a part del currículum educatiu a les escoles.  

o Les idees de projectes que surtin al territori també s’haurien d’exportar i mirar de fer-les 

rendibles a altres llocs per donar a conèixer el potencial que hi ha a nivell local.  

o Crear un espai de referència en temes d’emprenedoria, com un  viver d’empreses, que vagi més 

enllà dels serveis que ofereix en Centre Àgora i que sigui un lloc de trobada i de reflexió sobre 

tots aquests temes.  

 

 Pràctiques laborals. 

o Fomentar contractes d’aprenentatge i de pràctiques durant l’etapa formativa, tant en cicles 

formatius com estudis universitaris. Sempre se n’haurien de fer.  

o S’haurien de dignificar les condicions dels contractes de pràctiques:  haurien de complir uns 

criteris de qualitat, s’haurien de crear mecanismes de control d’aquests criteris, ja que les 

pràctiques han de ser com una experiència professional real, tutoritzada. Es prioritza que les 

pràctiques siguin de qualitat que no pas que siguin remunerades, tot i que es demana que hi 

hagi certa remuneració. Si les empreses no poden pagar les pràctiques, com a mínim s’hauria 

de regular que hi hagués algun tipus de retorn (en espècies) de la feina feta. 

o Quan les empreses agafin a gent en pràctiques haurien de signar algun tipus de document de 

compromís que acredités que si es surt l’opció de generar un lloc de treball, agafin a aquella 

persona que ha fet les pràctiques allà. 

#SALUT 

 Informació i Assessorament en l’àmbit de salut:  

o Creació assessoria en salut. 

 Assessories específiques per a joves en temes com consums de risc, sexualitat, 

alimentació, etc.  

 Continuïtat del Servei d’Assessorament Familiar sobre Alcohol i altres Drogues 

(SAFAD). 

 Assessories específiques en un espai.  

 Assessories anònimes on demanar informació (no al CAP). 

 Difusió dels recursos de salut adreçats a joves i promocions joves al Complex. 

 Acompanyament més propera als joves, com per exemple per persones de JAS.   

o Potenciar punt salut nocturn. 

 Punt nocturns de salut, portada per gent propera, jove. 

 Fer punt de salut al principi de la nit, quan encara es va bé. Punt mòbil de salut, que es 

mogui. 
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 Actuacions específiques relacionades al Esport:  

o Punt d’assessorament esportiu. Com fer esport de manera sana. Contactar amb entitats 

esportives de la vila que puguin fer aquest servei. 

o Fer punt d’oci nocturn. 

o Assessories esportives. Targeta jove que vertebrés diverses eines. 

o Promocionar la pràctica de l’activitat física lliure entre els joves, en determinats llocs de la vila. 

o Que els mateixos joves que facin activitats adreçades als joves. 

o Més torneigs de bàsquet i futbol.  

o Més espais relacionats l’esport a l’espai públic. 

o Activitats exclusives per a joves. SIAJ destacar a les fitxes activitats exclusives per a joves. 

o Quotes per a joves. Crear una xarxa d’equipaments esportius amb una quota assequible i fixa 

(gimnàs, rocòdrom...).  

o Potenciar més activitats a l’aire lliure, als espais públics. 

o Crear ponts entre l’oferta pública i privada en temes esportius. 

o Posar-se d’acord amb altres persones per fer una activitat esportiva.  

 

 Altres:  

o A l’estiu fer transport comú cap als pobles on hi ha festa. Provar-ho un cap de setmana, 

l’ajuntament avançar els diners i cobrar tiquet, fer autobusos per exemple a les 2.00 i a les 6:00. 

Veure com funciona. 

#HABITATGE 

Actuacions específics per impulsar l’accés a l’habitatge:  

 Impulsar les promocions públiques de lloguer per a joves.  

 Continuar apostant per l’existència d’un borsa d’habitatge, per promocionar pisos compartits i de lloguer 

que atengui a les necessitats específiques de la gent jove.  

 Facilitació i mediació per compartir pis per part del SIAJ. 

 L’ajuntament fer la feina d’avalador 

Donar garanties i confiança. 

#INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 

Actuacions específiques relacionades a la millora informació i comunicació pels joves:  

 En relació al SIAJ:  

o SIAJ és un lloc on han d’anar i és massa institucionalitzat. Fer més punts descentralitzats com 

per exemple als esplais, als barris, etc.  

o Actualitzar la pàgina web més sovint.  

 Reorganització de l’informació donada, comunicació més concret i fàcil de trobar.  

o Cal fer xerrades més atractives.  

 

 Xarxes socials i espais de comunicació:  

o Ús de les xarxes socials com a principal via de comunicació. 

 Crear bloc (2.0). 

o Eina que vertebri la informació a Vilafranca.  

 Punt on es recullen els actes que fan les associacions. Centralitzar la informació 

o Espai a la televisió juvenil. Funcionaria espai a la ràdio i/o a la televisió. Caldria veure quins 

mitjans són més escoltats/vistos. Fer campanyes per generar impacte. 

o Promoció i descomptes locals:  

 Realitzar campanyes de publicity per a apropar-se i connectar amb els joves. 

 un carnet o una entrada gratuïta en una discoteca.  
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 Per la iniciativa pròpia juvenil:  

o Xerrades organitzades pels i fets per els joves.  

o Un “banc del temps” més simple. 

o Integració de propostes pels joves a l’hora de planificar actuacions polítiques. 

o Punt de trobada organitzada entre entitats. 

o Equipament juvenil com a eina de comunicació amb el jovent, amb servei d’informació per a 

joves inclòs.  

o Pàgines web organitzades per els joves.  

 Gravar petits espais informatius i després tenir-los a la xarxa, i que els mateixos joves 

poden participar-hi fent comentaris. 

o Fer promocions i fer incentius perquè els joves participin.  

o Fer el treball més per barris.  

o Tenir un lloc digital amb tota la informació de Vilafranca pels joves (llistat d’entitats, activitats, 

ofertes feina, pisos, etc.).  

#SERVEIS ESPECÍFICS PER A JOVES I ESPAIS DE TROBADA 

 Creació d’un espai d’informació de referència amb: 

o Serveis d’assessorament en temes d’especial interès. 

o Bústia de suggeriments. 

o Espai d’informació del SIAJ (manteniment i millora). 

o Espai de foment del teixit associatiu, formació, foment participació, etc.  

 

 Creació d’un punt de trobada:  

o Un espai d’estudi amb suport a l’estudi.  

o Gestió mixta. Cogestió. Programació espai per les mateixes entitats i joves. 

o Grups d’assaig. 

o Lloc per fer concerts. 

o Espai polivalent (tipus escorxador amb el SIAJ a dins). 

o Espai de bar (per socialització) 

o Banc de recursos. 

o Ubicació: cèntric, com més cèntric millor, potser problemes amb els veïns. 

o Assessories al SIAJ. El SIAJ té moltes coses, per ex. mapes, però no hi penses perquè has 

d’anar fins allà. Si està a l’equipament serà més fàcil entrar-hi. 

o Equipament per els joves per estudiar. 

 Material per poder deixar (projectors, portàtils, etc.). 

 

 Cooperació entre barris i veïns:  

o Jornades un cop al mes canviant de barri, moure als joves. Anar a barris diferents, ex. vila tapa.  

o Joves a l’associació de veïns per muntar alguna cosa conjunta, si no hi ha joves, contactar amb 

una entitat del barri. 

o Persones de referència. 

#OCI CULTURA 

 En relació amb equipaments nous i existents:  

o Espai físic que sigui de referència pels joves i que permeti la creació i l’activitat cultural a partir 

del foment de la participació activa dels joves. 

o Pensar on ubicar espais d’assaig (música, teatre, dansa...). 

o Obrir la sala d’estudi en altres horaris.  Pels estudiants que estudien de tarda (obrir l’espai pels 

matins). 

o Necessitat d’un equipament municipal de joventut. Encara que no estigui contemplat en el 

pressupost de l’Ajuntament. Ha de ser autogestionat per joves. Es podria crear un grup motor 
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format per joves amb diferents perfils, associats i no associats no dependre de l’Ajuntament, no 

ha de ser un equipament institucional. Defensem l’autogestió perquè no es pot dependre de les 

subvencions. 

o Que l’ús de l’Escorxador sigui obert no sols a les entitats sinó a col·lectius no associats.  

o Re-emprendre el projecte de Cal Berger. O estudiar altres equipaments municipals on ubicar 

espai joves.  

 

 En relació amb la coordinació de participació activa: 

o Suport a la iniciativa cultural juvenil. 

o Donar a conèixer i debatre l’ordenança de civisme entre la gent jove. 

o Cercar maneres alternatives per a la resolució de conflictes.  

o Cercar alternatives en l’abordatge dels conflictes relacionats amb l’espai públic. Per ex. Creació 

d’un servei de mediació veïnal. 

o Que s’obri un espai de debat al voltant de l’ordenança de civisme. No tan sols dels joves sinó a 

la ciutadania en general. 

o Cal donar a conèixer l’ordenança de civisme. Als instituts. S’hauria d’haver fet un període de 

propostes i canvis. Es va fer però les al·legacions es van desestimar. 

o Dels centres educatius s’hauria d’informar als joves. L’Ajuntament ho hauria d’impulsar. 

o Que l’administració doni suport al consell local de joves. Cal que el consell local de joves es 

doni a conèixer. Sorgeixen dubtes al voltant de qui hi pot formar part. Que l’ajuntament doni 

suport a la difusió del consell local. Que l’administració no hi formi part. 

o Augment de la partida pressupostària de joventut per a tot tipus d’activitat juvenil. 

o Aprofitar les AV per treballar els conflictes veïnals. 

 

 En relació amb l’oci noturn:  

o Potenciar l’oci nocturn alternatiu, com l’espai zero o el Kalima. Al començament amb suport 

municipal i més endavant impulsat pels propis joves. “suport a la iniciativa juvenil” 

o Oci nocturn itinerant per barris. 

#PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME 

En relació amb la participació i associacionisme juvenil, els següents punts ja estan anotats anteriorment, 

però són transversals i claus en aquest punt:  

 Potenciar i promocionar més el SIAJ: 

o Cal canviar els horaris (moltes vegades te’l trobes tancat) i s’ha de donar a conèixer més la 

seva existència. La comunicació s’ha de fer en l’espai públic, en cartelleres, punts d’informació o 

muntar campanyes...). 

 

 Millora de comunicacions:  

o La web de SIAJ, cal que sigui un espai més atractiu, on es pugui penjar molta informació de les 

entitats.  

o Crear un punt d’informació al carrer públic.  

o Millora de la web de l’Ajuntament. 

o La utilització de diferents canals de comunicació.  

o La difusió de la existència de la web d’associacions de Vilafranca. 

o Xerrades informatives de l’associacionisme a Vilafranca.   

 

 Obrir un equipament de trobada per les associacions:  

o Un local ajudaria a acostar els joves entre ells i que no fossin sempre els mateixos a tot arreu. 

o Les entitats no tenen recursos per a pagar els preus públics dels equipaments municipals (Cal 

Bolet, Auditori...) Cal posar facilitats a les entitats per les activitats que es fan per la ciutadania, 

tan en recursos. 
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o Davant la necessitat d’espais de trobada i l’augment d’entitats i grups informals no associats 

caldria “alliberar” espais com l’Escorxador o locals d’associacions de veïns. 

o Crear un banc de recursos de les entitats i poder compartir espais, material, activitats, o 

aprenentatge. 

o Fem un tipus “barraques” on tots els joves es puguin trobar i diverses entitats facin activitats. 

Això facilitaria el coneixement entre les entitats i entre els joves. 

o  

 Potenciar la cooperació i coordinació per les associacions: 

o Treballar l’associacionisme des de l’escola/instituts conjuntament amb els professionals de 

l’educació. 

o Acompanyament entre joves més participatius/actius i d’altres que no ho són tant. 

o Formació associativa/capacitació a joves més implicats 

o Acció coordinada entre Ajuntament i entitats per a la inserció social 

o Treball en xarxa entre Ajuntament i joves (desconeixement de les institucions públiques per part 

dels joves. Aprenentatge a través de l’acció conjunta). 

o S’ha de donar suport a les entitats petites que tenen menys infraestructura i recursos.  

o Hi ha discriminació entre les entitats. Les propostes pels verds tenen prioritat per sobre d’altres 

entitats. 

o Escoltar les necessitats reals del jovent. 

o Cal que es faci una aposta forta de l’administració cap a Joventut.  

o A les activitats que es fan a Vilafranca només es fan amb gent de les entitats (carnaval, espai 

zero, ...) La institució potenciar aquest model. Caldria obrir-ho i demanar a les persones que a 

títol individual poguessin participar. 

#MOBILITAT 

 Espais públics: 

o Adaptació i adequació dels espais públics a la realitat de la joventut: promoció de l’ús de la 

bicicleta, skatepark, espais esportius adequats a l’entorn urbà (pistes bàsquet, futbol...).  

o Incloure la participació juvenil en el disseny dels espais públics. 

o Crear un skate park. 

 Mobilitat municipal i internacional: 

o Servei d’assessorament específic sobre mobilitat internacional.  

o Promocionar i difondre entre els joves les oportunitats laborals i d’estudis que hi ha en altres 

països... 

o Impulsar intercanvis internacionals amb les entitats juvenils, culturals, esportives... Així com 

amb grups de joves i joves a títol individual. 

o Aprofitar els contactes amb les ciutats agermanades per facilitar els intercanvis i la mobilitat. 

o Obrir una línia d’ajuts per facilitar la mobilitat internacional. 

 Transport públic: 

o Hi ha poca oferta de trens al vespres. 

o Més busos intercomarcals. Sempre has d’agafar el cotxe. Tant diürn com nocturn. 

o Més accessibilitat Vilafranca-Vilanova, tant pel trajecte com per l’oferta horària. 

o Modificar les rutes del bus interurbà. La tornada no passa per tots els llocs. Que torni a ser 

gratuït els bus urbà pels estudiants. 

o Millorar l’oferta de bus nocturn a Barcelona 

o Potenciar el carril bici. N’hi ha però són a l’extraradi. Fer un eix de carrils bici que unís les rutes 

fetes. 

o Que els aparcaments de bicis siguin dins el recinte-equipament. 

o Bus directe a l’autònoma. 

o Quan hi hagi festes majors als pobles hi hagués un bus per facilitar la mobilitat. Es parla que ja 

existia i es va haver de treure per poc ús. Sembla ser que no es coneixia aquest servei. Falta 

difusió Si s’ha de pagar  2€ es paga, també se li dóna valor. Implicar les entitats privades 

(discoteques, sales privades..).  
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3. ELS PROGRAMES 
En aquest apartat presentem les concrecions de tot el procés que hem dut a terme i que executarem amb 

els diferents programes i accions plantejats. Aquests donen resposta d’una manera ordenada a les 

necessitats detectades en relació a les principals línies estratègiques de la regidoria de Joventut. En 

cadascun dels diferents programes es realitza una descripció exhaustiva que es composa per l’establiment 

dels recursos que seran necessaris per a la seva aplicació, s’estableix la temporització, les instàncies que 

es coordinen en cada acció, la població diana a la qual s’adrecen les accions, així com també s’incorporen 

els indicadors d’avaluació i els canals i l’estratègia de comunicació. Entre els continguts que configuren 

aquest PLJ, es recullen accions que es desenvolupen des de fa temps a Vilafranca del Penedès, tot i que 

hem d’indicar que s’ha produït una reordenació d’aquestes per tal que tinguin una ubicació lògica en 

l’estructura que planteja la revisió i l’actualització del PLJ. D’altra banda, també s’incorporen noves accions 

que són fruit del procés de diagnosi dut a terme. 

 

Un cop hem enunciat els fonaments del projecte, podem ja descriure amb cert nivell de detall les actuacions 

que ompliran Vila Jove de contingut i que constitueixen la concreció directa de les propostes teòriques. En 

les properes pàgines es desplega l’estructura de continguts del pla i s’ordena totes les actuacions que la 

política de joventut de Vilafranca del Penedès assumirà durant els propers anys. Cal remarcar que allò 

fonamental no són justament les actuacions concretes sinó l’estructura i la lògica del seu desplegament. És 

possible (i segurament desitjable) que durant els propers anys es produeixin canvis sobre les propostes de 

programes i actuacions que mostrarem tot seguit, perquè es produiran, amb tota probabilitat, canvis en la 

situació concreta dels joves, dels seus col·lectius o de les necessitats o demandes que ara són evidents 

però que d’aquí a un parell d’anys, per exemple, poden no ser-ho. La naturalesa del pla ha de ser flexible 

per definició, de manera que es pugui incorporar noves actuacions o modificar alguna de les que ja hi són 

presents, sense que s’alteri la seva filosofia central i, per tant, sense que sigui necessari modificar la seva 

estructura bàsica. Si el pla tolera aquestes modificacions sense patir alteracions substancials en la seva 

estructura, haurem reeixit en l’objectiu de construir un marc orgànic sòlid i adequat per a desenvolupar la 

política local de joventut. 

