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PRESENTACIÓ 

 
Vila-rodona fa més de 5 anys que desenvolupa polítiques de joventut. Amb aquesta pròrroga del PLJ 
l’ajuntament vol persistir en el funcionament i dinamització del local de joves amb participants de 14-
20 anys, apropar-se a joves de 12-15 anys per al lleure educatiu i engegar projectes nous centrats en 
l’educació i ocupació així com també en polítiques de foment de l’emancipació.    
 
El Pla local de joventut és el resultat d’un treball polític i tècnic que contempla l’opinió dels joves de 
Vila-rodona a través de metodologies participatives en el disseny i elaboració del Pla local de joventut.  
 
Aquest fet ens ha portat a professionalitzar la dedicació als joves, fent que ells i elles mateixes siguin 
protagonistes del seu temps al municipi, posant-los a l’abast els recursos necessaris, i en definitiva, 
treballar de manera més ordenada, coordinada, coogestionada i eficient les polítiques de joventut a 
Vila-rodona emmarcades dins de la comarca de l’Alt Camp.  
 
Per a mantenir la tasca duta a terme durant el passat Pla Local de Joventut 2012-2015 s’ha cregut 
oportú continuar treballant seguint les mateixes línies i orientacions.  
 
Per tant, el procediment per a dissenyar i, posteriorment, implementar aquest pla es basa en un 
treball de proximitat. Donant resposta i atenent de manera més específica les necessitats dels nostres 
joves i desenvolupant estratègies més eficients en base als Eixos i Criteris establerts al PNJC.  
 
Els principals eixos que planteja la Regidoria de joventut de l’Ajuntament de Vila-rodona en aquest nou 
pla són els següents: 
 
• Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu procés educatiu, per tal d’afavorir la 

realització del seu projecte de vida. 
 
• Millorar l’ocupabilitat de les persones joves a través de la proposta de creació d’una borsa de 

treball municipal per tal d’augmentar les seves oportunitats d’accés al treball i la realització del 
propi projecte professional. 

 
• Facilitar el procés d’emancipació domiciliària apropant la informació per a l’accés a l’habitatge de 

les persones joves mitjançant la previsió de creació d’una línia d’ajuts a l’accés de l’habitatge de 
lloguer. 

 
• Oferir eines als i les joves per incrementar el seu benestar emocional i social, acompanyant-los en 

la vivència de la seva condició juvenil. 
 
• Acompanyar als i les joves en el processos d’inserció activa a la societat. 
 
• Garantir l’accés a un oci i cultura de qualitat per a tots i totes les joves. 
 
• Informar i mantenir una comunicació eficaç amb el jovent mitjançant diversos canals. 
 
• Educar en i per la participació als i les joves del municipi. 
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1. DIAGNOSI 
 
0. Plantejament 

 
Abans de centrar-nos en l’anàlisi detallat de la realitat juvenil a Vila-rodona considerem que és oportú 
fer una petita contextualització sobre el municipi per tal d’entendre quines seran les línees 
estratègiques principals d’aquest document. La principal característica que s’ha de tenir en compte 
(amb els seus efectes concrets) a l’hora d’implementar qualsevol programa és que Vila-rodona és un 
municipi catalogat com a rural encara que l’agricultura avui en dia no és el principal sector econòmic.  
 
Segons l’estudi Mon i rural i joves1, tot i que els límits entre rural i urbà cada cop són més difusos hi 
ha una sèrie de característiques pròpies de la ruralitat que són: 

  
• L’agricultura ja no és la feina que identifica la ruralitat. 
• L’arrelament dels joves al fet de “ser de poble” 
• La mobilitat quotidiana és una obligació. Els serveis s’han de cercar fora del municipi. 

 
Igualment, com succeeix en la majoria de municipis de la comarca de l’Alt Camp, la ruralitat comporta 
que la joventut s’ha de desplaçar diàriament a municipis propers per tal de satisfer moltes de les seves 
demandes, no sols en matèria de formació o treball, sinó també en referència a inquietuds de lleure i 
oci. La majoria d’aquests serveis els han d’anar a buscar a la capital Valls. Això comporta doncs 
preveure una mobilitat juvenil, marcat pel pas de l’escola primària a la secundària (ESO i 
posteriorment, Batxillerat, Cicles Formatius o inserció al món laboral), i la mobilitat laboral què en 
contrapartida redueix el temps dels joves al nostre municipi. Un estudi de la Fundació Món rural 
assenyala precisament que la mobilitat és un fet obligatori en els municipis rurals i defineix tres tipus: 

 
• Mobilitat diària: desplaçament que no implica emancipació de la llar dels pares. Es dóna en els casos 

de joves que estudien o treballen fora del seu municipi però que a la nit tornen a pernoctar a la llar 
familiar (per exemple, els joves que van a estudiar a l’institut o a l’escola a un municipi proper). 

• Mobilitat intermitent: el jove abandona el domicili familiar per raons de formació o de treball però 
no d’una manera permanent. Pot anar acompanyada d’una emancipació econòmica o no; per 
exemple, quan el jove estudia a la universitat durant la setmana o treballa fora (feines temporals) i 
torna a casa el cap de setmana i festius. 

• Mobilitat independent: respon al moment d’emancipació definitiu del jove. Implica la 
independència econòmica i domiciliària de la llar familiar. Aquesta emancipació definitiva es pot dur 
a terme en el mateix municipi o en un altre. 

 
D’altra banda, cal remarcar què tot i estar ubicats a prop de Valls, els transports públics de la 
demarcació són escassos. Actualment Vila-rodona compta amb una línia regular fins a Valls (de dilluns a 
divendres), amb cinc serveis al dia de tornada i sis d’anada. Evidentment, aquesta manca de 
comunicació, fa què especialment el jovent que no disposa de cotxe, estigui subjecte a quedar-se al 
municipi el cap de setmana (que és quan no hi ha servei). 
 
A nivell econòmic cal destacar que amb la implantació de polígons Industrials a la demarcació, cada 
cop més el sector industrial obre una sortida laboral a tenir en compte, especialment entre la població 
jove. Tot plegat queda reflectit a les xifres estadístiques i en la realitat laboral dels joves del municipi 
que veurem en la part de la diagnosi. 
 
Per començar a conèixer com viuen les persones joves de la nostra població es fa un apropament a dos 
grans àrees d’anàlisi de qualsevol sector social. Aquesta tematització respon als aspectes en els quals 
es vol intervenir des del nostre ajuntament: 

 

                                            
1 Domínguez, Marius et Al. Món rural i joves. Realitat juvenil i polítiques de joventut als municipis rurals de Catalunya. 
Barcelona 2010.  
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• Dades descriptives del nombre, edat, sexe i procedència de joves. DADES DE L’IDESCAT. 
• Dades sobre educació i ocupació. DADES DE L’IDESCAT i ENSENYAMENT CONSELL. 

 
L’anàlisi de les característiques sòciodemogràfiques del municipi permet obtenir 

informació útil per a orientar el disseny de les polítiques de joventut. 
 
1. Avaluació de l’antic pla 

 
A nivell general, en l’antic pla, Vila-rodona ha assolit els següents objectius: 
 
Polítiques d’equipaments exclusivament juvenils: Lokal de joves 
 
 Objectiu general: Promoure estratègies per enfortir la multifuncionalitat del Lokal jove. 
 

• S’ha apostat per la realització d’activitats extraordinàries al local per augmentar la funció 
educativa i participativa. Les activitats realitzades han estat escollides tenint en compte els 
interessos dels joves, la qual cosa a suposat que tinguessin més èxit. No obstant, caldria 
millorar el nombre d’activitats per arribar a un públic més divers. 

• La funció d’accés als recursos es centra en els usuaris de 12-20 anys i es fa de manera 
personalitzada coneixent a cada jove, a través de la dinamitzadora juvenil municipal. 

• Hi ha una adequació horària molt bona i la dinamitzadora facilita en tot moment l’adaptació 
dels horaris especials, d’estiu, d’hivern, etc. 

• El servei de dinamització està consolidat i la professional comparteix l’atenció al jovent amb 
altres tasques dins de l’ajuntament. 

 
Polítiques d’educació en el lleure 
 
 Objectiu general: Oferir una oferta d’oci, a l’estiu, segons els interessos juvenils. 
 

• La programació d’activitats per a infants i joves durant l’estiu és extensa i engloba diferents 
sectors d’edat. Per al col·lectiu d’adolescents hi ha el casal esportiu i els tallers d’estiu jove 
que estan triats directament pels usuaris/es del Lokal jove. 

• El jovent ha quedat molt satisfet amb els tallers de “fofuches”, henna i grafits i la dinàmica 
d’aquests. La tallerista ha arribat als joves i ha afavorit el gaudi de les activitats. 

 
Polítiques d’orientació educativa i laboral 

 
 Objectiu general: Millorar l’ocupabilitat i les oportunitats laborals i educatives de la gent jove. 
 
• El joves tenen al seu abast un punt d’informació juvenil o de forma individual i personalitza 

se’ls orienta acadèmicament i laboralment, facilitant informació, donat eines i recursos. 
• Aquest punt d’informació està al local jove i ha atès a diversos joves durant anys. La majoria 

de joves, no han realitzat la consulta de manera intencionada sinó que han expressat els seus 
dubtes tot parlant amb la tècnica de joventut. 

• A més a més, molt abans de començar el curs, s’ha penjat al panell informatiu del lokal jove, 
les diferents sortides acadèmiques tant de grau mitjà, com superior i les diferents vies d’accés 
a tots els nivells acadèmics. 

 
Polítiques d’oci nocturn 
 
 Objectiu general: Fomentar actes culturals adreçats al públic juvenil. 
 

• L’activitat cultural per a joves es centra en la Festa Tendra que està cogestionada amb 
l’entitat Vilajove. Suporten quasi el 80% de l’organització de l’acte amb un pacte de despeses 
a finançar des de la regidoria de joventut. 
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• La capacitat d’organització de Vilajove es manté, a finals d’aquests any han agafat el càrrec de 
l’entitat nous joves que venen amb energies renovades. Així, també s’han encarregat de 
l’organització d’altres festes com la Fira i el carnaval. 

 
Polítiques de participació juvenil 
 
 Objectiu general: Mantenir viva la implicació de la gent jove en les polítiques de joventut. 
 

• Hi ha dos sectors de joves del Lokal jove, els de 12 a 17 anys i els de 17 a 20 anys. S’ha 
potenciat que aquest últims comencessin a involucrar-se amb Vilajove (relleu). Al setembre 
s’ha produit el relleu de Vilajove per solucionar el buit participatiu dels sector de 20-24 anys. 

• L’entitat Vilajove estava en procés de transició ja que els membres ja feia uns 7 anys que la 
lideraven i superaven els 25 anys. La tendència de les entitats d’aquests tipus és agrupar la 
gent de 18-25 anys que participen durant uns 4 anys (2 anys amb molta motivació i dedicació 
on sorgeixen iniciatives noves, 2 anys de manteniment i la fase final de disgregació i 
diversificació de necessitats i interessos vitals). Així, doncs, ha estat primordial afavorir 
aquesta relleu i s’ha donat molta importància a fomentar l’iniciativa d’aquests joves. 

• S’ha implicat als joves en molts temes organitzatius de la Vila. Se’ls hi ha donat suport a les 
seves iniciatives i demanat col·laboració a les festes locals i altres actes del poble. 

• També, realitzat diverses actuacions on s’han implicat als joves en activitats del poble. Per 
exemple, els joves han pintar la paret d’una plaça del poble. Fent que sentin el poble més seu. 

 
2. Anàlisi de la realitat juvenil 
 
Anàlisi qualitativa 
 
La diagnosi qualitativa s’ha fet a partir de les reunions amb els joves, amb la regidora de joventut, la 
dinamitzadora juvenil i d’altres agents. Així com també tenint en compte l’avaluació del pla local 
anterior. L’objectiu d’aquesta diagnosi és orientar, millorar i adequar les polítiques de joventut a la 
realitat i necessitats de la gent jove. La diagnosi planteja la següent realitat: 
 
Sobre l’eix educació 

  
• L’oferta educativa del municipi només cobreix l’educació primària. 
• Als 12 anys hi ha mobilitat forçada per anar a estudiar l’ESO als instituts de Valls.  
• Les activitats extraescolars de l’alumnat d’ESO es realitzen fora del municipi, principalment a Valls. 
• A partir dels 12 anys els nois i noies fan noves amistats fora del poble. 
• Existeix una programació de tallers d’estiu i nadal (tallers de vacances).  
• L’Estiu jove es programa cada any i pretén oferir activitats en el lleure durant els mesos de juliol i 

agost per a gent de 12-16 anys.  
 

Sobre el local de joves 
 
• El local de joves és molt necessari per tenir un espai de trobada propi al poble, sobretot a l’hivern. 

Cal destacar que és un recurs imprescindible al municipi.  
• S’ha dissenyat un sistema de gestió i funcionament consensuat amb les persones joves i el suport de 

la regidoria de joventut i la dinamitzadora juvenil municipal. També s’han millorat les instal·lacions. 
Per mantenir-ho, cal estar damunt constantment i fer un seguiment des de la regidoria i 
dinamitzadora juvenil a través de la coordinació amb els joves.   