Veurem que entre els continguts desplegats subsisteixen bona part de les actuacions que ja es venen 

desenvolupant des de fa temps. Resulta una obvietat que no cal modificar o desmuntar allò que ja compleix 

adequadament una missió que ens plantegem com a necessària. Allò que fem amb aquestes actuacions és 

reordenar-les per tal que tinguin una ubicació lògica en la nova estructura. Així mateix, incorporem 

nombroses actuacions novedoses, que intenten cobrir buits o mancances detectats durant el llarg procés 

d’anàlisi i consulta que hem seguit fins al moment. No renunciem, per tant, a l’herència positiva de l’antic Pla 

Vila Jove, però remodelem al mateix temps tota l’estructura de gestió incorporant nous elements que 

responen a la situació actual dels joves i a les necessitats organitzatives de l’Ajuntament.  

Hem optat per dividir tota l’estructura de continguts en tres grans àmbits o línies d’actuació que agrupen de 

forma lògica totes les temàtiques pròpies de les polítiques de joventut. Hem preferit reduir el nombre 
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d’àmbits (allò habitual en altres plans o projectes equivalents són les estructures d’entre sis i vuit àmbits) per 

centrar i visualitzar millor les prioritats d’intervenció de Vila Jove. Aquesta reducció d’àmbits no implica 

renunciar a treballar en cap temàtica concreta; és només una agrupació diferent, que tendeix a cohesionar i 

posar en relació els programes que pels seus continguts són propers i interdependents. D’altra banda, 

considerem que una de les dificultats que tenen les polítiques de joventut locals és la transmissió ràpida, 

senzilla i clara dels seus projectes als joves; si reduïm els centres d’atenció a tres, podrem comunicar amb 

més facilitat les intencions del projecte i en clarificarem les explicacions.  

A les properes pàgines, així doncs, mostrem una taula per a cadascun dels programes previstos a Vila Jove, 

en la qual s’enumeren i es descriuen les diferents actuacions que els composen, un primer avanç de la 

temporització, el nivell de prioritat què se’ls assignarà, els departaments o altres institucions amb què haurà 

de cooperar el Servei de Joventut per desenvolupar-los, les estratègies amb que s’aplicaran, els recursos 

humans, econòmics i infranstructurals que seran necessaris per a fer-los realitat, i els indicadors d’avaluació 

que ens permetran fer-ne seguiment i revisió. 
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PROGRAMES PLA VILA JOVE 2015-2018 

EIX PROGRAMA PROJECTE 

ESPAIS JOVES ESPAI JOVE Punt de referència 

EQUIPAMENT 
JUVENIL 

Punt de referència 

COMUNICACIÓ 
JOVE 

Comunicació 2.0 (web, xarxes socials, butlletí) 

Campanya nous espais joves i serveis 

TRANSICIONS FORMACIÓ Assessoria d’orientació acadèmica SIAJ 

SIAJ Formació  

TET. T’acompanyem 

Atenció especialitzada formació  

Projecte d’informació descentralitzat als centres de 
secundària (PIDCES) 

Campanya: Desprès de l’ESO, què? 

Sales d’estudi 

Convenis col·laboració educativa 

Cicle d’activitats desenvolupament educatiu i social 

Dinamitzacions espais i usos equipament juvenil 

Beques estudi (transport) 

Cursos lleure educatiu 

OCUPACIÓ SIAJ Ocupació 

Borsa de treball (espai virtual nova web) 

Cursos formació ocupacional 

Mobilitat internacional 

Emprenedoria i joves 

Cicle d’activitats desenvolupament laboral i social 

Beques pràctiques joventut 

SALUT SIAJ Salut 

INDROGS (Pla Local Drogues) 

Joves Agents Salut 

Joves educadors/es per la Salut 

Cicle d’activitats desenvolupament conductes saludables 

HABITATGE SIAJ Habitatge 

Mesures per al foment de formes alternatives 
d’emancipació 

Subvencions municipals lloguer/rehabilitació habitatges 
joves 

EXPERIMENTACIÓ PARTICIPACIÓ SIAJ Participació 

Comissió de seguiment del Pla Vila Jove 

Subvencions entitats juvenils 

Tots/es som regidors/es 

Dinamització i suport participació centres de secundària 

CULTURA Programació d’espectacles i esdeveniments culturals 

Mostra de teatre juvenil 

Promoció grups de teatre joves 

Jovestiu 

Operació Còmic 

Col·laboracions Escola d’Art 

Programació Cultural Equipament Juvenil 

Perspectiva juvenil experimentació 

COHESIÓ SOCIAL Projecte Espirall (socieducatiu joves) 

SIAJ Mobilitat 

Servei Voluntariat Europeu 

Projecte Joves Xarxa ciutats agermanades 

Tallers i xerrades cohesió 

Perspectiva juvenil mobilitat 

Perspectiva juvenil espai públic 
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ESPAI JOVE 

EQUIPAMENT 

JUVENIL 

 Fomentar la qualitat 

dels recursos i serveis 

 

 Donar impuls al 

coneixement dels 

recursos i serveis 

  ESDEVENIR 

REFERENTS 

 

ESPAIS JOVES  

Aquest primer eix que presentem treballa tant la nova ubicació de l’Oficina de Joventut i del SIAJ com el nou  

equipament juvenil, i els canals de comunicació de la regidoria de Joventut. L’objectiu principal d’aquest eix 

és que tant la regidoria de Joventut com els serveis que impulsa esdevinguin referents dels i les joves de 

la Vila. Aquest esdevé l’eix vertebrador de les polítiques de joventut. Aquest eix presenta uns trets 

característics, en la transversalitat és un dels factors principals. Si bé la interrelació, la coordinació i els 

fluxos de treball de la resta d’àmbits són condicions per a la implementació i per a un òptim 

desenvolupament de les accions que es proposen, en aquest eix aquesta característica pren especial 

rellevància.  

Els dos grans programes vertebradors d’aquest primer eix, Espais Joves i Comunicació Jove, es vinculen 

directament amb els programes configuradors dels eixos Transició i Experimentació. Alhora que es 

nodreixen dels continguts dels mateixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAIS JOVE

COMUNICACIÓ 
JOVE

ESPAIS 
JOVE
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Els Espais Joves a Vilafranca pretenen consolidar-se entre el col·lectiu de joves de la vila. Durant 

aquest 2015 es preveuen l’obertura de dos nous espais joves.  

 

Per una banda, l’oficina tècnica del Servei de Joventut així com el SIAJ, amb una 

dilatada tradició a la ciutat i la comarca confluiran en un mateix espai a finals del 

primer semestre de 2015. És un espai que vol continuar esdevenint un punt de 

referència per als i les joves de Vilafranca on es concentraran diferents serveis i 

programes amb la finalitat de proporcionar informació i recursos per tal d’optimitzar les 

transicions juvenils. Aquest canvi d’ubicació permetrà ampliar l’oferta d’actuacions 

vinculades a aquests àmbits, sobretot en dues vessants:  

 cursos, tallers i activitats  

 i atenció especialitzada i personalitzada (assessories).  

Aquesta nova ubicació permetrà la unificació dels recursos i serveis de joventut alhora 

que impulsarà la seva visibilitat. Així mateix s’ha de treballar molt intensament la 

comunicació respecte la nova ubicació, els serveis que s’hi troben i els nous serveis. 

Aquest fet permetrà la coneixença i el reconeixement de les polítiques de joventut a 

Vilafranca esdevenint un espai de referència.  

 

 

En segon terme està prevista l’obertura d’un equipament juvenil al barri de l’Espirall. 

Aquest equipament permetrà el desenvolupament de projectes i actuacions per a 

l’impuls d’una ciutadania activa, vinculats a la participació i a la cultura.  

Aquest serà un espai públic de titularitat municipal que vertebrarà les polítiques de 

joventut vinculades a l’eix d’experimentació a Vilafranca. Caldrà impulsar actuacions 

per a la incorporació de la participació juvenil en la gestió d’algunes actuacions i/o 

projectes.   

 

 

 L’objectiu d’aquesta nova etapa de les polítiques de joventut és fomentar la qualitat dels serveis i 

recursos adreçats als i les joves de Vilafranca, oferint una resposta integral a les seves 

necessitats.  

 

 

 

 

ESPAI 
JOVE

EQUIPA
MENT 

JUVENI
L

ESPAIS JOVES
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La comunicació esdevé cabdal en aquest eix, per la primordialitat de fer arribar a tota la població, i en 

especial a la població jove de la vila, els serveis i recursos que es desenvolupen als Espais Joves. Aquest 

fet comporta treballar la línia de comunicació encetada amb la web del SIAJ i les Xarxes Socials (Facebook i 

Twitter). Amb aquest programa es pretén donar impuls al coneixement per part de la població jove dels 

recursos i serveis que s’adrecen, així com la seva nova ubicació i nous serveis.  

La comunicació jove ha estat incorporada en aquest primer eix per tal d’emfatitzar la importància d’aquest 

programa. Durant els darrers temps s’ha estat dissenyant una nova línia de comunicació impulsant una 

reformulació i nou disseny de la web del SIAJ. Amb aquest programa es pretén donar impuls al 

coneixement per part de la població dels recursos i serveis que s’adrecen a aquest col·lectiu. 

Caldrà posar especial cura en el tractament de tota aquella informació que vulguem dirigir als i les joves i 

tenir molt clar quins canals caldrà utilitzar per tal d’arribar a aquest col·lectiu. Al mateix temps, caldrà facilitar 

l’accés a aquestes tecnologies, educar en el seu ús i evitar tan com sigui possible els riscos que se’n 

deriven d’un mal ús. Tot i els grans avenços que ha suposat la comunicació en format virtual en aquest 

darrer període, caldria consolidar la informació referent als serveis i les activitats que es desenvolupen des 

de la Regidoria de Joventut per tal de comunicar quins són els serveis que es podran trobar als Espais 

Joves.  

 El gran objectiu estratègic d’aquest programa és Impulsar el coneixement dels recursos i serveis 

que s’adrecen a la població jove. 

 

Els projectes que s’han dissenyat són:  

 COMUNICACIÓ 2.0 (NOVA WEB, XARXES SOCIALS) 

 CAMPANYA ESPAIS JOVES 

 CAMPANYA SERVEIS JOVENTUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓ 
JOVE
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TRANSICIONS 

L’objectiu general d’aquest eix és generar i facilitar l’accés dels i les joves als recursos que facilitin les 

seves transicions a la vida adulta, en tots els àmbits que configuren els projectes de vida, molt 

especialment en relació a la formació i l’ocupació, però també en l’àmbit de la salut i l’habitatge, vetllant per 

garantir les oportunitats d’igualtat de forma que es redueixin les desigualtats socials en els diferents 

processos de transició.  

Els quatre programes que integren aquest segon eix vertebrador de les polítiques de joventut es composen 

de diferents projectes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ

OCUPACIÓ

SALUT

HABITATGE

TRANSICIONS

 Estimular la formació global i 

impulsar mesures per a la millora 

del rendiment escolar  

 

 Potenciar mecanismes 

d’orientació laboral i facilitar 

processos de transició 

 

 FACILITAR ACCÉS 

RECURSOS I SERVEIS QUE 

FACILITIN PROCESOS DE 

TRANSICIÓ 

 Millorar la informació, el coneixement i 

l'assessorament de pràctiques per 

l'adopció d'una vida saludable  

 Proporcionar recursos i serveis 

que redueixin les dificultats 

d'accés a l'habitatge 

  



PLJ VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2015-2018       | 76 

 

  
 

 

 

 

 

La inversió en formació és probablement la més rendible que es pugui fer des de les administracions. Un 

punt cabdal per a desenvolupar les oportunitats futures de les persones joves és la transició educativa. Hem 

pogut observar com tot i que les dades sobre el nivell d’instrucció de la població jove presenten una realitat 

elevada de formació pel conjunt del col·lectiu, hi ha un contingent de joves que no finalitzen l’etapa d’estudis 

obligatoris.  

Amb l’anàlisi duta a terme hem trobat que caldria potenciar el treball en xarxa TET, reforçant els àmbits 

d’informació, orientació i assessorament en temes formatius. També hem considerat que caldria  mantenir 

moltes de les actuacions consolidades de la regidoria de Joventut, com són les Sales d’Estudi o els 

Convenis en pràctiques. Des de la regidoria de Joventut es treballa també la vertebració de l’educació i els 

processos d’adquisició de coneixements, valors i habilitats per al treball en la resta d’àmbits d’actuació.  

Els dos grans objectius estratègics d’aquest programa són:  

 Estimular la formació de forma global i transversal,  

 Fomentar mesures per a la millora tant del rendiment escolar dels alumnes matriculats als centres 

educatius de la ciutat com dels processos de transició escola-treball. 

 

Els projectes que s’han dissenyat són:  

 SIAJ formació  

 TET. T’acompanyem 

 Atenció especialitzada formació  

 Projecte d’informació descentralitzat als centres de secundària (PIDCES) 

 Campanya: Desprès de l’ESO, què? 

 Sales d’estudi 

 Convenis col·laboració educativa  

 Cicle d’activitats desenvolupament educatiu i social  

 Dinamitzacions espais i usos equipament juvenil  

 Beques estudi (transport) 

 Cursos lleure educatiu  

 

 

 

FORMACIÓ
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El desavantatge dels i les joves en el mercat laboral, amb taxes d’atur molt 

elevades i un empitjorament de les condicions laborals és un dels 

aspectes més destacats a tot el territori català. A Vilafranca, com a la resta 

del país, els i les joves són un dels col·lectius més afectats per l’atur. Tot i 

que les polítiques d’ocupació, en l’àmbit de les polítiques públiques, són 

de les que menys marge d’acció ofereixen a les administracions locals, no 

solament per la seva manca de competències, sinó també pel fet que el 

mercat de treball no té una lògica local. L’administració local té la capacitat 

de mediar entre els interessos públics i col·lectius i els interessos privats 

del teixit productiu ubicat al municipi.  

Segons l’anàlisi dut a terme, les polítiques d’ocupació a Vilafranca vinculades a la realitat juvenil, haurien de 

fomentar el coneixement dels recursos existents tant juvenils com generalistes, incloure càpsules a les 

formacions ocupacionals vinculades a les condicions psicosocials de la situació conjuntural, fomentar tant la 

formació ocupacional per a joves com l’emprenedoria així com impulsar cursos d’especialització i altres vies 

d’accés a serveis generalistes.  

 

Els dos grans objectius estratègics d’aquest programa són  

 Potenciar els mecanismes d’orientació laboral  

 Facilitar els processos de transició de la formació al món laboral  

 

Els projectes que s’han dissenyat són:  

 SIAJ ocupació (Oficina Municipal de Treball) 

 Borsa de treball virtual (web)  

 Cursos de formació ocupacional 

 Mobilitat internacional 

 Emprenedoria i joves 

 Cicle d’activitats desenvolupament laboral i social  

 Beques pràctiques Joventut 

 

 

 

 

OCUPACIÓ
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La població jove és un col·lectiu de població sa per definició. Tot i això, les 

condicions socials així com l’escassa percepció de la responsabilitat sobre la 

necessitat de tenir cura de la pròpia salut són alguns dels elements que alteren de 

forma més marcada l’estat de salut dels i les joves. Pel que fa al primer element, les 

consultes mèdiques generades per la situació en l’àmbit laboral dels i les joves, 

requereixen solucions estructurals (increment de l’accés al mercat laboral, disminució 

de la precarietat laboral, mesures de conciliació, etc.). Pel que fa a l’altre grup 

d’amenaces a la salut, la manca de percepció dels riscos i els hàbits poc saludables 

són els elements a destacar.  

Un dels aspectes més destacats és la inexistència d’un servei continu d’informació, orientació i 

assessorament en aquest àmbit específic per a la població jove. Amb l’obertura del nou Espai Jove es 

pretén facilitar l’accés a les consultes en temes de salut dels i les joves. S’ha desenvolupat un treball 

coordinat per tal d’institucionalitzar aquest servei i així oferir un servei adequat a les necessitats dels i les 

joves de Vilafranca. S’implementarà la Tarda Jove, un servei d’assessorament tècnic especialitzat una tarda 

a la setmana.  

Els i les joves tenen informació (considerada òptima) pel fa aspectes relacionats amb la prevenció de 

drogoaddiccions i educació sexual. Aquesta concepció deriva de l’existència de diferents serveis que 

s’ofereixen als centres educatius. Caldria però coordinar actuacions respecte afectivitat i relacions 

igualitàries.  

També es realitzen actuacions a través de dos projectes consolidats: Joves Agents de Salut i Joves 

Educadors/es per la Salut. Així com també en destaquen les actuacions que es desenvolupen de manera 

coordinada a partir de la implementació del Pla de Prevenció de Drogues.  