 
Sobre l’eix de cohesió i dinamització social 
 
• El nucli social de l’estiu és la piscina municipal. I durant els mesos de fred, el local de joves. 
• Les relacions d’amistat es donen per generacions.  
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Sobre els eixos d’ocupació i habitatge 
 
• La majoria d’habitants es desplacen diàriament a  la feina en diverses poblacions del Camp de 

Tarragona.  
• La mobilitat de residència al centre de treball o centre d’estudis es fa en vehicle privat.  
• El transport escolar dóna servei a estudiants d’ESO i si es pot a estudiants de Batxillerat. 
• Hi ha una xarxa de transport públic insuficient entre els municipis de la comarca. 
 

Sobre l’eix cultura 
 

• La dinamització cultural es fa a través de grups informals: l’ajuntament promociona la difusió i 
programació d’activitats cultural al municipi. 

• La programació cultural pública es dóna de manera puntual en relació al calendari de festes locals. 
• Fa anys que s’organitza la Festa Tendra, organitzada per l’entitat juvenil i amb participació veïnal.  
• El local de joves té un paper molt important en la dinamització social i cultural municipal. 

 
Sobre l’eix d’emancipació 
 
• El procés d’emancipació dels/les joves que viuen en un municipi rural té diversos moments en els 

quals la persona ha de decidir si li compensa més quedar-se a viure al municipi i/o traslladar-se al 
lloc d’estudis o el poble on treballa o, per contra, viure temporalment fora del municipi i fer un 
canvi de residència. 

• La majoria de joves de 20-25 anys estudien a la universitat més propera, la URV. Malgrat seguir en 
contacte amb el municipi la colla del poble es comença a dispersar quan es té carnet de conduir i es 
canvia de cercle d’amistats a l’anar a l’institut a la universitat. 

 
Anàlisi quantitativa 
 
Població per sexe i grups d’edat a Catalunya 

 
 

Font: IDESCAT. 2015 
 
Població per sexe i grups a l’Alt Camp 
 

Edat Homes Dones Total 

De 15 a 19 anys 1110 1048 2158 

De 20 a 24 anys 1093 1082 2175 

De 25 a 29 anys 1209 1235 2444 

De 30 a 34 anys 1589 1393 2982 

TOTAL 5001 4758 9759 
Font: IDESCAT. 2015 
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Pes de la població jove a Catalunya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taxa d’escolarització a Catalunya 
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Taxa d’activitat i d’ocupació de Catalunya  

 
 

 
La desocupació  juvenil a Catalunya 
 
A Catalunya hi ha 1.022.200 persones de 16 a 29 anys segons dades de l’EPA del segon trimestre de 
2016, les quals representen gairebé el 17% de la població en edat de treballar (6.088.900 persones).La 
població potencialment activa juvenil ha augmentat tant respecte del primer trimestre de 2016 (+0,1%; 
1.400 joves més) com en relació amb el mateix període de l’any anterior (+0,5%; 4.600 joves més). En 
ambdós casos, el creixement s’explica per la població jove nacional atès que l’estrangera ha disminuït 
amb intensitat2. Els trets més destacats extrets del Butlletí de joves i mercat de treball. 2n trim. 2016.  

 
1. Segons l’Enquesta de població activa del segon trimestre de 2016, el nombre d’actius de 16 a 29 anys a 

Catalunya s’estima en 610.900 persones: 452.000 estan ocupades i 158.900 aturades. 
2. Intertrimestralment, s’ha produït un augment de l’activitat entre els joves (+2,2%; 12.900 actius més), en 

canvi en relació amb un any abans s’ha reduït un 1,8% (11.000 actius menys).  
3. Pel que fa a l’ocupació, la dels joves ha augmentat amb intensitat (+4,7%) de manera que hi ha 20.100 joves 

ocupats més que el trimestre anterior, 12.100 dels quals són homes. Interanualment, l’ocupació juvenil també 
ha crescut amb força (+5,5%), donant com a resultat 23.500 ocupats més.  

4. En relació amb l’atur juvenil, ha disminuït respecte del trimestre anterior  (-4,3%) gràcies a la creació 
d’ocupació.  

5. Internaulament, tant l’EPA com els registres del SOC, mostren un fort descens (-17,8% i -11,2%, 
respectivament).  

                                            
2 Butlletí de joves i mercat de treball. 2n trim. 2016. http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/ 
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6. El perfil de la població aturada jove és el d’una persona amb educació general; amb una durada de la 
demanda no superior als 6 mesos; provinent del sector serveis i que busca feina com a treballador de 
restauració, personal i venedor o en ocupacions elementals.  

7. La taxa d’atur de la població de 16 a 29 anys s’ha reduït i se situa en el 26%, 10,1 punts per sobre de la 
mitjana de la població (15,9%), no obstant això, el diferencial entre ambdues taxes ja acumula cinc trimestres 
a la baixa.  

8. Quant a les dades de fluxos del mercat laboral, la permanència en l’ocupació disminueix lleugerament per 
l’augment del pas cap a la inactivitat. La permanència en l’atur també es redueix, en aquest cas, per 
l’increment del trànsit cap a l’ocupació. 

9. Pel que fa a la contractació juvenil, entre gener i juny de 2016 s’han formalitzat 564.682 contractes més que 
en el mateix període de l’any anterior; sent la contractació indefinida la que s’ha incrementat amb major 
intensita.3 

 
Atur a l’Alt Camp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Observatori empresa i ocupació. Generalitat de Catalunya 
Salaris 

 
Segons dades de 2009, el salari de la gent jove és més baix. La gent de 25-34 anys i de menys de 25 
anys tenen un salari brut anual inferior a la mitjana que se situa en 23.581€.  
 
Les persones que tenen les retribucions més baixes del mercat laboral són: 
 
• Joves de menys de 25 anys: tan els homes com les dones són els que cobren menys. 
• Dones: Les dones cobren menys que els homes i la mitjana salarial és 3.000 inferior a la mitjana  

catalana de 23.851,30€. Pel que fa als homes, superen en quasi 7.000€ aquesta mitjana. 
• Dones de nacionalitat estrangera: Les persones amb nacionalitat diferent a la espanyola cobren uns 

6.600€ bruts anuals menys que la mitjana catalana. Segons sexes, en el cas de les dones la diferència 
s’incrementa als 9.000€ i en el cas dels homes als 5.200€ de menys. 

 
Per sectors, a Catalunya, on hi ha els sous més alts són: a la indústria i a la construcció. No obstant 
això, en el cas de les dones on es guanya més és a la indústria i als serveis. Aquí es pot veure la 
segregació laboral per gènere.   

 
El mercat laboral discrimina econòmicament les dones: les dones cobren uns 3€/hora 
menys que els homes. En cap sector, les dones tenen un salari brut anual que superi o 

                                            
3 Butlletí de joves i mercat de treball. 2n trim. 2016. http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/ 
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iguali la mitjana catalana, situada als 23.851,31€. Les noies joves i les noies 
immigrants són les més desafavorides salarialment. 

 
Aquestes realitats laborals, provoquen moltes més dificultats en el procés d’emancipació de la gent 
jove ja que els preus dels lloguers o de la compra d’habitatges no són gens proporcionals als salaris. No 
hi ha seguretat ni estabilitat laboral, el mercat de treball cada cop es ‘flexibilitza’ i desregularitza 
més; és a dir, hi ha una taxa de temporalitat més alta, hi ha un abaratiment de l’acomiadament, hi ha 
una fiscalització favorable a l’empresariat... Això, juntament amb les taxes d’atur vigent està 
provocant que molts joves emigrin, treballin en negre i es vegin obligats/des a viure a casa dels pares o 
a compartir pis. 
 
Taxa d’emancipació a Catalunya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taxa d’embarassos adolescents i interrupcions voluntàries de l’embaràs a Catalunya 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segons dades del 2015, Vila-rodona té 1276 habitants dels quals 647 són homes i 629 són dones.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Idescat, 2015 
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Població segons sexe. Comparativa 
 

Població Vila-rodona Alt Camp Catalunya 
Homes 647 22.374 3.691.745 
Dones 629 21.932 3.816.361 
Total 1276 44.306 7.508.106 

 
Font: Idescat, 2015 

 
 
Població municipal per sexe i edat quinquennal 

 
Edats Nois Noies Total 

10 a 14 anys 32 31 63 
15 a 19 anys 31 29 60 
20 a 24 anys 22 38 60 
25 a 29 anys 32 31 63 
30 a 34 anys 49 36 85 

Font: Idescat, 2015 
 
 

La població juvenil és de 15 a 29 anys és de 183 persones. Representa un 14,34% de la 
població total. 

 
Gairebé els quatre primers sectors son idèntics mentre que els sector on hi ha més gruix, entre els 
joves, és el de 30 a 34 anys. Tot i que destaca també la franja de 14 a 24 anys. 
 
Pel sector de joves de 14 a 19 anys cal fer polítiques d’educació, d’oci i lleure, de promoció de la salut 
i de foment de la participació local. En canvi, pel sector de 25 a 34 anys cal de fer polítiques, 
principalment, d’habitatge i ocupació que s’assumeixen des d’àmbits i institucions supramunicipals. 
 
Lloc de naixement. Població segons lloc de naixement 

 
Població Vila-rodona Alt Camp Catalunya 

Catalunya 971 31.601 4.857.555 
Resta 

d’Espanya 
97 7.021 1.370.930 

Estranger 278 5.684 1.279.621 
Total 1276 44.306 7.508.106 

Font: Idescat, 2015 
 
 

Segons el lloc de naixement, Vila-rodona té un 76% de població nascuda a Catalunya (971 persones), un 
7,6% nascuda a la resta d’Espanya (97 persones) i un 16.30% nascuda a l’estranger (208 persones), 
segons dades del 2015. 

 
L’Alt Camp té una densitat de població entre 51 i 100 habitants/km2. Vila-rodona és un dels municipis 
més grans de la comarca juntament amb El Pla de Santa Maria i Alcover. A la capital de comarca es 
concentra el 55% de la població (dades 2011). 

 
La mitjana comarcal d’habitants per municipi és de 1.000-2.000 habitants/municipi, 
per aquest fet la comarca té un grau important de ruralitat en comparació a la resta 
de comarques catalanes. Segons l’estudi Odisseu, per sota, només hi ha 6 comarques 
profundament rurals amb una mitjana de menys de 1.000 habitants/municipi. 
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Al 2015, hi ha una mitjana de 81 persones a l’atur al municipi, hi ha quasi la mateixa proporció 
d’homes que de dones. Aquesta xifra es manté estable des de fa un any i no augmenta l’atur al 
municipi. 

A Vila-rodona, un 6.84% de la població està a l’atur (2015). 
A Catalunya, el 48% de persones de 16-24 anys estan a l’atur (II trimestre 2016). Idescat, 
2016. 
A l’Alt Camp hi ha 6.777 persones a l’atur, de 16 a 29 anys (Idescat, 2016). 
 

Atur registrat al municipi per sectors, mitjanes anuals 2015 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Font: Idescat, 2015. 
 
Atur registrat al municipi per sexes, mitjanes anuals 2015 

 
 
 
 

 
 
 
Font: Idescat, 2015 
 
Oferta educativa 
 
Els centres de referència per cursar els estudis secundaris obligatoris i batxillerat són, 
majoritàriament, els instituts de Valls. L’oferta de cicles formatius també és àmplia a la capital de 
comarca però és limitada. Per això, quan es tracta dels estudis postobligatoris hi ha més mobilitat a 
altres comarques o províncies. 

 
Als 12 anys els nois i noies es traslladen a la capital i amplien part de la seva xarxa 
social d’amistats fora del municipi.  
 

Alumnat per institut – comarca - curs 2016/2017 
Font: Dades facilitades pels instituts, 2016. 
 

Col·legi Claret 210 
Fundació Cor de Maria 106 
Institut Jaume Huguet 1131 
Institut Narcís Oller 966 
Institut Serra de Miramar 350 
Institut Fonts del Glorieta 275 
Total 3038 

 
El centre amb més alumnat de cicles formatius és l’Institut Jaume Huguet perquè és el centre que 
imparteix més cicles. En canvi, el Narcís Oller té més del doble d’alumnat de Batxillerat que el Jaume 
Huguet perquè n’ofereix una modalitat més. Els/les joves del municipi tenen tendència a cursar l’ESO 
al Jaume Huguet.  

 

Sector Vila-rodona Comarca Catalunya 
Agricultura 18,4 311,6 13.662,6 
Indústria 11,9 555,5 70.768,3 
Construcció 4,1 288,3 60.257,3 
Serveis 37,8 2.015,7  357.101,3 
Sense ocupació anterior 8,8 250,3 32.668,9 
Total 81,1 3.421,3 534.458,5 

Sexe Vila-rodona Comarca Catalunya 
Homes 41,4 1.579,8 253.557,2 
Dones 39,6 1.841,6 280.901,3 
Total 81 3.421,3 534.458,5 
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Oferta educativa postobligatòria 
 
Els centres formatius de la comarca on estudien els joves del nostre municipi estan a Valls.  Tenen 
aquesta oferta formativa: 

 
 

 
Institut Jaume 
Huguet 

2 modalitats de Batxillerat: ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials.  
CFGM: gestió administrativa, comerç, instal·lacions elèctriques i automàtiques, soldadura i 
caldereria, mecanització, sistemes microinformàtics i xarxes. 
Preparació de la prova d’accés a CFGS. 
CFGS: administració i finances, sistemes de regulació i control automàtics, disseny en 
fabricació mecànica, manteniment d'equips industrials, administració de sistemes informàtics 
en xarxa.  
PFI: auxiliar de serralleria i construccions, metàl·liques, auxiliar de manteniment i muntatges, 
d’instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas. 