Els dos grans objectius estratègics d’aquest programa són:  

 millorar la informació, el coneixement i l’assessorament de pràctiques per l’adopció d’estils de vida i 

conductes saludable 

 promoure hàbits i pràctiques esportives  

Els projectes que s’han dissenyat són:  

 SIAJ Salut 

 INDROGS (Pla Local de Drogues) 

  Joves Agents Salut 

 Joves Educadors/es per la Salut  

 Cicle d’activitats desenvolupament conductes saludables 

 

 

SALUT
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La conjuntura socioeconòmica actual presenta moltes limitacions a les transicions juvenils, i concretament 

l’emancipació domiciliària d’una manera més acusada. A Vilafranca, el percentatge d’habitatges buits 

representa el 16% del total de vivendes. Donades les característiques i les competències municipals en 

aquest àmbit, des de la regidoria de Joventut es treballarà per proporcionar als i les joves tota la informació 

sobre els temes relacionats amb l’habitatge. I d’aquesta manera proporcionar recursos i serveis que 

redueixin les dificultats d’accés a l’habitatge. El municipi manté el servei d’Oficina d’Habitatge, però és un 

servei generalista.  

Des de l’Espai Jove es farà difusió dels ajuts 

existents per a l’emancipació domiciliària juvenil (tant 

els recursos municipals com els supramunicipals).  

 

 

L’objectiu estratègics d’aquest programa és  

 facilitar el procés d’emancipació domiciliària ampliant les oportunitats d’accés a l’habitatge de les 

persones joves  

 

El projecte que s’ha dissenyat és:  

 SIAJ Habitatge 

 Mesures per al foment de formes alternatives d’emancipació (compartir habitatge) 

 Subvencions municipal lloguer joves/ rehabilitació habitatges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITATGE
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EXPERIMENTACIÓ 

Aquest tercer eix treballa diferents programes vinculats al foment de la implicació dels i les joves de 

Vilafranca en el seu entorn, i molt particularment en la xarxa associativa local i en la dinamització de la 

participació juvenil. L’objectiu principal que aquesta línia de treball fomenta és la promoció de la implicació 

dels i les joves i la contribució al seu desenvolupament d’una manera activa i crítica. Aquest eix incorpora 

també la perspectiva de la cohesió social, que inherentment es relaciona amb la participació i la cultura.  

En aquest eix s’integren tres programes diferents: Participació, Cultura i Cohesió Social, en què es 

relacionen els tres aspectes d’una manera integral. La informació, l’assessorament i l’orientació en aquests 

tres àmbits esdevenen un servei i un recurs, fonamentals, ja que s’integrenen format de tallers incorporant 

metodologies innovadores i participatives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ

CULTURA

COHESIÓ

EXPERIMENTACIÓ

 Fomentar l'associacionisme i la 

participació juvenil  i millorar la 

interlocució amb els i les joves 

 FOMENTAR LA 

IMPLICACIÓ DELS I 

LES JOVES EN EL 

SEU ENTORN 

 Generar i facilitar l'accés a la cultura, 

fomentant la seva creativitat, impulsant 

espais de creació 

 

 Afavorir la inclusió social dels i les joves 

impulsant la interrelació entre els diferents 

col·lectius de joves 
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L’obertura de les noves infraestructures juvenils possibilitaran el foment de la participació dels i les joves, 

des de la proximitat i amb una promoció de la implicació en els diferents projectes i actuacions. La proximitat 

i la interrelació de l’equip de joventut amb els i les joves ha estat una de les peces fonamentals del treball en 

polítiques de joventut, però les limitacions que es deriven de la inexistència d’espais per al 

desenvolupament d’activitats juvenils, han estat un dels handicaps més rellevants indicats pels diferents 

actors. Les característiques del nou espai jove, permetran impulsar la participació dels i les joves en les 

activitats que es realitzin tant en aquest espai (com en la resta d’equipaments públics) així com possibilitar 

que les activitats responguin als seus interessos i expectatives.  

Aquesta línia d’actuació també preveu la institucionalització (flexible) de les relacions amb el col·lectiu de 

joves amb l’impuls, creació i dinamització d’una comissió jove, promovent una vinculació efectiva entre 

l’administració local i ampliant les possibilitats efectives de participació. És important que aquesta estratègia 

aconsegueixi encaixar les expectatives de participació amb les dinàmiques de participació de la població 

jove existents i que afavoreixi la participació tant dels diferents col·lectius de joves com de la resta de joves 

de la vila. Aquest projecte esdevindrà el fonament de l’impuls de creació d’un òrgan de participació juvenil 

estable (Consell de Joves).  

El foment de la intensitat d’aquesta línia d’actuació ha de permetre la vinculació amb el treball desenvolupat 

en els diferents projectes consolidats del Servei de Joventut: Tots/es som regidors/es, el suport associatiu a 

entitats d’estudiants i el projecte altaveus als centres de secundària. Des de la Regidoria de Joventut es 

dóna suport al desenvolupament de les activitats organitzades per les entitats juvenils. Les activitats 

d’aquestes entitats s’haurien de vincular a les activitats del nou equipament juvenil. Fomentar la participació 

de les entitats juvenils en la programació, disseny i implementació d’activitats i reforçar els mecanismes de 

participació dels i les joves no associats/ades es considera una de les accions per donar impuls a la 

implicació dels i les joves en els afers col·lectius.  

Els dos grans objectius estratègics d’aquest programa són:  

 Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació socials dels i les joves  

 incrementar i millorar la interlocució: Joves – Administració local  

Els projectes que s’han dissenyat són:  

 SIAJ Participació 

 Comissió de seguiment del pla local de joventut 

 Subvencions per a l’organització i desenvolupament d’activitats juvenils  

  tots/es som regidors/es 

 Dinamització i suport participació centres secundària (associacions estudiants, altaveus) 

 

 

 

PARTICIPACIÓ
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L’obertura del nou equipament juvenil permetrà ampliar l’oferta de tallers i cursos adreçada als i les joves de 

la vila. Possibilitant l’impuls i establiment d’una programació cultural estable. Aquest equipament es 

projectarà també com recurs per al foment de la creació cultural i artística facilitant espais per a l’exposició 

d’artistes  joves del municipi així com d’activitats realitzades per aquests/es.  

Fins aquesta fita, caldrà continuar impulsant el treball descentralitzat als diferents espais públics on es 

desenvolupen diversos projectes que han estat òptimament avaluats. S’aposta per l’ampliació del Cicle 

d’activitats realitzades durant la primavera i l’estiu a diferents espais a l’aire lliure, fomentant la implicació 

dels i les joves creadors/es i entitats culturals. Així mateix,  tant Jovestiu com Operació Còmic, dos projectes 

referents i consolidats mantindran les seves línies d’actuació. S’incorpora un darrer projecte que fa 

referència a les activitats que se’n derivin del treball de col·laboració encetat amb l’Escola d’Art.  

Així mateix, la propera obertura de l’espai jove, permetrà realitzar tanteig d’algunes de les possibles 

activitats, això sí, en petit format. 

 

Els dos grans objectius estratègics d’aquest programa són:   

 Generar i facilitar l’accés a la cultura dels i les joves 

 Fomentar la creació artística i la producció cultural dels i les joves  

 

Els projectes que s’han dissenyat són:  

 Programació d’espectacles i esdeveniments culturals (Cicle Primavera-estiu) – Espai 0 

 Mostra de teatre juvenil 

 Promoció grups de teatre joves (accions formatives, dinamització) 

 Jovestiu 

 Operació còmic (bianual) 

 Col·laboracions Escola d’Art 

 Programació cultural Equipament Juvenil 

 

 

 

 

CULTURA
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En aquest àmbit incloem diferents aspectes vinculats a la cohesió social que fan referència a aspectes 

diversos. A Vilafranca s’ha treballat en els darrers anys el projecte Espirall, que vinculat al Pla de Barris, es 

projecta la seva finalització el proper 2016. Des del Servei de Joventut es vol impulsar la continuïtat d’aquest 

projecte.  

En aquest àmbit hem vinculat totes aquelles actuacions relacionades amb la mobilitat (urbana, interurbana i 

internacional). Hem optat per aquesta estructuració donat que considerem que són adreçades al col·lectiu 

de joves i que alhora són impulsores de les relacions entre els diferents perfils de joves de la vila.  

 

L’objectiu estratègic d’aquest programa és:  

  Afavorir la inclusió social dels i les joves de Vilafranca impulsant la interrelació entre els diferents 

col·lectius de joves 

 

 

Els projectes que s’han dissenyat són:  

 Projecte Espirall (socioeducatiu joves) 

 SIAJ Mobilitat Internacional 

 Servei Voluntariat Europeu 

 Xarxa ciutats agermanades  

 Tallers i xerrades cohesió (sensibilització mobilitat, etc.)  

 Perspectiva juvenil mobilitat: Servei Compartir cotxe web joventut, interlocutors juvenils serveis 

urbans 
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1. ESPAI JOVE – PUNT DE REFERÈNCIA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Fomentar la qualitat dels serveis i recursos adreçats a la població jove de Vilafranca 

OBJECTIU OPERATIU 

Unificar els recursos i serveis adreçats a la població jove, esdevenir punt de referència en l’àmbit de les transicions 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

El nou Espai Jove pretén consolidar-se com a espai de referència per als i les joves de Vilafranca. És un espai en el s’unificaran els 
serveis de l’oficina jove i el SIAJ en una nova ubicació. Aquest nou espai permet encetar noves vies de treball del Servei de Joventut 
ampliant projectes en l’eix de les transicions juvenils i impulsar algunes de les actuacions de l’eix experimentació.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions (Salut, Ocupació, Formació) 

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis salut, ocupació 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques ocupació, salut, formació, agents, entitats 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

1. Número actuacions, hores de servei, nombre d’usuaris, seguiments i derivacions. 2. Reunions coordinació. 
3. Avaluació qualitativa població usuària, tècnics serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanya Espai Jove 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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2. EQUIPAMENT JUVENIL – PUNT DE REFERÈNCIA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Fomentar la qualitat dels serveis i recursos adreçats a la població jove de Vilafranca 

OBJECTIU OPERATIU 

Unificar els recursos i serveis adreçats a la població jove, esdevenir punt de referència en l’àmbit de l’experimentació 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

El nou Espai Jove pretén consolidar-se com a espai de referència per als i les joves de Vilafranca. És un espai en el s’unificaran els 
serveis de l’oficina jove i el SIAJ en una nova ubicació. Aquest nou espai permet encetar noves vies de treball del Servei de Joventut 
ampliant projectes en l’eix de les transicions juvenils i impulsar algunes de les actuacions de l’eix experimentació.  

TEMPORITZACIÓ 

2016 (previsió) Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions, Talleristes 

Equipaments 

Equipament Juvenil 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis cultura 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques cultura, agents, entitats juvenils, entitats, comissió jove equipament juvenil 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes. Comissió jove equipament juvenil 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

1. Número actuacions, hores de servei, nombre d’usuaris, seguiments i derivacions. 2. Reunions coordinació. 
3. Avaluació qualitativa població usuària, tècnics serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanya Equipament Jove 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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3. COMUNICACIÓ 2.0 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Impulsar el coneixement dels recursos i serveis que s’adrecen a la població jove 

OBJECTIU OPERATIU 

Fomentar l’adaptació de la comunicació a la població diana i als nous recursos i serveis, Millorar canals de comunicació.  

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Elaborar un pla de comunicació integral amb la incorporació de la nova web. Dinamitzar i consolidar els canals del servei de joventut en 
les xarxes socials. Dissenyar i mantenir un butlletí electrònic. Dissenyar una campanya de difusió específica de l’Espai Jove i de 
l’Equipament Juvenil.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions (Salut, Ocupació, Formació) 

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis comunicació 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Estadístiques ordinàries  

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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4. ASSESSORIA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Estimular la formació de forma global i transversal i impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar 

OBJECTIU OPERATIU 

Ampliar oferta especialitzada i atenció personalitzada dels serveis d’orientació per a l’estudi 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Espai presencial d’atenció especialitzada i personalitzada a l’Espai Jove d’orientació per a l’estudi 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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5. SIAJ - FORMACIÓ 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Estimular la formació de forma global i transversal i impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar 

OBJECTIU OPERATIU 

Facilitar l’accés als recursos i serveis per a l’estudi (informació, assessorament i orientació). Potenciar treball transversal amb els/les 

agents vinculats a les polítiques educatives.  

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

El SIAJ és el Servei d’Informació i Assessorament per a Joves de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. El SIAJ és membre de la 
Xarxa Catalana d’Informació Juvenil, dependent de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Es realitza un 
treball coordinat amb el PIDCES per apropar la informació d’opcions d’estudis als centres de secundària. Es realitza xerrades, 
preparació de materials per a l’alumnat i per a la mostra educativa i assessories personalitzades amb cita prèvia. La prestació de 
serveis inclou la tramitació de carnets, borsa de professors/es de repàs, borsa d’habitacions en pis compartit i espai de les ofertes de 
feina. 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària. El SIAJ va 
iniciar l’entrada de dades de les persones que venen al servei mitjançant el nou aplicatiu de registre de la Xarxa 
Catalana de Serveis d’Informació Juvenil de la Generalitat de Catalunya. La nova entrada de dades contempla 
camps diferents i més opcions de les que es disposava amb el programa anterior. 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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6. T’ACOMPANYEM 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Estimular la formació de forma global i transversal i impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar 

OBJECTIU OPERATIU 

Ampliar oferta especialitzada i atenció personalitzada dels serveis d’orientació per a l’estudi. Potenciar treball transversal amb els/les 

agents vinculats a les polítiques educatives. 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Òrgan de coordinació amb els agents (serveis municipals ocupació, ensenyament i promoció econòmica) i centres educatius que 
intervenen en els processos d’orientació, formació i inserció de joves. Accions d’acompanyament i d’informació, que es poden vincular 
al SIAJ. 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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7. ATENCIÓ ESPECIALITZADA FORMACIÓ 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Estimular la formació de forma global i transversal i impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar 

OBJECTIU OPERATIU 

Ampliar oferta especialitzada i atenció personalitzada dels serveis d’orientació per a l’estudi. Potenciar treball transversal amb els/les 

agents vinculats a les polítiques educatives. 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Coordinació de les diverses actuacions realitzades vers la informació, l’assessorament i l’orientació en l’àmbit de la formac ió a través 
dels diferents espais: presencials, TET, PIDCES, espai web, etc.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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8. PIDCES 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Estimular la formació de forma global i transversal i impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar 

OBJECTIU OPERATIU 

Descentralització dels recursos i serveis de joventut als centres d’educació de secundària. Fomentar l’adquisició d’hàbits participatius 

dels i les joves estudiants i potenciar la seva participació en la vida pública, donar a conèixer els recursos, serveis i activitats juvenils 

existents al municipi i potenciar les activitats de difusió i de creació cultural, esportives, formatives i de lleure. 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

El PIDCES inclou diferents serveis i activitats marc principalment dins els centres educatius: el catàleg d’activitats a l’aula, exposicions, 
el Punt d’Informació jove i dinamització de les associacions d’estudiants. El desenvolupament del PIDCES es realitza a través de la 
coordinació amb un professor/a referent en cadascun dels centres, a partir del qual es facilita, si s’escua, un segon nivell de treball amb 
coordinadors de cicle i/o tutors/es, segons les necessitats de cadascuna de les activitats i l’organització de centre. El PIDCES també 
ofereix als diferents Programes d’atenció especialitzada con els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), el PTT, UEC o 
les aules MAP, tant els existents dins els centres educatius com al centre de formació ocupacional La Fassina. 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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9. DESPRÈS DE L’ESO, QUÈ? 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Estimular la formació de forma global i transversal i impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar 

OBJECTIU OPERATIU 

Ampliar oferta especialitzada i atenció personalitzada dels serveis d’orientació per a l’estudi 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Campanya informativa descentralitzada realitzada per una persona especialista a l’lalumnat de 4rt d’ESO dels centres educatius de 
Vilafranca, moment en el que han de decidir sobre el futur com a estudiants amb la tria d’un itinerari formatiu.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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10. SALES D’ESTUDI 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Estimular la formació de forma global i transversal i impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar 

OBJECTIU OPERATIU 

Oferir un servei per a l’estudi d’horari ampliat durant els períodes d’exàmens i oferir un servei de suport d’assessorament d’estudis dels 

joves 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Ampliar els horaris d’estudi a la sala d’estudi de Casa Amiguet i a la sala d’estudi ESCAVI. Donar uns serveis d’ofertes 
complementàries de suport a la tasca quotidiana d’estudi dels joves. El perfil d’estudiant dels centres són estudiants d’ESO, de Cicles 
Formatius i universitaris. 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions, personal de suport 

Equipaments 

Espai Jove, sales d’estudi Casa Amiguet i Escavi  

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 
Avaluació quantitativa del nombre de persones usuàries durant els horaris ampliats, Avaluació de l’origen 
d’estudis dels usuàries, Avaluació quantitativa del nombre de demanda dels serveis d’ofertes d’assessorament. 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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11. CONVENIS COL·LABORACIÓ EDUCATIVA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Estimular la formació de forma global i transversal i impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar 

OBJECTIU OPERATIU 

Facilitar als i les joves l’accés a les pràctiques educatives 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Potenciar els convenis de col·laboració educativa i contractes en pràctiques d’estudiants d’estudis superiors a empreses del territori 
(públiques i privades). 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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12. CICLE ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT EDUCATIU I SOCIAL 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Estimular la formació de forma global i transversal i impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar 

OBJECTIU OPERATIU 

Facilitar l’accés als recursos per a l’estudi 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Cicle d’activitats periòdiques, programació d’activitats que afavoreixin el desenvolupament social i educatiu dels joves i les joves. 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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13. DINAMITZACIONS ESPAIS I USOS EQUIPAMENT JUVENIL 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Estimular la formació de forma global i transversal i impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar 

OBJECTIU OPERATIU 

Desenvolupar actuacions complementàries d’educació des d’una perspectiva integral 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Espais i accions de dinamització, que incloguin els projectes de dinamització que es generin en els espais i usos de l’equipament 
juvenil. 