 
Institut Narcís 
Oller 

3 modalitats de Batxillerat: arts, ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials.   
CFGM: atenció sòciosanitària.  
CFGS: educació infantil. 

Institut Serra 
de Miramar 

2 modalitats de Batxillerat: ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials. 
Doble titulació Batxillerat i Baccalauréat. 

Casa Caritat PFI: auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica, auxiliar de forn i pastisseria. 

 
 
Nivell d’instrucció 
 
No podem saber quants joves del municipi estan cursant estudis universitaris, per manca de dades, 
malgrat que es pot intuir que hi ha una sisena de joves universitaris/es i que la majoria estudien a la 
URV, la universitat més propera, que té un alumnat de més de 2000 alumnes. Això fa que puguin seguir 
vivint al poble sense necessitat de canviar de residència o viure en un pis compartit d’estudiants i que 
treure’s el carnet de conduir sigui una prioritat. 

 
Malgrat això, al voltant dels 18 anys, en el moment de triar els estudis superiors, qualsevol jove té la 
necessitat de traslladar-se a zones urbanes: això implica més mobilitat residència-estudis o trasllat de 
residència, és a dir, menys presència del/la jove al poble.  

 
Tria d’estudis i orientació acadèmica 

 
Amb l’objectiu de conèixer les necessitats d’orientació i assessorament en la població jove 
escolaritzada als centres de secundària de l’Alt Camp, l’Àrea de joventut del CCAC va realitzar, l’any 
2010, una enquesta a l’alumnat dels instituts. Les principals conclusions d’aquesta enquesta varen ser:  

 
• Quasi la meitat de la gent enquestada manifesta una manca d’informació sobre els estudis i el nostre 

sistema educatiu, malgrat ser població escolaritzada dins d’aquest sistema. 
• Per edats, les persones de 14 i 15 anys són les que manifesten més dificultat per saber què volen 

estudiar i es va reduint progressivament. Per tant, es podria dir que el moment més costós es dóna al 
finalitzar la ESO quan és té uns 15 anys i s’ha de configurar l’itinerari formatiu postobligatori. Per 
contra, les persones de 18 i 19 anys són les que ho tenen més clar. 

• Les noies estan molt més influenciades per l’assessorament professionalitzat (com a principals 
usuàries dels serveis) mentre que els nois ho estan molt més pel professorat i les amistats perquè 
gairebé no recorren a aquests serveis i diuen tenir menys dificultats a l’hora de triar. 

• Les noies expressen molt més que els nois que, a l’hora de triar estudis, estan més condicionades 
pels factors econòmics (pel cost de matrícula, pel cost de lloguer, o pel futur sou)4. 

                                            
4 El mercat laboral i les relacions laborals, avui en dia, encara presenten unes condicions més precàries pel fet de ser dona: sous 
més baixos i dificultat d’accés a quadres de responsabilitat. Podria semblar que les noies enquestades siguin conscients 
d’aquestes realitats i, per tant, expressin que tenen molt més en compte els factors econòmics. 
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• Els nois valoren més la proximitat del centre i les noies expressen més les ganes de voler canviar de 
ciutat: en aquest sentit, les noies es decantarien per pràctiques d’independització i els nois per la 
cohabitació amb el nucli matern (quan el centre està a prop, habitualment, no hi ha canvi de 
residència). 

• Un 39,2% de l’alumnat enquestat declara no sentir-se preparat/da per triar. 
• Són les noies les que es senten menys preparades: respecte dels nois, hi ha un 19% més de noies que 

diuen no se sentir-se preparades per triar.   
• Una de cada 4 persones manifesta que haurà d’estudiar i treballar quan acabi l’ESO.  
• Internet és una dels primeres fonts d’informació i l’espai on la gent jove s’informa tot i que un 64,9% 

declara que no ha visitat cap web d’orientació acadèmica. Per tant, qualsevol servei d’assessorament 
o qualsevol recurs ha de tenir en compte les noves tecnologies i s’ha de fer més difusió de les webs 
d’aquesta temàtica.  

 
Amb l’anàlisi de l’enquesta es posa de relleu com els serveis d’orientació es poden 
millorar a la nostra comarca i una de les estratègies és dissenyar projectes que 
complementin les activitats dels instituts, a partir del segon cicle d’ESO i que tinguin 
en compte les noves tecnologies 
 

3. Anàlisi de les polítiques de joventut 

 
Resum general d’actuacions existents   
 
Per tal de tenir una visualització ràpida dels recursos disponibles, s’inclou una taula-resum amb totes 
les actuacions que després es descriuen segons uns àmbits d’actuació. Més endavant hi ha el detall de 
cada actuació. 

 

 

E
d
u
ca

ci
ó
 

 

Lleure educatiu 
 

Estiu jove 
Cicle de xerrades als IES 

 

Formació 
complementària 

 

acTIC - centre col·laborador 
AFA - Aula de formació d’adults 
Projecte Suma’t 
Espai-formació Casa Caritat 
Cursos de català – Servei comarcal de català de l’Alt Camp 
Escola oficial d’idiomes de Valls 
Informàtica pera joves - Punts Òmnia de Valls 
Escola municipal de música ‘Robert Gerhard’ de Valls 
Escola Taller d’Art de Valls de la Diputació de Tarragona 

 

Orientació 
educativa 

 

Projecte Orienta’t 
Espai de l’estudiant 

 

Ajusts i premis  
 

Beques Europa per a estudiants amb Beca Erasmus  
Ajuts per a llibres i material escolar 
Ajuts al transport i menjador escolar 
Beques per a estudiants universitaris/es 
Beques per a estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles formatius 
Beques d’idiomes a l’estiu 

 

O
cu

p
ac

ió
 

 

Orientació laboral 
 

Itineraris personals d’inserció – IPIS 
Guia ‘La feina de buscar feina’ 
Espais de recerca de feina. Vallsgenera 
Club Feina  
Guia informativa de cursos de formació laboral 
Garantia Juvenil 

 

Inserció laboral: 
borses de treball 

 

Portal laboral vesperfeina.cat  
Borsa de monitors/es en el lleure del CCAC 
Borsa de monitors/es esportius del CCAC 
Previsió de la creació d’una borsa de treball municipal 
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H
ab

it
at

ge
  

Habitatge 
 

Oficina comarcal d’habitatge 
Previsió de la creació d’una línia d’ajuts al lloguer per a joves de Vila-rodona 

Sa
lu

t 
i 
e
sp

or
ts

 

 

Activitats 
esportives 

 

Activitats i tallers esportius municipals 

 

Recursos  Material esportiu - Consell esportiu Alt Camp 
Assessorament a entitats esportives – Consell esportiu 
Rutes senderisme 

 

Salut jove 
 

Tarda jove – CAP Dr. Sarró Valls 
Web sexejoves.org 

 

C
u
lt

u
ra

 

 

Programació 
cultural 

 

Grup de grallers i geganters 
Teatre: Coral i festes populars  
Festes locals i joves: Nadal jove i Festa major d’estiu 

 

Premis i concursos 
artístics 

 

Concurs de relats breus – Ajuntament de Valls 
Programa Connecta’t al Carnet jove – Agència catalana de la joventut 

 

Recursos per 
organitzar 
concerts, activitats 
culturals 
i festes majors 

Assessorament per muntar concerts i activitats d’oci 
Catàleg cultural - CCAC 
E-catàleg – Diputació de Tarragona 
Subvencions per a entitats culturals i publicacions periòdiques – CCAC 
Subvencions per a entitats culturals – Diputació de Tarragona 

 

Turisme juvenil 
 

Casa de colònies de Figuerola 
Alberg de Santes Creus - CCAC 
Expedició de carnets d’alberguista i d’estudiant internacional 
Camps de treball 
L’estiu és teu 

 M
ob

il
it

at
 

 

Mobilitat 
 

Transport escolar 
 

 P
ar

ti
ci

p
ac

ió
 

 

Interlocució i 
cohesió social 

 

Associació de joves Vilajove 
Lokal jove de Vila-rodona 

 

Voluntariat 
 

Servei de voluntariat europeu 
 

Subvencions per a 
joves 

 

Subvenció per a entitats juvenils DGJ 
Programa joventut en acció 

E
q
u
ip

am
e
n
ts

 

 

Lokal de joves: ús exclusiu per a joves 
Centre Cívic de Valls 
Locals culturals, locals socials i espais polivalents 

Descripció de les actuacions 
 
Després de l’enumeració d’actuacions, se’n fa una descripció amb l’objectiu de saber qui les promou, a 
qui es destinen i en què consisteixen. Això permet tenir informació ordenada del tipus de polítiques 
que es fan des de l’ajuntament i des d’altres administracions. 

 
Cada taula té dues columnes: en la de l’esquerra, es cita el nom del recurs, es descriu, es defineixen 
els objectius, els destinataris i es diu quan i on es fa; en la columna de la dreta, es posen els 
organismes vinculats en la seva gestió i en el seu el finançament.  
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 EDUCACIÓ 

 
Lleure educatiu Gestió: Agents implicats i pressupost 
 

Estiu jove 
 

Realització d’activitats en el lleure: tallers, sortides, 
torneigs... segons interessos juvenils. S’edita una 
agenda on es recullen aquestes i d’altres activitat que 
es reparteix pels establiments i les cases. 
• Potenciar un oci enriquidor en grup i amb 

aprenentatges. 
• Oferir activitats al municipi durant l’estiu. 
Joves de 12 a 16 anys del municipi que estan de 
vacances. 
Sortides: Joves a partir de 12 anys. 
Mesos d’estiu: concentració al juliol i agost.  
 
Cicle de xerrades als IES 
 

Realització de xerrades als instituts sobre temes 
d’actualitat social.  
• Fomentar el coneixement de temes d’actualitat. 
• Promoure la reflexió sobre un/a mateix/a i l’entorn.  
Persones que cursen ESO. 

 
 
Màxim responsable: Regidoria de joventut AJ 
Cogestió: Àrea de joventut CCAC i AJ 
Coordinació i avaluació: Àrea de joventut CCAC 
Finançament: AJ i DGJ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Màxim responsable: Àrea de joventut CCAC  
Gestió: Àrea de joventut CCAC i AJ 
Col·laboració: IES Jaume Huguet, IES Narcís Oller , IES 
Serra de Miramar i IES Fonts del Glorieta 
Finançament: Àrea de joventut CCAC 

 

Oferta formativa homologada  

 

acTIC - centre col·laborador 
 

Realització dels cursos i les proves oficials de l’acTIC. 
• Millorar les competències en noves tecnologies. 
• Acreditar el nivell de competències. 
Persones majors de 16 anys. Punt Òmnia de Casa 
Caritat. Valls. 

 
 
Màxim responsable: Punt Òmnia 
Gestió: Regidoria de joventut  
Col·laboració: Generalitat de Catalunya 
Finançament: AJ i Generalitat de Catalunya 

 

AFA - Aula de formació d’adults 
 

Realització d’activitats formatives per a majors de 16 
anys (alfabetització, graduat escolar, preparació per a 
proves d’accés a cicles formatius, informàtica, 
idiomes...). 
• Garantir una oferta formativa per a persones adultes. 
Persones majors de 16 anys. Casa Caritat. Valls. 

 
 
Màxim responsable: Direcció general de formació 
d’adults 
Col·laboració: AJ Valls 
Finançament: Generalitat 

 

Projecte Suma’t 
 

Curs formatiu al voltant d’una professió amb opció de 
poder obtenir el títol d’ESO. 
• Reduir l’atur juvenil. 
• Formar a joves que han deixat els estudis molt aviat. 
Joves de 18-24 anys sense títol GESO. Casa Caritat i 
empreses. 

 
 
Màxim responsable: Departament de treball 
Gestió: Regidoria d’empresa i ocupació AJ Valls  
Col·laboració: Empreses territori 
Finançament: Generalitat i AJ Valls 

 
 

Formació complementària: idiomes, informàtica...  

 

Cursos de català – Servei comarcal de català de l’Alt 
Camp 
 

Realització de cursos presencials i a distància de català. 
• Fomentar el domini i pràctica de la llengua catalana. 
Febrer-juny (inscripció al febrer). 
Persones majors de 18 anys i persones a partir dels 16 
anys que no hagin cursat l’escolarització obligatòria a 

Màxim responsable: Servei comarcal de català 
Gestió: Consorci de normalització lingüística 
Col·laboració: CCAC 
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Catalunya. 

 

Espai-formació Casa Caritat 
 

Oferta de cursos de formació complementària. 
• Millorar l’ocupabilitat de les persones. 
• Augmentar l’oferta educativa de la capital. 
Persones majors de 18 anys. 
Tres períodes: tardor-hivern, primavera. 
Casa Caritat. 

 
 
Màxim responsable: AJ Valls 
Gestió: Regidoria d’Empresa i ocupació 
Col·laboració: Departament d’Empresa i Ocupació 
Finançament: SOC i Fons social europeu 
 

 
 

Escola oficial d’idiomes de Valls 
 

Realització de cursos oficials de francès i anglès. 
• Facilitar l’aprenentatge en llengües estrangeres. 
Persones amb 16 anys complerts i persones més grans de 
14 anys que facin un idioma diferent al cursat en l’ESO. 
Setembre-maig. 

Màxim responsable: Generalitat  
Gestió: Generalitat 
Col·laboració: AJ Valls 
Finançament: Generalitat 

 

Informàtica per a joves - Punts Òmnia de Valls 
 

Servei especialitzat en informàtica i noves tecnologies 
amb aula d’informàtica d’accés lliure i activitats 
formatives.  
• Facilitar l’aprenentatge en informàtica.  
Joves que cursen l’ESO. 
Punt Òmnia Casa Caritat i Punt Òmnia Barri Antic. 