TEMPORITZACIÓ 

2016 (previsió) Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Equipament juvenil 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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14. BEQUES ESTUDI  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Estimular la formació de forma global i transversal i impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar 

OBJECTIU OPERATIU 

Fomentar la igualtat d’oportunitats en l’èxit educatiu dels i les joves de Vilafranca.  

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Convocatòria anual d’ajuts econòmics a fons perdut per a joves que estudiïn fora del municipi 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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15. CURSOS LLEURE EDUCATIU 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Estimular la formació de forma global i transversal i impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar 

OBJECTIU OPERATIU 

Desenvolupar actuacions formatives complementàries i de suport fora de l’àmbit educatiu formal 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Oferta de cursos de lleure educatiu (pre-monitors/es, monitors/es, director/a i/o d’especialitzaci i aprofundiment - monogràfics). Els 
cursos s’organitzen des del servei de joventut i s’imparteixen per una escola de formació externa autoritzada per la Generalitat de 
Catalunya.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove, entitats juvenils, casals d’estiu  

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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16. SIAJ - OCUPACIÓ 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Potenciar els mecanismes d’orientació laboral i facilitar els processos de transició de la formació al món laboral 

OBJECTIU OPERATIU 

Facilitar l’accés als recursos i serveis per a la transició al món laboral  (informació, assessorament i orientació). Potenciar treball 

transversal amb els/les agents vinculats a les polítiques ocupacionals. 

DESTINATARIS  Joves de 16 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

El SIAJ és el Servei d’Informació i Assessorament per a Joves de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. El SIAJ és membre de la 
Xarxa Catalana d’Informació Juvenil, dependent de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Es realitzarà un 
treball coordinat amb Ocupació per oferir serveis d’orientació i assessorament en l’àmbit laboral als i les joves de Vilafranca.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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17. BORSA DE TREBALL 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Potenciar els mecanismes d’orientació laboral i facilitar els processos de transició de la formació al món laboral 

OBJECTIU OPERATIU 

Facilitar l’accés als recursos i serveis per a la transició al món laboral  (informació, assessorament i orientació). Potenciar treball 

transversal amb els/les agents vinculats a les polítiques ocupacionals. 

DESTINATARIS  Joves de 16 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Espai virtual (nova web) amb recursos vinculats a ofertes laborals  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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18. CURSOS FORMACIÓ OCUPACIONAL 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Potenciar els mecanismes d’orientació laboral i facilitar els processos de transició de la formació al món laboral 

OBJECTIU OPERATIU 

Facilitar als i les joves eines per a la millora de l’accessibilitat al mercat laboral maximitzant les seves opcions d’ocupabilitat 

DESTINATARIS  Joves de 16 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Oferta formativa periòdica centrada en el desenvolupament d’habilitats i competències. La seva concreció anirà vinculada a les 

necessitats que es puguin detectar en el servei d’orientació (punt 1). Poden ser càpsules formatives del tipus: treballar a l’estranger, 

cerca de feina 2.0, etc. 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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19. MOBILITAT INTERNACIONAL 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Potenciar els mecanismes d’orientació laboral i facilitar els processos de transició de la formació al món laboral 

OBJECTIU OPERATIU 

Facilitar l’accés als recursos i serveis per a la transició al món laboral  (informació, assessorament i orientació). Potenciar treball 

transversal amb els/les agents vinculats a les polítiques ocupacionals. 

DESTINATARIS  Joves de 18 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Informació, orientació i assessorament en l’àmbit de la mobilitat internacional (Joventut en Acció, camps de treball, etc.) a través de la 
dinamització de diferents actuacions (tallers i xerrades) així com l’establiment d’un servei continu d’informació i assessorament. Es 
potenciaran actuacions en les que joves del municipi siguin els/les protagonistes dels tallers a través de la cerca de joves que puguin 
explicar la seva pròpia experiència personal.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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20. EMPRENEDORIA I JOVES 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Potenciar els mecanismes d’orientació laboral i facilitar els processos de transició de la formació al món laboral 

OBJECTIU OPERATIU 

Facilitar l’accés als recursos i serveis per a la transició al món laboral  (informació, assessorament i orientació). Potenciar treball 

transversal amb els/les agents vinculats a les polítiques ocupacionals. 

DESTINATARIS  Joves de 18 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Accions que complementin els serveis que s’ofereixen des de promoció econòmica, incorporant la perspectiva de l’emprenedoria social.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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21. CICLE D’ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT LABORAL I SOCIAL 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Potenciar els mecanismes d’orientació laboral i facilitar els processos de transició de la formació al món laboral 

OBJECTIU OPERATIU 

Facilitar l’accés als recursos i serveis per a la transició al món laboral  (informació, assessorament i orientació). Potenciar treball 

transversal amb els/les agents vinculats a les polítiques ocupacionals. 

DESTINATARIS  Joves de 16 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Cicle d’activitats periòdiques, programació d’activitats que afavoreixin el desenvolupament social i laboral dels joves i les joves 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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22. BEQUES PRÀCTIQUES JOVENTUT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Potenciar els mecanismes d’orientació laboral i facilitar els processos de transició de la formació al món laboral 

OBJECTIU OPERATIU 

Facilitar als i les joves eines per a la millora de l’accessibilitat al mercat laboral maximitzant les seves opcions d’ocupabilitat 

DESTINATARIS  Joves de 16 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Potenciar els convenis de col·laboració educativa i contractes en pràctiques d’estudiants d’estudis superiors a empreses del territori 
(públiques i privades). Aquest projecte incorpora una línia pròpia de subvenció municipal per a la incorporació de joves a diferents 
departaments impulsada pel servei de joventut.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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23. SIAJ - SALUT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Millorar la informació el coneixement i l’assessorament de pràctiques per l’adopció d’estils de vida i conductes saludables 

OBJECTIU OPERATIU 

Proporcionar informació orientació i assessorament (personalitzat, confidencial i gratuït) als i les joves sobre aspectes relacionats amb 

la salut, la sexualitat, l’afectivitat i les relacions de parella i el consum responsable.  

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Es preveu l’obertura del servei durant una tarda a la setmana (previsió dilluns), en un espai habilitat a l’Espai Jove els i les joves podran 
resoldre dubtes a través de l’atenció personalitzada d’una persona experta sobre aquests àmbits.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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24. INDROGS 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Millorar la informació el coneixement i l’assessorament de pràctiques per l’adopció d’estils de vida i conductes saludables 

OBJECTIU OPERATIU 

Implementació del Pla de Drogues de Vilafranca del Penedès  

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

INDROGS és el Pla de Drogues de Vilafranca del Penedès. Des del Servei de Joventut s’ha col·laborat activament en la fase 
d’elaboració d’aquest pla estratègic, Joventut és un dels serveis membres del Grup Motor. Està prevista la seva aprovació 
properament. Actualització de l’anterior Pla de Drogues.  

El servei de joventut col·laborarà en les actuacions que se’n derivin de la implementació de l’INDROGS en col·laboració de la regidoria 
de salut, ens impulsor del projecte. Es complementarà informació un cop aprovat.  

TEMPORITZACIÓ 

2015  Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

 

Equipaments 

 

Econòmics 

 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

 

Mecanismes de coordinació 

 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

 

 Metodologia 

 
 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 
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25. JOVES AGENTS SALUT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Millorar la informació el coneixement i l’assessorament de pràctiques per l’adopció d’estils de vida i conductes saludables 

OBJECTIU OPERATIU 

Promoure actituds favorables i positives envers la salut entre els i les adolescents. Potenciar la responsabilitat dels i les joves en relació 

a la pròpia salut i la del seu grup d’iguals assumint un paper actiu en el manteniment i promoció de la salut. Crear un espai de formació 

i reflexió sobre la salut entre la població jove. 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 24 anys. 

DESCRIPCIÓ 

JAS Es un projecte que s’inicià al 2007 i que forma part del programa interdepartamental Salut i Joves, el qual va néixer amb la voluntat 
de desenvolupar una xarxa interrelacional en matèria de salut entre els diferents serveis i recursos de la vila que treballin amb joves. El 
projecte JAS aporta la perspectiva juvenil a la promoció de la salut entre la població adolescent. Es busca arribar de manera pròxima 
als i les joves donant-los protagonisme en aquelles accions que busquen la promoció de la salut entre la població juvenil, i això 
s’aconsegueix formant i dotant als mateixos joves perquè organitzin les diferents accions, ja que es parteix que a través de la 
participació i implicació dels i les joves es prendrà consciència i serà més fàcil que es produeixin canvis. Es busca generar models 
positius entre els mateixos joves a través de la seva implicació i visió particular de les coses. L’execució del projecte s’ofereix durant 
l’estiu dins el programa Jovestiu. La formació s’ofereix de manera gratuïta i la metodologia aplicada, que és a través d’activitats 
pedagògiques, dinàmiques de grup i realització d’accions de promoció de la salut. 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 2.0, Cartelleria. Campanyes 
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El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 

26. JOVES EDUCADORS/ES PER LA SALUT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Millorar la informació el coneixement i l’assessorament de pràctiques per l’adopció d’estils de vida i conductes saludables 

OBJECTIU OPERATIU 

Promoure actituds favorables i positives envers la salut entre els i les joves. Potenciar la responsabilitat dels i les joves en relació a la 

pròpia salut i la del seu grup d’iguals assumint un paper actiu en el manteniment i promoció de la salut. Crear un espai de formació i 

reflexió sobre la salut entre la població jove. 

DESTINATARIS  Joves de 18 a 29 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Projecte de formació i intervenció social. Es desenvolupa en dues fases, una primera fase formativa on es donen els coneixements i 
recursos necessaris als i els joves JES per tal d’adquirir competències sobre la prevenció i la promoció de la salut i una segona fase 
d’intervenció on els grups JES posen en pràctica tot allò dissenyant, implementant i avaluant diferents actuacions d’intervenció al 
territori.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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27. CICLE D’ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT CONDUCTES SALUDABLES 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Millorar la informació el coneixement i l’assessorament de pràctiques per l’adopció d’estils de vida i conductes saludables 

OBJECTIU OPERATIU 

Promoure actituds favorables i positives envers la salut entre els i les joves 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Cicle d’activitats periòdiques, programació d’activitats que afavoreixin el desenvolupament social i de conductes saludables dels joves i 
les joves 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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28. SIAJ - HABITATGE 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Proporcionar recursos i serveis que redueixin les dificultats d’accés a l’habitatge 

OBJECTIU OPERATIU 

Desenvolupar mesures específiques per oferir un servei d’informació, orientació i assessorament en aquest àmbit en relació a les 

necessitats de la població juvenil 

DESTINATARIS  Joves de 18 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

El SIAJ és el Servei d’Informació i Assessorament per a Joves de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. El SIAJ és membre de la 
Xarxa Catalana d’Informació Juvenil, dependent de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Es desenvoluparà 
una línia específica d’actuació vers aquest àmbit complementària a la tasca habitual de l’Oficina Municipal d’Habitatge.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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29. MESURES FOMENT FORMES ALTERNATIVES EMANCIPACIÓ 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Proporcionar recursos i serveis que redueixin les dificultats d’accés a l’habitatge 

OBJECTIU OPERATIU 

Promocionar experiències alternatives a les modalitats d’accés a l’habitatge 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Des del SIAJ-Habitatge es desenvoluparan actuacions per a la promoció d’experiències que plantegin noves modalitats d’accés i ús 
dels habitatges.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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30. SUBVENCIONS MUNICIPALS EMANCIPACIÓ RESIDENCIAL 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Proporcionar recursos i serveis que redueixin les dificultats d’accés a l’habitatge 

OBJECTIU OPERATIU 

Facilitar l’accés a l’habitatge de les persones joves de Vilafranca.  

DESTINATARIS  Joves de 18 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Subvencions municipals per facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer segons bases reguladores establertes.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

 

Equipaments 

 

Econòmics 

 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

 

Mecanismes de coordinació 

 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

 

 Metodologia 

 
 

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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31. SIAJ - PARTICIPACIÓ 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació social dels i les joves del municipi 

OBJECTIU OPERATIU 

Informar, orientar, assessorar, acompanyar i dinamitzar als i les joves (entitats, col·lectius, grups i joves a títol individual) en matèria de 

participació i associacionisme.  

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Des del SIAJ s’ofereixen diferents recursos sobre l’associacionisme i la participació juvenil, així com també es desenvolupen actuacions  
per al foment de la participació.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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32. COMISSIÓ SEGUIMENT PLA VILA JOVE 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació social dels i les joves del municipi 

OBJECTIU OPERATIU 

Impulsar i dinamitzar la creació d’espais de participació juvenil. Incorporar la participació juvenil al seguiment i l’avaluació de les 

polítiques de joventut.  

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

En el marc d’elaboració del Pla Jove Vila s’han impulsat diferents espais de participació juvenil, des del servei de joventut es preveu la 
creació i dinamització de la comissió jove de seguiment del Pla Vila Jove, per tal de donar continuïtat a aquests espais participatius, 
vinculant les trobades d’aquesta comissió al seguiment i avaluació de les polítiques de joventut municipals. Aquest serà un espai de 
referència propulsor de la creació del Consell Jove.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 

 

 



PLJ VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2015-2018       | 117 

 

  
 

 

33. SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació social dels i les joves del municipi 

OBJECTIU OPERATIU 

Donar suport a les entitats juvenils de Vilafranca per a la realització d’activitats. Reconeixement de la participació juvenil 

DESTINATARIS  Joves. 

DESCRIPCIÓ 

Convocatòria anual de subvencions per a entitats juvenils. Oferir a les associacions juvenils o d’interès juvenil un sistema estable de 
suports econòmics, fomentar la interrelació entre diferents entitats, establir contacte amb joves no associats i establir mecanismes de 
relació. 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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34. TOTS/ES SOM REGIDORS/ES 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació social dels i les joves del municipi 

OBJECTIU OPERATIU 

Donar l’adquisició de coneixements i  habilitats per prendre decisions mitjançant el coneixement del procés d’aprovació d’una 

ordenança municipal, seguint els passos del debat previ fins arribar a l’aprovació final en un Ple Municipal estudiantil. 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Partint d’una proposta d’ordenança de convivència i civisme els alumnes de 4t d’ESO la treballen a l’aula, esmenant-la i redactar-ne 
una de definitiva per tal que es pugui aprovar en un Ple Municipal simulat, o Ple estudiantil, on també hi participen l’Alcalde i els 
portaveus dels partits polítics amb representació. En tot aquest procés els alumnes que hi participen reprodueixen la divisió de partits 
que comporta el sistema democràtic. Les activitats del projecte són: treball a l’aula, visita guiada a l’edifici de l’Ajuntament, sessió 
formativa a l’aula per part del responsable dels Agents cívics de l’Ajuntament, trobades presencials a l’Escoxador, assistènc ia a un Ple i 
un Ple Municipal simulat. 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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35. DINAMITACIÓ I SUPORT PARTICIPACIÓ CENTRES SECUNDÀRIA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació social dels i les joves del municipi 

OBJECTIU OPERATIU 

 

DESTINATARIS  Joves de 14 a 18 anys. 

DESCRIPCIÓ 

.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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36. PROGRAMA D’ESPECTACLES I ESDEVENIMENTS CULTURALS 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Generar i facilitar l’accés a la cultura dels i les joves, fomentant la seva creativitat i impulsar espais de creació 

OBJECTIU OPERATIU 

 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Programació d’espectacles i esdeveniments culturals: que sorgeixi des de la implicació dels joves creadors i entitats culturals amb 
presència juvenil. Cicle permanent durant el període de primavera-estiu a diferents espais a l’aire lliure. 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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37. MOSTRA DE TEATRE JUVENIL 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Generar i facilitar l’accés a la cultura dels i les joves, fomentant la seva creativitat i impulsar espais de creació 

OBJECTIU OPERATIU 

Facilitar espais per a l’expressió artística  

DESTINATARIS  Joves. 

DESCRIPCIÓ 

Mostra de teatre juvenil anual, esdeveniment on els protagonistes són els actors i les actrius més joves de Vilafranca. Aquesta mostra 
facilita a aquest col·lectiu la presentació del seu treball al Teatre Cal Bolet.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Tècnic/a cultura, joventut 

Equipaments 

Diversos espais públics 

Econòmics 

Cultura   

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Tècnic/a cultura, joventut 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació i 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació.  

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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38. PROMOCIÓ GRUPS DE TATRE JOVES 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Generar i facilitar l’accés a la cultura dels i les joves, fomentant la seva creativitat i impulsar espais de creació 

OBJECTIU OPERATIU 

Promoció de les iniciatives juvenils culturals 

DESTINATARIS  Joves. 

DESCRIPCIÓ 

Accions de promoció i suport a les iniciatives teatrals juvenils del municipi. 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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39. JOVESTIU 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Generar i facilitar l’accés a la cultura dels i les joves, fomentant la seva creativitat i impulsar espais de creació 

OBJECTIU OPERATIU 

Generar i fomentar espais d’oci entre els i les joves, realitzar activitats que permetin treballar aspectes dinamitzadors entre els i les 

joves. Impulsar la creació i desenvolupament de projectes entre els i les joves. Promoure la creativitat i l’experimentació entre els i les 

joves. Impulsar una imatge social positiva dels i les joves.  

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Jovestiu es defineix com un programa estiuenc d’activitats d’oci alternatiu per als joves que té lloc durant tot el mes de ju liol, amb la 
finalitat d’oferir un ampli ventall de possibilitats formatives, esportives, culturals, de lleure, etc., als joves i les joves durant part del 
període de vacances d’estiu. El projecte vol donar resposta a part de les necessitats detectades d’aquest col·lectiu, mitjançant la 
promoció i potenciació d’iniciatives i serveis per al desenvolupament personal dels i les joves. Els continguts del programa vol donar 
resposta als eixos de treball d’acord al Pla estratègic de promoció juvenil de l’Ajuntament, que són: autonomia, ciutadania, i 
experimentació i creativitat juvenil. Les activitats estan estructurades en els apartats FORMA’T (activitats formatives i lúdiques), 
INFORMA’T (act. d’informació juvenil) i ESCAPA’T (sortides de curta durada). Totes les activitats incloïen un mínim de persones 
inscrites per a la seva realització, i un nombre màxim per manter els criteris de qualitat i capacitat efectiva.   

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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40. OPERACIÓ CÒMIC 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Generar i facilitar l’accés a la cultura dels i les joves, fomentant la seva creativitat i impulsar espais de creació 

OBJECTIU OPERATIU 

Sensibilitzar i fomentar el gust per la lectura i la creació artística. Promoure l’art del còmic i oferir un espai on poder presentar les seves 

propostes creatives 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

És un concurs de caràcter biannual realitzada transverasalment entre el Servei de Cultura, l’oficina tècnica de joventut i la Biblioteca 
Torres i Bages.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Servei Cultura, Biblioteca Torres i Bages 

Equipaments 

Espai Jove, Biblioteca Torres i Bages, altres  

Econòmics 

Recursos serveis implicats 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Tècnic/a joventut, Tècnic/a cultura, Tècnic/a Biblioteca 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació  

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut.  

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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41. COL·LABORACIONS ESCOLA D’ART 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Generar i facilitar l’accés a la cultura dels i les joves, fomentant la seva creativitat i impulsar espais de creació 

OBJECTIU OPERATIU 

Sensibilitzar i fomentar la creació artística. 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Coordinació amb l’Escola d’art per a l’establiment d’actuacions coordinades.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques Escola d’Art  

Equipaments 

Espai Jove, Escola d’Art 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos Escola d’Art 

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques Escola d’Art, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació.  

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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42. PROGRAMA CULTURAL EQUIPAMENT JUVENIL 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Generar i facilitar l’accés a la cultura dels i les joves, fomentant la seva creativitat i impulsar espais de creació 

OBJECTIU OPERATIU 

Oferir un cicle estable d’activitats culturals per als i les joves del municipi 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Cicle d’activitats periòdiques, programació d’activitats que afavoreixin el desenvolupament social i cultural dels joves i les joves en el 
marc de l’Equipament Juvenil  

TEMPORITZACIÓ 

2016 (previsió) Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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43. PERSPECTIVA JUVENIL EXPERIMENTACIÓ 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Generar i facilitar l’accés a la cultura dels i les joves, fomentant la seva creativitat i impulsar espais de creació 

OBJECTIU OPERATIU 

Incorporar la perspectiva juvenil en les actuacions realitzades per la resta de serveis de l’Ajuntament en l’àmbit de l’experimentació.  

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Coordinacions amb els diferents serveis del consistori per a la incorporació de la perspectiva juvenil en les seves actuacions. Des 
d’aquest projecte es pretén donar impuls a les actuacions recollides en els diferents espais de participació juvenil provinents dels i les 
joves i que no han estat incorporades en aquest Pla Jove Vila. Com per exemple: SKATE PARK, espais esportius d’ús obert a espais i 
equipaments públics. Es treballarà per traslladar aquestes propostes als diferents serveis.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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44. PROJECTE ESPIRALL 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Afavorir la inclusió social dels i les joves de Vilafranca, impulsant la interrelació entre els diferents col·lectius de joves 

OBJECTIU OPERATIU 

Fomentar l’empoderament dels i les joves al barri de l’Espirall 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

A través d’una metodologia fomentada a l’animació sociocultural es dinamitza l’empodarament dels i les joves del barri a través d’un 
treball interdisciplinar 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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45. SIAJ - MOBILITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Afavorir la inclusió social dels i les joves de Vilafranca, impulsant la interrelació entre els diferents col·lectius de joves 

OBJECTIU OPERATIU 

Proporcionar informació orientació i assessorament (personalitzat, confidencial i gratuït) als i les joves sobre aspectes relacionats amb 

la mobilitat. 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

El SIAJ és el Servei d’Informació i Assessorament per a Joves de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. El SIAJ és membre de la 
Xarxa Catalana d’Informació Juvenil, dependent de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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46. SERVEI VOLUNTARIAT EUROPEU 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Afavorir la inclusió social dels i les joves de Vilafranca, impulsant la interrelació entre els diferents col·lectius de joves 

OBJECTIU OPERATIU 

Promoció del voluntariat internacional 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Aquest és un projecte municipal de promoció del voluntariat que actua com a pont entre les persones que volen fer tasques de 
voluntariat i les entitats socials, esportives, culturals, mediambientals o educatives de Vilafranca. 
En aquests moments hi h més de 20 entitats de la vila que ja hi participen. 

TEMPORITZACIÓ 

2016 (previsió) Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer 
els nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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47. PROJECTE JOVES XARXA CIUTATS AGERMANADES 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Afavorir la inclusió social dels i les joves de Vilafranca, impulsant la interrelació entre els diferents col·lectius de joves 

OBJECTIU OPERATIU 

Promoció de la mobilitat internacional dels i les joves de Vilafranca en projectes relacionats amb la xarxa de ciutats agermanades amb 

Vilafranca del Penedès. 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Actuacions d’impuls a trobades internacionals juvenils amb la xarxa de ciutats agermanades 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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48. TALLERS I XERRADES COHESIÓ 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Afavorir la inclusió social dels i les joves de Vilafranca, impulsant la interrelació entre els diferents col·lectius de joves 

OBJECTIU OPERATIU 

Fomentar l’apoderament dels i les joves a través d’un cicle d’activitats 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Cicle d’activitats periòdiques, programació d’activitats que afavoreixin el desenvolupament social dels joves i les joves 

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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49. PERSPECTIVA JUVENIL MOBILITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Afavorir la inclusió social dels i les joves de Vilafranca, impulsant la interrelació entre els diferents col·lectius de joves 

OBJECTIU OPERATIU 

Promoure una mobilitat accessible i sostenible arreu del territori amb perspectiva inclusiva i que tingui en compte les necessitats de 

desplaçament juvenil. 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Actuacions per a l’impuls d’una mobilitat sostenible (a peu, en bicicleta, en transport públic i en vehicle elèctric)  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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50. PERSPECTIVA JUVENIL ESPAI PÚBLIC 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Afavorir la inclusió social dels i les joves de Vilafranca, impulsant la interrelació entre els diferents col·lectius de joves 

OBJECTIU OPERATIU 

Fomentar l’ús de l’espai públic de Vilafranca com a forma d’expressió de la col·lectivitat 

DESTINATARIS  Joves de 15 a 35 anys. 

DESCRIPCIÓ 

Promoció d’actuacions per a l’impuls de l’ús dels espais públics amb perspectiva comunitària i inclusiva.  

TEMPORITZACIÓ 

2015 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

RECURSOS 

Humans 

Equip de Joventut, Tècnics/ques suport actuacions  

Equipaments 

Espai Jove 

Econòmics 

Recursos Servei Joventut, Recursos serveis  

METODOLOGIA 

Agents implicats 

Equip joventut, tècnics/ques municipals, comissió jove 

Mecanismes de coordinació 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Reunions coordinació projectes/campanyes/serveis. Reunions 
comissió jove 

AVALUACIÓ Indicadors 

 

Reunions de coordinació internes equip joventut. Coordinació trimestral agents implicats. Reunions coordinació 
projectes/campanyes/serveis 

 Metodologia 

 

Recull i seguiment dels indicadors i elaboració d’avaluació qualitativa tècnica i població usuària.  

COMUNICACIÓ Canals/ Estratègia 

 

2.0, Cartelleria. Campanyes 

El missatge que s’enviarà a través de les diferents accions de comunicació se centrarà en 1/donar a conèixer els 
nous serveis i recursos per a joves a la vila, 2/animar a la participació en les activitats al públic destinatari 
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6. LA IMPLEMENTACIÓ DEL PLA VILA 
 

Estratègies 

Les estratègies defineixen els camins que ens cal seguir per aplicar els diferents programes que composen 

el projecte. Per a cadascun d’ells establirem una o dues estratègies prioritàries, que contribuiran a definir les 

característiques generals de la seva aplicació, i que orientaran el seu recorregut al llarg de tota la durada del 

pla. No hem d’entendre les estratègies com a mesures aïllades o puntuals, sinó com un sistema de treball 

estable, que s’estén durant tot el període de treball planificat. Igualment, no hem de buscar resultats 

precisos i concrets de les estratègies, perquè ja definirem objectius específics per a cada programa i els 

podrem avaluar per separat; en canvi, hem de tenir clar que els objectius generals del pla només es podran 

assolir, al marge de l’èxit puntual i individual de cada programa i actuació, si seguim de forma escrupolosa 

les estratègies de treball que definim. Per tant, establim que les estratègies s’han d’avaluar a mig i llarg 

termini, i que la seva aplicació té sentit no per aconseguir resultats immediats, sinó en el marc de la totalitat 

del projecte, aplicades de forma continuada durant tot el període planificat.   

1. PROXIMITAT I DINAMITZACIÓ 

Un dels aspectes que ha caracteritzat la política 

de joventut aplicada fins al moment a Vilafranca 

ha estat la capacitat d’establir llaços de relació 

amb els i les joves i els seus col·lectius, amb 

independència del resultat posterior de les 

actuacions empreses. No ha faltat gairebé mai 

capacitat d’interlocució, ja sigui per cooperar amb 

la població jove en la gestió o organització 

d’activitats i serveis, ja sigui per rebre o atendre 

queixes o demandes juvenils, fins i tot en aquells 

casos en què es produïa una clara divergència 

d’opinions entre ells i les línies de treball 

municipal. Establir com a una de les eines 

principals de desenvolupament del nou Vila Jove 

respon, d’una banda, a la voluntat de mantenir i 

consolidar aquesta característica de la política 

local de joventut, i d’una altra a la intenció 

d’incrementar els resultats pràctics d’aquesta 

connexió. Per això associem a la necessària 

proximitat (que ha de generar llaços de confiança 

entre professionals i usuaris) la dinamització (que 

ha de produir actuacions específiques, liderades o 

coliderades pels propis joves). No és possible 

dinamitzar sense un treball previ de proximitat, 

però la proximitat tampoc no produeix resultats 

pràctics si no hi introduïm el valor afegit de la 

dinamització. Es tracta d’implicar els i les joves 

en la solució pràctica als seus propis 

problemes o bé a la satisfacció dels seus 

interessos o desitjos. El treball en proximitat ens 

ha de permetre acostar-nos als i les joves, en els 

seus diferents espais de referència a la vila (i, per 

tant, estenent la nostra actuació al conjunt del 

territori municipal), i amb capacitat per dialogar 

amb grups o col·lectius de tendències o gustos 

diversos, amb condicionants socioeconòmics 

diversos, amb interessos que a voltes poden 

arribar a ser divergents. El treball en proximitat, 

per tant, exigeix mobilitat de l’equip tècnic de 

joventut i versatilitat a l’hora d’establir la 

interlocució amb els joves. Garantida aquesta 

aproximació als joves, cal introduir les tasques 

estrictes d’animació o dinamització, que 

promouran l’actuació juvenil, amb o sense suport 

municipal, però amb la voluntat de fer visibles les 

seves necessitats i interessos. La dinamització 

s’ha de fonamentar en tres idees bàsiques: 

primer, que els i les joves tenen capacitat suficient 

per idear i engegar iniciatives pel seu compte per 

donar respostes a les seves necessitats o per 

satisfer els seus interessos; segon, que qualsevol 

iniciativa liderada pels propis joves tindrà major 

possibilitat d’encertar en la solució o satisfacció 

de les seves pròpies demandes; tercer, que 

l’ajuntament, a través del Vila Jove, posarà 

recursos de forma prioritària per a tots aquells 

projectes o iniciatives que comptin amb la 

implicació directa dels joves, en tots els àmbits 

possibles de la gestió pública. No tanquem la 

descripció d’aquesta estratègia, però, sense 

advertir que el treball en proximitat i la 

dinamització que se’n derivi exigeix sense cap 

mena rebaixa la disposició de recursos humans 

destinats específicament a aquesta funció. 
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2. UNIVERSALITZACIÓ 

L’aplicació i definició d’estratègies per a l’execució 

del pla respon a una seqüència lògica de treball 

que encamina el pla en una direcció determinada. 

Així, la segona estratègia proposada deriva en 

part i complementa la primera. Si bé hem recordat 

que la política de joventut aplicada fins al moment 

convertia la proximitat en un dels seus valors 

fonamentals, hem de dir al mateix temps que 

patia un dèficit fonamental  que consistia en la 

dificultat d’arribar a atendre un percentatge 

remarcable de la població juvenil del municipi. És 

a dir, que sent correctes o bones la majoria 

d’actuacions realitzades, tenien poques 

possibilitats d’arribar a la majoria de la població 

juvenil. Per aquesta raó, l’extensió de les mesures 

pròpies del Vila Jove al màxim nombre de joves 

ha de ser una prioritat en aquesta nova etapa. Ho 

podríem enunciar en forma de sentència tot dient 

que l’estratègia d’universalització persegueix la 

capacitat d’arribar a la totalitat del públic potencial 

de les polítiques de joventut a Vilafranca del 

Penedès. Dues condicions són bàsiques per 

tal que aquesta estratègia s’apliqui amb una 

certa garantia d’èxit: la primera, una ampliació 

(ponderada i progressiva, però una ampliació 

al cap i a la fi) dels recursos de tot tipus 

(econòmics, humans i infraestructurals) 

disponibles; la segona, la generació d’una 

oferta de serveis i programacions que estigui 

presidida pel criteri (ja ho veurem més 

endavant) de diversitat, de manera que tots els 

joves del municipi tinguin l’opció de trobar 

ofertes que els puguin arribar a interessar o a 

ser útils. És bo remarcar que la dificultat d’arribar 

a un percentatge significatiu de joves no és un 

mal específic de la política de joventut de 

Vilafranca del Penedès, sinó que és comú a la 

majoria de municipis catalans. Aquesta situació 

deriva en part de la concepció limitada que s’ha 

tingut a la pràctica de les polítiques de joventut, 

lligant-les no excessivament però sí de manera 

gairebé única a les actuacions al voltant del món 

de l’oci i encara amb fórmules clàssiques i poc 

innovadores, de manera que s’han deixat al 

marge, tot sovint, actuacions o serveis que 

tinguessin la possibilitat de ser útils en aspectes 

més centrals de les condicions de vida dels joves. 

L’altra causa d’aquesta situació ha estat 

tradicionalment la feblesa dels serveis de joventut 

dintre de les estructures municipals i l’absència de 

recursos que es deriva d’aquesta falta de relleu 

tècnic. La resposta, per tant, resulta òbvia, tal i 

com ja hem anunciat: diversificació de l’actuació i 

ampliació de recursos. 

 

3. COMUNICACIÓ 

La qualitat en la comunicació es garanteix en 

bona mesura amb el treball de proximitat. 