Màxim responsable: AJ Valls 
Gestió: Punt Òmnia AJ Valls 
Col·laboració: Generalitat 
Finançament: AJ Valls 

 

Formació complementària: estudis artístics 

 

Escola municipal de música ‘Robert Gerhard’ de Valls 
 

Formació reglada dels ensenyaments musicals. 
• Millorar el nivell d’anglès. 
• Augmentar les competències en expressió i comprensió  
  oral. 
Joves majors de 18 anys  

 
 
Màxim responsable: AJ Valls 
Gestió: AJ Valls 
Col·laboració: Departament d’ensenyament 
Finançament: AJ i Departament d’ensenyament 

 

Formació complementària: estudis artístics 
 

 

Escola Taller d’Art de Valls de la Diputació de Tarragona 
 

Formació no reglada sobre pintura i escultura  
• Fomentar l’aprenentatge de diverses disciplines  
  artístiques. 
• Organitzar activitats al voltant de l’art i dels/les  
  artistes. 
Persones a partir de 16 anys. Institut d’estudis vallencs. 
Valls. 

 
 
Màxim responsable: DIP TNG  
Gestió: DIP TNG 
Col·laboració: IEV 
Finançament: DIP TNG 

 
 
 
 
 
 
 
 



      AJUNTAMENT DE VILA-RODONA 

 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2020   20

Orientació acadèmica   
 

Projecte Orienta’t 
 

Projecte que contempla diverses actuacions per tal de 
millorar l’orientació acadèmica de l’alumnat: realització 
d’un diagnòstic sobre  
les necessitats en orientació, enquesta a l’alumnat de la 
comarca, redacció d’un informe educativolaboral del 
municipi i realització de tallers sobre el sistema educatiu, 
la recerca de feina i la tria d’estudis. 
• Donar suport a l’estudiant en la configuració del seu 

itinerari. 
• Apropar recursos per a la recerca de feina i la tria 

d’estudis. 
• Millorar la realització del CV i altres documents laborals. 
Alumnes de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat i cicles 
formatius. 
Joves escolaritzats de diversos municipis, de 14-25 anys. 
Instituts de Valls. 

Màxim responsable: CCAC 
Gestió: Àrea de joventut CCAC 
Col·laboració: Vallsjove, Regidoria de joventut AJ 
Valls,   
IES Jaume Huguet, IES Narcís Oller, IES Valls i IES 
Fonts del Glorieta 
Finançament: AJ, DGJ, CCAC i AJ Valls 

  1 tècnica de joventut del CCAC  
  i tècnica de joventut del Vallsjove 

 

Espai de l’estudiant 
 

Fira amb l’oferta educativa catalana on exposen els 
centres més rellevants de Catalunya. Els PIJ de la 
comarca hi tenen un estand. 
La DGJ hi participa amb un estand on fa el carnet jove 
gratuït. 
• Donar recursos a estudiants per a triar d’itinerari  
  formatiu. 
Alumnat dels instituts de la comarca i província. 
Alumnat de 4rt d’ESO, cicles formatius i Batxillerat. 
Kursaal Valls. 

 
Màxim responsable: Consorci Prouniversitari Alt 
Camp i Conca  
Col·laboració: IEV  
Finançament: AJ 

 

 

Ajuts i premis per a estudiants  
 

Beques Europa per a estudiants amb Beca Erasmus  
 

Ajuts econòmics per la realització d’estudis a Europa. 
• Fomentar la mobilitat d’estudiants. 
• Ajudar a costejar les despeses de l’estada a l’estranger. 
Joves amb beca Erasmus residents a la comarca. 
Institut d’estudis vallencs. 

 
 
Màxim responsable: Fundació Ciutat de Valls 
Gestió: IEV 
Finançament: AJ 

 

 

Ajuts i premis per a estudiants  
 

Ajuts per a llibres i material escolar 
 

Ajuts econòmics per a costejar les despeses educatives 
familiars. 
• Garantir els materials i eines pedagògiques necessàries.  
Estudiants d’ESO. 

 
 
Màxim responsable: DIP TGN 
Gestió: Àrea d’ensenyament CCAC 
Finançament: Departament d’ensenyament 

 

Ajuts al transport i menjador escolar 
 

Ajuts econòmics per a costejar les despeses de mobilitat i 
menjador. 
• Facilitar la conciliació familiar i laboral.  
• Donar suport econòmic per facilitar l’accessibilitat als  
  serveis.  
Estudiants d’ESO. 

 
Màxim responsable: CCAC 
Gestió: Àrea d’ensenyament CCAC 
Finançament: Departament d’ensenyament 
 

 

Beques per a estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles 
formatius 
 

Ajuts econòmics per a la realització d’estudis secundaris. 
• Ajudar a costejar les despeses educatives de l’alumnat. 

Màxim responsable: Ministeri d’educació  
Col·laboració: Departament d’ensenyament 
Finançament: Ministeri d’educació i Generalitat 
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Persones matriculades en centres educatius catalans. 

 

Beques d’idiomes a l’estiu 
 

Ajuts econòmics per la realització de cursos d’estiu a 
l’estranger.  
• Fomentar l’aprenentatge d’idiomes a través de la  
   immersió lingüística i el coneixement de la cultura. 
Persones becades amb la beca general del Ministeri 
d’educació. 

Màxim responsable: Ministeri d’educació  
Col·laboració: Departament d’ensenyament 
Finançament: Ministeri d’educació i Generalitat 

 
 OCUPACIÓ I EMANCIPACIÓ 

 
Orientació laboral  
 

Garantia Juvenil 
 

 
Guia ‘La feina de buscar feina’ 
 

Guia jove d’Ocupació i Recursos laborals a l’Alt Camp. 
• Apropar els recursos laborals existents. 
• Facilitar la recerca de feina al jovent. 
Joves que busquen feina. 
Versió pdf al web de l’espai jove i versió llibret. 

 
Màxim responsable: Àrea de joventut CCAC 
Gestió: Àrea de joventut  
 
 
 
 
Màxim responsable: Àrea de joventut CCAC 
Gestió: Àrea de joventut  
Finançament: CCAC 

 

Espais de recerca de feina. Vallsgenera 
 

Servei d’orientació laboral individualitzat amb derivació 
formativa, accions de recerca activa de feina... 
• Definir l’itinerari laboral de la persona. 
• Apropar recursos i orientar. 
• Fer un seguiment de la inserció laboral.  
Adreçat a dones amb baixa qualificació, aturades de 
llarga durada o persones en risc d’exclusió social. 
Casa Caritat. 