Sembla evident que el contacte directe i la relació 

estable eliminen dificultats de comunicació i 

clarifiquen les informacions. Tanmateix, així com 

és possible parlar d’universalització de la política 

de joventut en termes generals per tal que arribi a 

tota la població juvenil a través d’una o altre 

mesura concreta, no és possible pensar en 

garantir el nivell de qualitat que s’aconsegueix en 

la comunicació a través de la proximitat per a la 

totalitat de la població juvenil perquè això 

requeriria un augment absolutament desraonat i 

inassumible dels recursos humans. Aquest nivell 

de qualitat comunicacional superior aportat per la 

proximitat s’haurà de reservar als grups o 

col·lectius de joves que, per alguna raó, 

constitueixin una prioritat en les nostres 

actuacions (perquè tenen mancances 

especialment greus, perquè afronten dificultats 

ambientals específiques, o perquè plantegen 

projectes propis especialment interessants o de 

gran qualitat). Aquesta constatació, que neix 

gairebé com a evidència, ens obliga pràcticament 

a pensar en un sistema comunicacional que arribi, 

aquest sí, a la globalitat de la població juvenil, i 

que es dissenyi tenint en compte les 

característiques específiques dels joves. Ens cal 

construir un sistema de comunicació que tinguin 

la capacitat de traslladar als joves les múltiples 

actuacions i serveis del projecte, que expressin la 

possibilitat real i directa que ells hi participin i que 

facilitin vies de retorn, de feed-back, de manera 

que ells mateixos els puguis usar per fer-nos 

arribar les seves impressions, opinions, queixes, 

contrapropostes o noves iniciatives. Aquest 

sistema de comunicació es construirà a través de 

les seves eines convencionals (mitjans de 

comunicació clàssics, edició de papereria, 

elements publicitaris, butlletins, web, revista 

electrònica, etc), però també a través del treball 

de dinamització directa, en el territori i a través 
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dels equipaments disponibles. Ja hem dit que 

aqueta segona opció és necessàriament més 

limitada pel que fa a la seva capacitat de difusió, 

però complementa amb la seva qualitat l’altra 

tasca, més genèrica. Remarquem, finalment, que 

per atendre correctament als objectius generals 

d’aquest pla, l’estratègia comunicativa de Vila 

Jove no només ha de tenir com a destinatari els 

joves. Ens cal també transmetre al seu entorn 

social una imatge positiva dels joves, fer-los 

visibles a través dels seus projectes i 

iniciatives i mostrar amb vehemència els 

resultats pràctics i ben reals del seu treball 

quotidià en el camp de l’ensenyament, de la 

cultura i l’art, de l’associacionisme, de les 

iniciatives empresarials, etc. 

 

4. QUALITAT 

Tanquem el cicle d’estratègies del projecte amb 

una proposta que haurà de ser comuna per a 

totes les actuacions que hi són incloses, però que 

haurem de remarcar especialment en algun 

programa o actuació, tal com tindrem oportunitat 

de veure més endavant, en el desplegament 

programàtic. Les polítiques de joventut 

arrosseguen un estigma del que a voltes és difícil 

desfer-se’n. L’escassa consideració tècnica i pel 

que fa a dotació de recursos de tot tipus ha fet 

necessari que, històricament, els responsables 

dels departaments de joventut desenvolupessin 

un especial enginy per aplicar projectes sense els 

mínims que objectivament serien necessaris. 

L’èxit de moltes iniciatives aplicades sota mínims 

han contribuït, en ocasions, a generar l’efecte 

contrari al que buscaven: per comptes de ser una 

raó per incrementar els recursos que s’hi 

destinen, han consolidat l’escassetat de recursos 

entenent que la seva execució pràctica era una 

demostració que no en calien més, sense atendre 

a l’excepcional esforç que ha estat necessari. 

Aquesta manera de procedir fa que projectes que 

neixen amb pocs recursos però amb força èxit 

acabin desapareixent al cap de dues, tres o 

quatre edicions perquè no és possible ni raonable 

mantenir l’esforç excepcional que suposa la seva 

implementació durant un període de temps gaire 

dilatat. Això ha passat en nombroses ocasions, 

també a Vilafranca. Tot el benefici pràctic i anímic 

que suposa desenvolupar un projecte exitós 

queda en no res quan no hi ha opció real de fer-lo 

créixer d’una forma raonable. I quan es tanca un 

projecte per absència de recursos, la sensació de 

decepció, especialment entre els joves que hi ha 

participat i col·laborat, es converteix en una 

barrera que dificulta la continuïtat del treball. Un 

segon efecte d’aquesta manera de procedir és la 

consolidació de la idea que per intervenir amb els 

joves, n’hi ha prou amb pocs recursos, o que 

l’enginy i la improvisació són qualitats inherents 

als tècnics de joventut i que poden compensar 

altres mancances. Tot i que en ocasions, 

efectivament, aquestes qualitats salven 

determinats projectes, la major part de vegades 

són absolutament insuficients per vèncer les 

dificultats. Igualment, acaba semblant que els 

joves es conformen amb poc o que no cal pensar 

en graus de qualitat remarcables a l’hora 

d’atendre’ls. Per aquestes raons, constatables i 

defensables a partir de l’experiència pràctica, 

establim com a estratègia bàsica la recerca de 

qualitat en la prestació de serveis als joves, 

entenent que aquest ha de ser un element 

indispensable si efectivament els volem 

tractar com a ciutadans de ple dret, en igualtat 

de condicions amb la resta de trams d’edat



PLJ VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2015-2018       | 138 

 

  
 

Criteris 

Les estratègies ens aporten elements útils per definir i planificar els programes del pla, però ens calen 

també eines pràctiques o punts de referència que ens ajudin a prendre les decisions més quotidianes en 

l’aplicació de totes i cadascuna de les actuacions del pla. Així com les estratègies s’apliquen a un o altre 

programa en funció de les seves característiques i objectius concrets, els criteris s’apliquen a la totalitat 

d’actuacions, de manera que, en conjunt, estableixen un llistat de normes que condueixen el treball quotidià 

d’implementació del pla. Els criteris haurien de ser els elements més consultats del pla durant el seu període 

d’aplicació, perquè són els que ens han de permetre resoldre dubtes i trobar sortides pràctiques  a l’hora de 

definir l’abast de determinades actuacions, el públic al qual ens adrecem, el sistema de gestió, les 

característiques d’una activitat concreta, etc.  

PRIORITAT CÍVICA 

Tots els serveis o programacions de Vila Jove que tinguin relació amb l’activitat concreta d’alguna institució, 

associació o organització pròpia de la societat civil han de preveure un espai o sistema de cooperació el 

més ambiciós que sigui possible (coordinació, consulta, assessorament, suport parcial o cogestió) amb ella. 

Diríem, com a norma general, que El Servei de Joventut mai no ha de restar protagonisme a l’acció 

ciutadana dels propis joves. Per tant, establim que mai no s’iniciarà una nova actuació sense tenir en 

compte la totalitat d’instàncies cíviques del territori que tenen algun tipus de vinculació amb el seu contingut. 

JOVES EN PRIMERA LÍNIA 

Els espais de protagonisme o decisió per als joves han de ser presents en totes i cadascuna de les 

actuacions previstes a Vila Jove. Tots els estadis necessaris en el procés d’organització de les actuacions 

(planificació, disseny, execució i avaluació) han de contemplar la possibilitat que els joves hi siguin presents. 

Els únics condicionants a aquesta norma seran que, efectivament, els joves potencialment implicats vulguin 

ser-hi presents o que les seves capacitats o aptituds els permetin desenvolupar-hi el paper desitjat de forma 

raonablement correcta. En el cas que els joves, ni individualment ni col·lectivament, manifestin interès o 

voluntat de formar part de la gestió o organització, l’ajuntament garantirà la seva execució en els termes 

previstos en la planificació de Vila Jove.  

PARTICIPACIÓ COM A PROCÉS 

Hem vist que la participació és present de manera evident en els objectius generals del Vila Jove en la 

mesura que constitueix un element central d’aprenentatge democràtic i, per tant, d’integració i influència en 

el seu entorn social, cultural, econòmic i polític. És desitjable que els joves tinguin interès a participar, que 

sàpiguen participar, i que aconsegueixin, a través de la participació, influir en totes aquelles decisions que 

els afecten d’una manera o altra. La participació forma part, per tant, de la missió central del pla. Tanmateix, 

assolir un grau raonable de participació juvenil en tant que objectiu plantejat, implica un treball eminentment 

qualitatiu, difícilment quantificable (a banda de la participació en entitats i organismes formals, que compten 

sempre amb un nombre baix o gairebé residual de joves implicats) i de resultats que sempre han de ser 

valoratius. Per això mateix, l’assoliment d’aquests objectius implica necessàriament adoptar la participació 

com a sistema de treball quotidià, incorporat a totes les actuacions previstes i assumit com a condició de 

necessari compliment per al desenvolupament de tots els programes. Algun programa i acció la perseguirà 

de forma específica i evident, però a més, s’ha d’assumir de forma inespecífica en totes les actuacions de 

Vila Jove, com un objectiu i criteri transversal, omnipresent. Aquesta idea, aplicada amb rigor, implica que 

es realitza un treball de qualitat en el foment de la participació, aplicat i promogut gairebé de forma 

individualitzada i establint fites modestes (en la quantitat de joves implicats i en l’abast de l’acció realitzada) 

però repetitives, constants i multiplicades arreu del territori. Ens cal aconseguir, d’alguna manera, que la 

participació baixi dels grans titulars per passar a ocupar un espai preeminent entre la lletra petita del 

projecte. 
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ACOMPANYAMENT 

Els serveis i programacions del pla han de posar recursos a disposició dels joves per tal que ells mateixos 

puguin triar lliurement i amb coneixement de causa les vies de solució als seus propis problemes o 

necessitats. Per ser coherents amb aquesta idea, a més de disposar els recursos necessaris per tal que 

això pugui ser realitat,  cal que realitzem una intensa política d’acompanyament als joves per garantir que 

aquests recursos els seran accessibles, per orientar la seva utilització adequada i per aconsellar entre 

diverses opcions quan sigui necessari. Parlarem d’acompanyament en tant que aprenentatge per usar els 

recursos disponibles i en tant que orientació per discernir l’opció més adequada per a cadascú entre la 

diversitat de possibilitats. Defugirem explícitament, per tant, qualsevol actitud o comportament tècnic o 

professional que pugui induir o aparentar que indueix al paternalisme. 

MODELS I REFERENTS 

La pràctica totalitat d’actuacions en matèria de joventut tenen una component educativa, de caràcter no 

formal, però inequívocament vinculada a l’aprenentatge o modificació d’hàbits, comportaments, actituds, 

valors o habilitats per a la conducció personal en l’entorn social. Des d’aquest punt de vista, és constatable 

que una de les majors dificultats que troben les politiques públiques és l’escassa capacitat de proposar 

models positius que puguin actuar com a referents per als joves. La majoria de models vigents tenen relació 

amb el món publicitari o del màrqueting i, tot i que això no implica que hagin de ser necessàriament 

negatius, difícilment aporten continguts adequats per a les finalitats d’una política de joventut. Aquesta 

absència de referents és evident en els processos de transició escola treball o en la implicació en processos 

participatius o d’opinió en àmbits de decisió pública, però són generals, de forma més o menys clara en tots 

els àmbits de la intervenció propis de la política de joventut. En conseqüència, és desitjable plantejar sempre 

que sigui possible i viable la presència de models positius en totes les actuacions planificades, en la mesura 

que seran útils per acompanyar la seva gestió quotidiana i per desenvolupar tasques de dinamització. 

Tanmateix, cal pensar en models que tinguin la virtut de ser propers als joves, no pas allunyats de la seva 

realitat ni dels seus posicionaments estètics o culturals. Altre cop és especialment important no caure en 

paternalismes gratuïts, risc especialment destacat quan cerquem models i referents. 

QUALITAT I QUANTITAT 

Si efectivament volem tractar els joves en tant que ciutadans de ple dret, no podem rebaixar el nivell 

d’exigència dels serveis i programacions que els adrecem. En joventut, la qualitat del procés de treball 

determina sempre el seu resultat. Una gran quantitat simultània d’usuaris impossibilita el treball de 

proximitat, i el treball de proximitat és condició necessària per aplicar amb èxit polítiques de joventut. Per 

aquesta raó, la prestació de serveis o l’execució de programacions han de buscar la diversificació temàtica, 

l’extensió sobre el territori i l’aproximació qualitativa als usuaris. Tot això no és possible sense un nivell de 

recursos adequat. Per aquesta raó, ens afegim en aquest criteri a la màxima que assegura que és millor 

renunciar a desenvolupar determinada actuació que realitzar-la sense els recursos necessaris. Aclarim 

finalment que en parlar de recursos no només ens referim a aspectes purament materials (pressupost) sinó 

també, i de manera ben especial, a la dotació de recursos humans. 

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 

Les condicions de vida determinen les possibilitats reals dels joves de convertir en realitats els seus 

projectes vitals. Per aquesta raó, en política de joventut és essencial garantir la igualtat d’oportunitats de tots 

els joves, de manera que tots, sense distinció de característiques personals i condicions socials, tinguin la 

possibilitat d’accedir a serveis i recursos mínims. A la preocupació pel contingut i la qualitat de cada servei hi 

hem d’afegir la voluntat i els mitjans necessaris per fer-lo accessible per a tots els joves. 

DIVERSITAT 

Establim que una de les característiques que defineixen la realitat juvenil és justament la seva diversitat. No 

podem parlar d’un únic model o patró de joves, i ens cal defugir sempre la generalització de judicis i 

descripcions. La primera conseqüència pràctica d’aquesta certesa ha de ser la necessitat de generar una 
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oferta de serveis i programacions equivalent en la seva diversitat a la que és norma entre els joves. Per tant, 

no ens interessarà tant generar una quantitat limitada d’ofertes que puguin atraure una gran quantitat de 

públic (perquè tendiran a ser uniformitzadores i a no destacar la diversitat juvenil), com promoure una 

quantitat substancial d’ofertes amb menor capacitat d’atracció però amb major capacitat de satisfer 

expectatives, necessitats o preferències estètiques. Cadascuna d’elles, per separat, tindrà una capacitat 

reduïda d’atraure públic, però en conjunt reuniran un nombre remarcable (probablement equiparable a les 

grans ofertes) d’usuaris, molt més ric en diversitat i, per tant, més atent a la globalitat de la població juvenil. 

Aquest criteri no implica renunciar a generar o organitzar esdeveniments que tinguin capacitat per reunir 

grans quantitats de joves (concerts, festes, fires, assemblees, etc.), que poden tenir un paper 

comunicacional i de cohesió realment important, però sí que estableix la necessitat de buscar un equilibri 

entre ambdós tipus d’actuació, de manera que arribin a tenir una relació clara de complementarietat. 

EN CLAU POSITIVA 

Una de les majors dificultats per defensar i implementar politiques de joventut ambicioses i renovadores és 

la imatge social del joves, problematitzada i negativa en termes generals. Al mateix temps, si el missatge 

preponderant és el de col·lectiu conflictiu, desvagat, associat a conductes de risc i potencialment violent, ens 

serà molt difícil una aproximació real i efectiva. La política de joventut ha de positivar la imatge dels joves, 

revaloritzant les seves dinàmiques associatives i organitzatives habituals, difonent i remarcant els seus 

projectes i iniciatives i posant en relleu les seves aportacions al conjunt de l’entramat social, cultural i 

econòmic de la ciutat. Es tracta de fer visible la part positiva del fet juvenil, sense ocultar els problemes, però 

destacant els potencials positius per damunt de les dinàmiques negatives. 

AMB ULLS DE JOVE 

És una obvietat (aquest projecte n’és un exemple) que per planificar en polítiques de joventut ens cal un bon 

coneixement previ de la realitat juvenil. Però tant en els processos de recerca i investigació, com durant 

l’aplicació de polítiques concretes i, per tant, també en els processos participatius, ens cal adoptar sempre la 

perspectiva juvenil; és a dir, garantir la capacitat d’analitzar la realitat des de paràmetres propis dels joves, 

recollint la seva opinió i adoptat el seu punt de vista per conèixer amb la màxima precisió possible les seves 

expectatives, les seves demandes i necessitats. Aquest criteri no ha d’implicar la confusió entre l’opinió o 

l’òptica juvenil i els posicionaments professionals dels tècnics (un bon tècnic de joventut no sempre ha de 

defensar els joves), però ha de capacitar els responsables de les polítiques de joventut per entendre les 

raons dels joves, amb independència que les comparteixi o no, perquè això li donarà elements essencials 

per tenir èxit en les mesures aplicades. En el treball quotidià d’aplicació de les actuacions previstes al pla, 

l’adopció d’aquest punt de vista juvenil ha de permetre una bona interpretació de les raons dels joves en 

acceptar, refusar o matisar qualsevol servei o activitat que se li adreci. Per tant, ajudarà també a modificar el 

servei o activitat en aquells punts que facilitin una millor rebuda per part dels seus usuaris potencials. 
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Condicions d'aplicació 

Descrivim tot seguit cinc elements que han estat en el cor del projecte a l’hora d’elaborar-ne els continguts i 

que delimiten el marc d’actuació del pla. Constitueixen al mateix temps límits que centren la nostra 

intervenció i condicions de necessari compliment per tal que el la es pugui desenvolupar en els termes en 

què ha estat concebut. 

 

De programa a servei 

Hem establert que aquest document no és en la seva globalitat un pla transversal, per be que conté 

destacats elements de necessària aplicació transversal. Reservem, per tant, un seguit de serveis i 

programacions que són d’exclusiva intervenció per a l’equip tècnic de joventut que, en conseqüència, s’ha 

de considerar formalment com a servei o unitat tècnica. De fet, amb aquesta mesura constatem una manera 

de treballar que de facte ja es ve aplicant des de fa força anys. Malgrat que Joventut té la consideració de 

programa i que, com a tal es desenvolupa a partir d’un pla transversal, a la pràctica ha actuat gairebé 

sempre com a servei o departament independent perquè ha comptat amb recursos destinats específicament 

al seu desenvolupament i perquè els professionals que hi han treballat no han tingut altre dependència 

orgànica que la del cap de Joventut. Que hagi estat així malgrat que el Pla Vila Jove és considerés un pla 

purament transversal revela, de fet, una intel·ligent adaptació a les necessitats quotidianes de les polítiques 

de joventut. L’experiència demostra que no és possible en les actuals organitzacions municipals aplicar una 

pla de joventut sense capacitat autònoma d’intervenció ni sense consideració tècnica i professional 

equiparable a un altre departament sectorial. Un sistema transversal pur no fa altra cosa que diluir els 

continguts i criteris propis de les polítiques de joventut i n’aigualeix les intervencions, anul·lant pràcticament 

les vies de contacte i interlocució directa amb els joves. Establim, per tant, que Vila Jove esdevé l’instrument 

programàtic essencial del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, una unitat tècnica 

completa que depèn directament del/ la regidor/a de Joventut. 

 

Recuperació de mecanismes d’interlocució 

Aplicar una política de joventut amb èxit exigeix comptar amb elements o punts de referència que 

esdevinguin instruments adequats d’interlocució amb els joves. Establim tres de fonamentals: un 

equipament de serveis a la joventut, un equip de professionals estable i especialitzat i un sistema estable de 

participació que contempli diverses vies d’aproximació i ús dels recursos municipals per part dels joves. 

Aquest pla estratègic impulsa la creació d’una comissió jove de seguiment del PLJ. Per diverses 

circumstàncies, alguna d’elles inevitable i producte de conjuntures específiques en el municipi, aquests tres 

elements han patit una marxa enrere evident durant els darrers anys, amb una pèrdua progressiva i clara de 

recursos per al treball estable en matèria de joventut. En la nova etapa de la política de joventut municipal 

s’estableix com a prioritat la recuperació dels tres elements, sense els quals és gairebé impossible mantenir 

cert grau de visibilitat entre els joves. 

 

Pedagogia interna 

El treball de camp i investigació realitzats durant el procés de consultes previ a la elaboració d’aquest 

document ha evidenciat clares dificultats per consensuar entre els diferents departaments municipals un 

model d’aplicació de les polítiques de joventut clar i unívoc. A una acceptació general de la necessitat 

d’intervenir en joventut s’uneixen nombrosos dubtes sobre la millor fórmula organitzativa possible, i també hi 

ha interpretacions diverses sobre continguts i criteris de treball. Subsisteixen interrogants clars sobre 

aquestes qüestions. Aparentment, el sistema organitzatiu seguit fins al moment, amb l’abordatge de la 

temàtica juvenil per la via d’un pla transversal i amb una estructura que, malgrat la teoria aplicada, continua 

tenint un estructura clarament vertical, no ha afavorit la resposta a aquests dubtes, i els responsables 
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tècnics de Joventut han tingut escasses oportunitats de proposar de forma definitiva un model clar. 

Pretenem en aquesta nova etapa de la política de joventut que el Servei de Joventut exerceixi un lideratge 

clar en la definició de totes aquestes qüestions i que porti la iniciativa d’una forma explícita i reconeguda 

formalment. Sense obviar la necessària cooperació i recerca de consens a l’hora de dissenyar intervencions 

en les quals calgui treballar de forma interdepartamental, ha de quedar clar que l’autoritat tècnica en matèria 

de joventut correspon al Servei de Joventut i als seus tècnics titulars, que acordaran mesures amb altres 

departaments quan calgui cooperar, però que marcaran amb precisió la línia d’actuació. Aquest lideratge 

farà necessari un procés explicatiu i pedagogia interna en el si de l’ajuntament, posant damunt de la taula 

les certeses sobre les que treballen avui les politiques de joventut arreu del país i que, en termes generals 

no estan en qüestió. A partir d’aquestes, el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

desenvoluparà amb un elevat grau d’autonomia les seves línies bàsiques d’actuació. Al mateix temps, 

liderarà els processos d’intercanvi tècnic i de recerca de consens per a planificar l’execució de determinades 

mesures d’intervenció que fan necessària la participació d’altres departaments municipals, però que són 

inequívocament pròpies de les polítiques de joventut.  

 

Durada 

El projecte Vila Jove s’aplicarà de forma plena els anys 2015-2018. En aquest es recullen dues fites 

bàsiques que condicionaran el desenvolupament de programes i actuacions: l’obertura dels dos espais 

joves. En un primer període (2015), incorporen noves actuacions vinculades amb el canvi d’ubicació a 

l’Espai Jove, que possibiliten la complementació d’actuació vinculades sobretot a l’eix transicions. De 

l’avaluació que se’n realitzi a finals de segon semestre de 2016 es replantejaran els seus continguts. En un 

segon moment, està prevista l’obertura de l’equipament juvenil que possibilitarà un desenvolupament efectiu 

de l’eix experimentació. Aquest segon moment, condicionarà el replantejament de les actuacions vinculades 

a aquest àmbit d’actuació.  

 

Trams d'edat 

El públic objectiu al qual s’adreça el projecte Vila Jove el constitueixen els joves d’edats compreses entre els 

15 i els 29 anys d’edat. Aquesta és la franja d’edats que compta amb un major consens social i tècnic com a 

pròpia de la joventut, i ens hi acollim a l’hora de centrar els espais d’intervenció. Tanmateix, la coherència a 

l’hora d’intervenir en determinats àmbits de la política de joventut fa recomanable estendre aquests trams 

per la banda baixa fins als 12 anys per atendre els adolescents en àmbits lligats a l’oci, a la dinamització en 

espais de trobada i a la transició escola treball, i per la banda alta fins als 35 anys per ampliar fins a aquesta 

edat actuacions destinades a facilitar l’autonomia juvenil, com l’ocupació i l’habitatge.  
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La sistematització 

 

En aquest apartat del disseny del Pla Jove Vila presentem a partir de diferents fitxes la sistematització per a 

la implementació de les diferents actuacions i serveis que configuren aquest pla estratègic.  

En primer terme presentem les fitxes que recullen la priorització de les diferents actuacions i serveis. 

Aquesta priorització es presenta com una eina cabdal per a la revisió anual programada. A continuació 

presentem una síntesi de la temporalització, la primera de les taules recull de manera global el calendari 

establert per a cada programa així com s’estableix el calendari anual per l’any 2015. En aquestes graelles 

es recullen les diferents fases: disseny, implementació i avaluació. De l’avaluació anual que es realitzi 

dependrà el disseny dels propers anys.  

Tot i que la següent informació ja ha quedat recollida en la descripció dels programes, hem cregut oportú 

sistematitzar quins són els destinataris (segons grans grups d’edat), els agents (segons rols) i el pla de 

finançament. Hem volgut incorporar en aquest apartat, que és més operatiu, la informació recollida respecte 

els recursos (pressupost, humans i equipaments). Cal incidir en el fet que els recursos infraestructurals 

que en aquest PLJ s’incorporen són l’eix central de les polítiques de joventut en aquest període. Així 

mateix cal insistir que caldrà ampliar progressivament tant els recursos econòmics com els humans per 

poder desenvolupar les actuacions que en aquest PLJ es defineixen.  

Partim de la definició que el treball transversal requereix d’un consens entre els diferents agents que s’hi 

volen implicar, poden donar-se diferents nivells d’implicació: ja sigui en el diagnòstic i en la resta de fases de 

disseny del pla, o bé només en determinades fases de disseny d’activitats i implicació puntual. Des de la 

regidoria de Joventut amb aquesta renovació del PLJ es vol establir un treball transversal dissenyat des de 

l’equip tècnic de Joventut en el que en funció de les necessitats s’incorporin els agents que es considerin 

necessaris per dur a terme el pla transversal (agents interns i externs a l’Ajuntament), clarificant la 

metodologia en funció de les necessitats de l’evolució del procés. Amb l’objectiu final (més enllà d’aquests 

quatre anys) d’implicar des del començament a tots els agents amb incidència en les polítiques de joventut, 

realitzant trobades de formació i reflexió per arribar a un consens metodològic i conceptual.  

Amb el procés dut a terme per a l’elaboració d’aquest PLJ, hem de dir que s’ha incorporat la participació de 

la resta d’agents interns de l’Ajuntament en totes les fases, així com també s’ha incorporat la participació 

juvenil en la fase de diagnosi i propostes, i es vincularà també a la implementació del PLJ. Tal i com s’ha 

recollit en la sistematització del PLJ es preveu una revisió i un ajustament del pla d’actuació anual. Amb la 

implementació definida es treballa cap a una major articulació de programes i activitats adreçats a la 

població jove de Vilafranca reduint les deficiències en la coordinació entre els diferents agents que treballen 

amb joves al territori i incrementant la participació dels i de les joves en la planificació i avaluació d’activitats. 

L’avaluació serà contínua i compartida, s’elaborarà un informe tècnic de seguiment adaptat als tres espais 

organitzatius  que posarà en coneixement dels diferents actors l’avaluació i promourà espais de seguiment 

de la implementació del PLJ.  
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PROGRAMES PLA VILA JOVE 2015-2018: PRIORITZACIÓ 

 
EIX PROGRAMA PROJECTE 1 2 3 

ESPAIS JOVES ESPAI JOVE Punt de referència X   

EQUIPAMENT 
JUVENIL 

Punt de referència X   

COMUNICACIÓ 
JOVE 

Comunicació 2.0 (web, xarxes socials, butlletí) X   

Campanya nous espais joves i serveis X   

TRANSICIONS FORMACIÓ Assessoria d’orientació acadèmica SIAJ X   

SIAJ Formació   X  

TET. T’acompanyem  X  

Atenció especialitzada formació     

Projecte d’informació descentralitzat als centres de 
secundària (PIDCES) 

X   

Campanya: Desprès de l’ESO, què? X   

Sales d’estudi X   

Convenis col·laboració educativa X   

Cicle d’activitats desenvolupament educatiu i social X   

Dinamitzacions espais i usos equipament juvenil X   

Beques estudi (transport) X   

Cursos lleure educatiu  X  

OCUPACIÓ SIAJ Ocupació X   

Borsa de treball (espai virtual nova web) X   

Cursos formació ocupacional  X  

Mobilitat internacional X   

Emprenedoria i joves X   

Cicle d’activitats desenvolupament laboral i social  X  

Beques pràctiques joventut X   

SALUT SIAJ Salut  X  

INDROGS (Pla Local Drogues) X   

Joves Agents Salut X   

Joves educadors/es per la Salut X   

Cicle d’activitats desenvolupament conductes saludables   X 

HABITATGE SIAJ Habitatge  X  

Mesures per al foment de formes alternatives 
d’emancipació 

  X 

Subvencions municipals lloguer/rehabilitació habitatges 
joves 

X   

EXPERIMENTACIÓ PARTICIPACIÓ SIAJ Participació  X  

Comissió de seguiment del Pla Vila Jove X   

Subvencions entitats juvenils X   

Tots/es som regidors/es X   

Dinamització i suport participació centres de secundària X   

CULTURA Programació d’espectacles i esdeveniments culturals  X  

Mostra de teatre juvenil  X  

Promoció grups de teatre joves X   

Jovestiu X   

Operació Còmic X   

Col·laboracions Escola d’Art   X 

Programació Cultural Equipament Juvenil  X  

Perspectiva juvenil experimentació  X  

COHESIÓ SOCIAL Projecte Espirall (socieducatiu joves) X   

SIAJ Mobilitat X   

Servei Voluntariat Europeu   X 

Projecte Joves Xarxa ciutats agermanades  X  

Tallers i xerrades cohesió  X  

Perspectiva juvenil mobilitat   X 

Perspectiva juvenil espai públic X   
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PROGRAMES PLA VILA JOVE 2015-2018: DESTINATARIS 

 
EIX PROGRAMA PROJECTE 14-

15 
16-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
35 

ESPAIS JOVES ESPAI JOVE Punt de referència X X X X X 

EQUIPAMENT 
JUVENIL 

Punt de referència X X X X X 

COMUNICACIÓ 
JOVE 

Comunicació 2.0 (web, xarxes socials, butlletí) X X X X X 

Campanya nous espais joves i serveis X X X X X 

TRANSICIONS FORMACIÓ Assessoria d’orientació acadèmica SIAJ X X X X X 

SIAJ Formació       

TET. T’acompanyem X X X   

Atenció especialitzada formació       

Projecte d’informació descentralitzat als centres 
de secundària (PIDCES) 

X X    

Campanya: Desprès de l’ESO, què? X X    

Sales d’estudi X X X X  

Convenis col·laboració educativa  X X X  

Cicle d’activitats desenvolupament educatiu i 
social 

X X X X  

Dinamitzacions espais i usos equipament juvenil X X X X X 

Beques estudi (transport)  X X X  

Cursos lleure educatiu X X X X  

OCUPACIÓ SIAJ Ocupació  X X X X 

Borsa de treball (espai virtual nova web)  X X X X 

Cursos formació ocupacional  X X X X 

Mobilitat internacional  X X X X 

Emprenedoria i joves X X X X X 

Cicle d’activitats desenvolupament laboral i social  X X X X 

Beques pràctiques joventut  X X X  

SALUT SIAJ Salut X X X X X 

INDROGS (Pla Local Drogues) X X X X X 

Joves Agents Salut X X    

Joves educadors/es per la Salut  X X X  

Cicle d’activitats desenvolupament conductes 
saludables 

X X X X  

HABITATGE SIAJ Habitatge  X X X X 

Mesures per al foment de formes alternatives 
d’emancipació 

 X X X X 

Subvencions municipals lloguer/rehabilitació 
habitatges joves 

 X X X X 

EXPERIMENTACIÓ PARTICIPACIÓ SIAJ Participació X X X X X 

Comissió de seguiment del Pla Vila Jove X X X X  

Subvencions entitats juvenils X X X X X 

Tots/es som regidors/es X X    

Dinamització i suport participació centres de 
secundària 

X X    

CULTURA Programació d’espectacles i esdeveniments 
culturals 

X X X X X 

Mostra de teatre juvenil X X X   

Promoció grups de teatre joves X X X X  

Jovestiu X X X X  

Operació Còmic X X X X  

Col·laboracions Escola d’Art X X X X  

Programació Cultural Equipament Juvenil X X X X X 

Perspectiva juvenil experimentació X X X X X 

COHESIÓ SOCIAL Projecte Espirall (socieducatiu joves) X X X X  

SIAJ Mobilitat X X X X X 

Servei Voluntariat Europeu  X X X  

Projecte Joves Xarxa ciutats agermanades X X X X  

Tallers i xerrades cohesió X X X X  

Perspectiva juvenil mobilitat X X X X X 

Perspectiva juvenil espai públic X X X X  
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PROGRAMES PLA VILA JOVE 2015-2018: TEMPORITZACIÓ 

 
EIX PROGRAMA PROJECTE 2015 2016 2017 2018 

ESPAIS JOVES ESPAI JOVE Punt de referència X X X X 

EQUIPAMENT 
JUVENIL 

Punt de referència  X X X 

COMUNICACIÓ 
JOVE 

Comunicació 2.0 (web, xarxes socials, butlletí) X X X X 

Campanya nous espais joves i serveis X X X  

TRANSICIONS FORMACIÓ Assessoria d’orientació acadèmica SIAJ X X X X 

SIAJ Formació  X X X X 

TET. T’acompanyem  X X X 

Atenció especialitzada formació  X X X X 

Projecte d’informació descentralitzat als centres de 
secundària (PIDCES) 

X X X X 

Campanya: Desprès de l’ESO, què? X X X X 

Sales d’estudi X X X X 

Convenis col·laboració educativa  X X X 

Cicle d’activitats desenvolupament educatiu i social     

Dinamitzacions espais i usos equipament juvenil  X X X 

Beques estudi (transport) X X X X 

Cursos lleure educatiu X X X X 

OCUPACIÓ SIAJ Ocupació  X X X 

Borsa de treball (espai virtual nova web) X X X X 

Cursos formació ocupacional  X X X 

Mobilitat internacional  X X X 

Emprenedoria i joves X X X X 

Cicle d’activitats desenvolupament laboral i social  X X X 

Beques pràctiques joventut X X X X 

SALUT SIAJ Salut  X X X 

INDROGS (Pla Local Drogues) X X X X 

Joves Agents Salut X X X X 

Joves educadors/es per la Salut X X X X 

Cicle d’activitats desenvolupament conductes 
saludables 

  X X 

HABITATGE SIAJ Habitatge  X X X 

Mesures per al foment de formes alternatives 
d’emancipació 

  X X 

Subvencions municipals lloguer/rehabilitació 
habitatges joves 

X X X X 

EXPERIMENTACIÓ PARTICIPACIÓ SIAJ Participació X X X X 

Comissió de seguiment del Pla Vila Jove X X X X 

Subvencions entitats juvenils  X X X 

Tots/es som regidors/es X X X X 

Dinamització i suport participació centres de 
secundària 

X X X X 

CULTURA Programació d’espectacles i esdeveniments 
culturals 

 X X X 

Mostra de teatre juvenil  X X X 

Promoció grups de teatre joves  X X X 

Jovestiu X X X X 

Operació Còmic X  X  

Col·laboracions Escola d’Art  X X X 

Programació Cultural Equipament Juvenil  X X X 

Perspectiva juvenil experimentació  X X X 

COHESIÓ SOCIAL Projecte Espirall (socieducatiu joves) X X   

SIAJ Mobilitat X X X X 

Servei Voluntariat Europeu   X X 

Projecte Joves Xarxa ciutats agermanades  X X X 

Tallers i xerrades cohesió X X X X 

Perspectiva juvenil mobilitat  X X X 

Perspectiva juvenil espai públic X X X X 
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PROGRAMES PLA VILA JOVE 2015-2018: TEMPORITZACIÓ ANUAL(I) 

 
EIX PROGRAMA PROJECTE G F M A M J J A S O N D 

ESPAIS JOVES ESPAI JOVE Punt de referència D D D D D I I  I I I A/I 

EQUIPAMENT JUVENIL Punt de referència D/I I I/A D/I I I/A D/I  I/A D/I I A/I 

COMUNICACIÓ JOVE Comunicació 2.0 (web, xarxes socials, butlletí) D/I I I I I I/A I I I I I I 

Campanya nous espais joves i serveis I I I I D D I  I I I A 

TRANSICIONS FORMACIÓ Assessoria d’orientació acadèmica SIAJ I I I I I A I  D/I D/I A/I I 

SIAJ Formació              

TET. T’acompanyem I I I I I/A D D  D/I I I I 

Atenció especialitzada formació              

Projecte d’informació descentralitzat als centres de secundària (PIDCES)     I/A A       

Campanya: Desprès de l’ESO, què? I I A      D D D I 

Sales d’estudi I I I/A I I I I/A  D/I /DI I I 

Convenis col·laboració educativa I I I  A/I D D  I I I I 

Cicle d’activitats desenvolupament educatiu i social             

Dinamitzacions espais i usos equipament juvenil I/D I I/A I/D I I/A I/D  I I/D I I/A 

Beques estudi (transport) I I I I A A   D D D D 

Cursos lleure educatiu I I I I I I I  A D D D 

OCUPACIÓ SIAJ Ocupació I/D I/D I/D I I/ I/ I/  I I/A I/A I/A 

Borsa de treball (espai virtual nova web) I/D I/D I/D I I I I I I I/A I/A I/A 

Cursos formació ocupacional I I I I I I A  D/I D/I D/I A/I 

Mobilitat internacional D D D/I I I I I I A A A/D D 

Emprenedoria i joves I I I I I A D  D I I I/A 

Cicle d’activitats desenvolupament laboral i social I/D I I/A I/D I I/A I/  I/D I I I/A 

Beques pràctiques joventut I I I I I I I  I I I I 

SALUT SIAJ Salut I I I I I I I  I I I I 

INDROGS (Pla Local Drogues) I I I I I/A I/A I  I/D I/D I I 

Joves Agents Salut D D D I I I I  A A A  

Joves educadors/es per la Salut I I I I I I I/A  A/D D I I 

Cicle d’activitats desenvolupament conductes saludables I/D I/D I/D I I I I I I I I/A I/A 

HABITATGE SIAJ Habitatge I I I I I I I  I/A I/A I/D I/D 

Mesures per al foment de formes alternatives d’emancipació I I I I I I I I I I I I 

Subvencions municipals lloguer/rehabilitació habitatges joves I I I A      D D D 

Perspectiva juvenil espai públic I/D I/D I/D I I I I  I I/A I/A I/A 

D. Fase de disseny; I. Fase d’implementació; A. Fase d’avaluació 
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PROGRAMES PLA VILA JOVE 2015-2018: TEMPORITZACIÓ ANUAL (II) 

EIX PROGRAMA PROJECTE G F M A M J J A S O N D 

EXPERIMENTACIÓ PARTICIPACIÓ SIAJ Participació I I I I I I I  I I I I 

Comissió de seguiment del Pla Vila Jove I I I I I/A I I  I/D I I I 

Subvencions entitats juvenils I I I I I A A  D D D I 

Tots/es som regidors/es I I I I A A   D D D I 

Dinamització i suport participació centres de secundària I I I I I A A  D D I I 

CULTURA Programació d’espectacles i esdeveniments culturals I/D I I/A I/D I I/A I/D  I I I I/A 

Mostra de teatre juvenil D I I I A A A   D D D 

Promoció grups de teatre joves I I I I I I I  I/D I/D I/D I/A 

Jovestiu   D D D I I  A A   

Operació Còmic D D D D I I I  I I A A 

Col·laboracions Escola d’Art I I I I I A A  D D I I 

Programació Cultural Equipament Juvenil I/D I I/A I/D I I/A I/D  I I I I/A 

Perspectiva juvenil experimentació I I I I I I/A I  I/D I/D I/D I/A 

COHESIÓ SOCIAL Projecte Espirall (socieducatiu joves) I/D I/D I I I I I  I I I/A I/A 

SIAJ Mobilitat I I I I I I/A I/A  I/D I/D I I 

Servei Voluntariat Europeu I I I I I I/D I  I I I I/A 

Projecte Joves Xarxa ciutats agermanades D D D I I I I  I A A A 

Tallers i xerrades cohesió I/D I I/A I/D I I/A I/D  I I I I/A 

Perspectiva juvenil mobilitat I I I I I I/A I  I/D I/D I/D I/A 

Perspectiva juvenil espai públic I I I I I I/A I  I/D I/D I/D I/A 

D. Fase de disseny; I. Fase d’implementació; A. Fase d’avaluació 
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PROGRAMES PLA VILA JOVE 2015-2018 TRANSVERSALITAT (I) 

 
EIX PROGRAMA PROJECTE LIDERA  COL·LABOREN  

ESPAIS JOVES ESPAI JOVE Punt de referència Joventut Urbanisme 

EQUIPAMENT JUVENIL Punt de referència Joventut Urbanisme 

COMUNICACIÓ JOVE Comunicació 2.0 (web, xarxes socials, butlletí) Joventut Comunicació/Informàtica 

Campanya nous espais joves i serveis Joventut Comunicació 

TRANSICIONS FORMACIÓ Assessoria d’orientació acadèmica SIAJ Joventut  

SIAJ Formació  Joventut  

TET. T’acompanyem Joventut Ocupació, Ensenyament 

Atenció especialitzada formació  Joventut  

Projecte d’informació descentralitzat als centres de secundària (PIDCES) Joventut  

Campanya: Desprès de l’ESO, què? Joventut  

Sales d’estudi Joventut  

Convenis col·laboració educativa Joventut Ensenyament, Ocupació 

Cicle d’activitats desenvolupament educatiu i social Joventut  

Dinamitzacions espais i usos equipament juvenil Joventut  

Beques estudi (transport) Ensenyament Joventut 

Cursos lleure educatiu Joventut  

OCUPACIÓ SIAJ Ocupació Joventut Ocupació 

Borsa de treball (espai virtual nova web) Joventut Ocupació 

Cursos formació ocupacional Ocupació Joventut 

Mobilitat internacional Joventut Ocupació – Promoció econòmica – Rel. Internacionals 

Emprenedoria i joves Joventut Promoció econòmica 

Cicle d’activitats desenvolupament laboral i social Joventut  

Beques pràctiques joventut Joventut Recursos Humans 

SALUT SIAJ Salut Joventut Salut  

INDROGS (Pla Local Drogues) Salut Joventut  i Mancomunitat 

Joves Agents Salut Joventut Salut 

Joves educadors/es per la Salut Joventut Salut 

Cicle d’activitats desenvolupament conductes saludables Joventut Salut 

HABITATGE SIAJ Habitatge Joventut Habitatge 

Mesures per al foment de formes alternatives d’emancipació Joventut Habitatge 

Subvencions municipals lloguer/rehabilitació habitatges joves Habitatge Joventut 

Perspectiva juvenil espai públic Joventut Policia Local, Serveis Urbans, Urbanisme 
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PROGRAMES PLA VILA JOVE 2015-2018: TRANSVERSALITAT (II) 

EIX PROGRAMA PROJECTE Lidera Col·laboren 
EXPERIMENTACIÓ PARTICIPACIÓ SIAJ Participació Joventut Participació i voluntariat 

Comissió de seguiment del Pla Vila Jove Joventut  

Subvencions entitats juvenils Joventut  

Tots/es som regidors/es Joventut Participació i voluntariat 

Dinamització i suport participació centres de secundària Joventut  

CULTURA Programació d’espectacles i esdeveniments culturals Joventut Cultura 

Mostra de teatre juvenil Cultura Joventut 

Promoció grups de teatre joves Joventut Cultura 

Jovestiu Joventut  

Operació Còmic Joventut Cultura - Biblioteca 

Col·laboracions Escola d’Art Joventut Institut Municipal de Formació 

Programació Cultural Equipament Juvenil Joventut  

Perspectiva juvenil experimentació Joventut  

COHESIÓ SOCIAL Projecte Espirall (socieducatiu joves) Joventut Ciutadania i Convivència – Llei de Barris 

SIAJ Mobilitat Joventut Relacions internacionals 

Servei Voluntariat Europeu Joventut Participació i voluntariat – relaciosn internacionals 

Projecte Joves Xarxa ciutats agermanades Relacions internacionals Joventut 

Tallers i xerrades cohesió Joventut  

Perspectiva juvenil mobilitat Joventut Serveis urbans i mobilitat 

Perspectiva juvenil espai públic Joventut Serveis urbans i mobilitat 
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PROGRAMES PLA VILA JOVE 2015-2018: PRESSUPOST ANUAL (I) 

 
EIX PROGRAMA PROJECTE Recursos propis Recursos externs 

ESPAIS 
JOVES 

ESPAI JOVE Punt de referència Joventut - Urbanisme  

EQUIPAMENT 
JUVENIL 

Punt de referència Joventut - Urbanisme  

COMUNICACIÓ 
JOVE 

Comunicació 2.0 (web, xarxes 
socials, butlletí) 

Joventut - Informàtica  

Campanya nous espais joves i 
serveis 

Joventut  

TRANSICIONS FORMACIÓ Assessoria d’orientació acadèmica 
SIAJ 

Joventut  

SIAJ Formació  Joventut  

TET. T’acompanyem Joventut – Ocupació – 
Ensenyament 

Diputació de Barcelona 
(Àrea d’Atenció a les 
Persones) 

Atenció especialitzada formació  Joventut Generalitat de Catalunya 
(Direcció de Joventut) 

Projecte d’informació 
descentralitzat als centres de 
secundària (PIDCES) 

Joventut – Salut – Igualtat  Diputació Barcelona 
(Oficina Pla Jove) 

Campanya: Desprès de l’ESO, 
què? 

Joventut  

Sales d’estudi Joventut  

Convenis col·laboració educativa Joventut  

Cicle d’activitats desenvolupament 
educatiu i social 

Joventut  

Dinamitzacions espais i usos 
equipament juvenil 

Joventut  

Beques estudi (transport) Ensenyament  

Cursos lleure educatiu Joventut  

OCUPACIÓ SIAJ Ocupació Joventut – Ocupació Generalitat de Catalunya 
(Dep. Treball.) 
Diputació de Barcelona 
(Àrea d’Atenció a les 
Persones) 

Borsa de treball (espai virtual nova 
web) 

Joventut - Informàtica  

Cursos formació ocupacional Ocupació Generalitat de Catalunya 
(Dep. Treball )  
Diputació de Barcelona 
(Àrea d’Atenció a les 
Persones) 

Mobilitat internacional Joventut – Ocupació  

Emprenedoria i joves Promoció econòmica – 
Ocupació i Formació – 
Joventut 

Dep. Empresa i Dep. 
Treball 

Cicle d’activitats desenvolupament 
laboral i social 

Joventut – Ocpuació i 
Fromació – Serveis 
Socials 

 

Beques pràctiques joventut Joventut – Recursos 
Humans 

 

SALUT SIAJ Salut Joventut – Salut Departament de Salut 

INDROGS (Pla Local Drogues) Salut Departament de Salut 

Joves Agents Salut Joventut  

Joves educadors/es per la Salut Salut   

Cicle d’activitats desenvolupament 
conductes saludables 

Salut i Joventut  

HABITATGE SIAJ Habitatge   

Mesures per al foment de formes 
alternatives d’emancipació 

Habitatge  

Subvencions municipals 
lloguer/rehabilitació habitatges 
joves 

Habitatge  
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PROGRAMES PLA VILA JOVE 2015-2018: PRESSUPOST ANUAL (II) 

 

EIX PROGRAMA PROJECTE Recursos propis Recursos externs 
EXPERIMENTACIÓ PARTICIPACIÓ SIAJ Participació Joventut  

Comissió de seguiment 
del Pla Vila Jove 

  

Subvencions entitats 
juvenils 

Joventut  

Tots/es som regidors/es   

Dinamització i suport 
participació centres de 
secundària 

Joventut Diputació de Barcelona (Àrea 
d’Atenció a les Persones) 

CULTURA Programació 
d’espectacles i 
esdeveniments culturals 

Cultura  

Mostra de teatre juvenil Cultura  

Promoció grups de teatre 
joves 

Joventut  

Jovestiu Joventut  

Operació Còmic Cultura – Joventut DIBA (biblioteques) 

Col·laboracions Escola 
d’Art 

Institut Municipal de 
Formació – Joventut 

 

Programació Cultural 
Equipament Juvenil 

Joventut  

Perspectiva juvenil 
experimentació 

  

COHESIÓ 
SOCIAL 

Projecte Espirall 
(socieducatiu joves) 

Llei de Barris Generalitat De Catalunya (Llei de 
Barris) i Diputació de Barcelona 
(Àrea d’Atenció a les Persones) 

SIAJ Mobilitat Joventut  

Servei Voluntariat Europeu Joventut  Finançament europeu (Erasmus +) 

Projecte Joves Xarxa 
ciutats agermanades 

Rel. Internacionals Finançament europeu (Erasmus +) 

Tallers i xerrades cohesió Joventut  

Perspectiva juvenil 
mobilitat 

Joventut  

Perspectiva juvenil espai 
públic 

Joventut – Serveis 
Urbans i mobilitat 

 

 

 

PROGRAMES PLA VILA JOVE 2015-2018: RECURSOS HUMANS 

 Recursos 
2015 

Consolidació 
2016 

2017 2018 

Responsable tècnic *    
SIAJ, Informadora Juvenil *    
Dinamitzador/a  juvenil PIDCES *    
Responsable sala estudi (Casa Amiguet) *    
Auxiliar de gestió *    
Dinamitzador juvenil (Espirall) * * * * 
Responsable Sala Estudi Escavi (extern) *  * * 
Personal reforç consergeria períodes exàmens 
(extern) 

*    

Personal en pràctiques * * * * 
Tècnic/a Equipament Juvenil  * * * 
Dinamitzador/a Equipament Juvenil  * * * 
SIAJ, Informador/a Juvenil   * * 
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VILA JOVE 2015-18 

 

PLA LOCAL DE JOVENTUT VILAFRANCA 

2015-2018 

El Pla Local de Joventut. és el document que 

recull les línies estratègiques i les actuacions per 

al desenvolupament de les polítiques de joventut 

per als propers anys. Per a l’elaboració d’aquest 

pla estratègic s’ha tingut com a referència l’eina 

de planificació de les polítiques de joventut al 

nostre territori, el Pla Nacional de Joventut de 

Catalunya, i els seus principis rectors: 

participació, transformació, integralitat i qualitat.  

El procés dut a terme ens ha permès conèixer la 

realitat juvenil del municipi, detectar les seves 

necessitats i endreçar tots els serveis, 

programes i accions que s’adrecen a la població 

jove de la Vila, incorporant la participació dels i 

les joves i dels agents municipals.  

 

Tres són els eixos vertebradors del Pla Vila 

Jove:  

 ESPAIS JOVES 

 TRANSICIONS  

 EXPERIMENTACIÓ  
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