 
 
 
Màxim responsable: AJ Valls 
Responsable servei: Àrea de promoció econòmica 
Finançament: AJ Valls 

 

Club Feina  
 

Servei que posa a l’abast les ofertes de treball publicades 
al territori a la gent que busca feina. 
• Apropar ofertes de feina. 
• Donar suport tècnic i humà per gestionar-les: fax,  
  Internet, premsa... 
Persones que busquen feina que tenen el carnet del Club. 
Casa Caritat. 

 
 
Màxim responsable: AJ Valls 
Responsable servei: Àrea de promoció econòmica 
Finançament: AJ Valls 

 

Borses de treball  
 

Portal laboral vesperfeina.cat  
 

Web amb borsa de treball on-line i informació formativa i 
laboral. 
• Apropar recursos laborals a la ciutadania. 
• Oferir un servei d’intermediació laboral. 
Persones que busquen feina. Pensat per a joves. 

 
 
Màxim responsable: AJ Valls CCAC 
Gestió: AJ Valls 
Finançament: AJ Valls 

 

Borsa de monitors/es en el lleure 
 

Servei de mediació laboral entre joves amb formació en 
el món del lleure i organismes que necessiten contractar 
monitors/es.  
L’alta al servei inclou la tramesa del butlletí Infolleure. 
• Facilitar la inserció laboral dels joves. 
• Posar en contacte gent formada amb organismes amb 

 
 
Màxim responsable: Àrea de joventut CCAC 
Gestió: Àrea de joventut CCAC 
Finançament: CCAC 
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vacants.  
Joves de 18-29 anys amb experiència i/o formació en el 
lleure. 

 

Borsa de monitors/es esportius 
 

Servei de mediació laboral entre persones qualificades en 
el món de l’esport (socorrisme, monitors/es aeròbic...) i 
organismes que necessiten personal qualificat. 
• Proporcionar ofertes de feina als monitors/es esportius. 
• Facilitar la recerca de monitors/es esportius. 
• Regularitzar els/les professionals dedicats a l’esport.  
Persones majors de 18 anys amb formació esportiva. 
Consell. 

 
 
Màxim responsable: Consell esportiu CCAC 
Gestió: Àrea d’esports CCAC 
Col·laboració: Patronat municipal d’esports AJ Valls 
Finançament: CCAC 
 

 

Habitatge  
 

Oficina comarcal d’habitatge 
 

Servei d’ajuts i intermediació en la recerca d’habitatges. 
• Promoure l’emancipació juvenil. 
• Facilitar l’accés a l’habitatge. 
La tramitació de la RBE i el Lloguer just només es pot 
renovar.  
Els dos ajuts no es convoquen per a noves sol·licituds.  
Persones de 18-35 anys que s’emancipen en règim de 
lloguer. 

 
 
Màxim responsable: CCAC 
Gestió: Àrea de desenvolupament local CCAC 
Col·laboració: DGJ, Àrea de joventut CCAC i Adigsa 
Finançament: DGJ, CCAC i Adigsa 

 
 
 

 SALUT I ESPORTS 

 
Activitats esportives  

 

Tallers i activitats de caire esportiu 

 

Activitats esportives.  
• Fomentar la pràctica esportiva en grup. 
• Promoure un lleure saludable. 
Joves 14-25 anys. 

 
 
Màxim responsable: AJ  
Gestió: Administració 
Col·laboració: Regidoria de joventut, cultura i 
esports 
Finançament: AJ 

 

Recursos  

 

Material esportiu - Consell esportiu 
 

Cessió gratuïta de material esportiu (pilotes, jocs 
tradicionals...). 
• Proporcionar recursos materials als ajuntaments. 
• Fomentar el desenvolupament d’activitats esportives. 
Ajuntaments i entitats esportives. Consell. 

 
 
Màxim responsable: Consell esportiu CCAC 
Gestió: Àrea d’esports CCAC 
Col·laboració: AJ  
Finançament: CCAC 

 

Assessorament a entitats esportives – Consell esportiu 
 

Servei especialitzat en assessorament esportiu: 
organització de competicions, monitoratges, creació 
d’entitats... 
• Apropar recursos i fer un seguiment de les activitats. 
Entitats esportives i/o gent que organitza actes esportius. 
Consell. 

 
 
Màxim responsable: Consell esportiu CCAC 
Gestió: Àrea d’esports CCAC 
Col·laboració: AJ  
Finançament: CCAC 

 

Rutes senderisme 
 

Adequació i senyalització dels camins rurals del municipi. 
• Recuperar i condicionar els camins. 
• Fomentar el gaudi del patrimoni natural de la comarca.  
• Promocionar una activitat saludable i enriquidora. 

 
Màxim responsable: AJ i Àrea de turisme CCAC 
Gestió: Equip de manteniment de senders 
Col·laboració: Àrea de medi ambient CCAC 
Finançament: AJ i CCAC 
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• Generar un recurs turístic a través del patrimoni  
  natural.  
Ciutadania en general. 

 
 
Salut jove 

 

 

Tarda jove – CAP Dr. Sarró Valls 
 

Consulta mèdica especialitzada en sexualitat i salut 
reproductiva. 
• Donar un assessorament mèdic de proximitat i fàcil 
  accés. 
• Fomentar la salut sexual. 
Joves a partir de 12 anys i/o familiars. Sala del CAP. 
Dimarts 17.30h-20h. 

 
 
Màxim responsable: CAP Dr. Sarró de Valls 
Gestió: Llevadora 
Finançament: Departament de salut 

 

Web sexejoves.gencat.cat 
 

Web especialitzada en la divulgació d’una sexualitat sana 
amb servei d’assessorament individual i gratuït en línia. 
• Donar informació i resoldre dubtes dels adolescents en  
  salut sexual. 
• Fomentar la responsabilitat per a fer sexe segur. 
Joves a partir de 14 anys i professionals de la joventut. 

 
 
Màxim responsable: Departament de salut 
Finançament: Departament de salut 
 

 
 
 

 CULTURA 

 
Manifestacions i programació cultural  

 

Cercavila popular 
 

• Fomentar l’expressió artística i l’aprenentatge de la 
música tradicional. 

• Oferir una formació sobre cultura popular durant el 
temps de lleure. 

 
 
Màxim responsable: AJ 
Gestió: Regidoria de joventut i cultura 
Finançament: AJ  

 

Concert de Nadal 
 

Realització i producció dels pastorets on els actors i 
actrius són gent de diverses edats del poble. Hi actuen 
bastants joves. 
• Fomentar l’accés a la cultura i promoure l’expressió  
   artística. 
• Dinamitzar culturalment la ciutadania del municipi. 
Ciutadania en general. 

 
 
Màxim responsable: Coral i AJ 
Finançament: AJ 

 

Festes locals i joves: Nadal jove i Festa major d’estiu 
 

En les diverses festes populars es demana que la gent 
jove col·labori en les festes (reis, carnaval, 
castanyada...). Al Nadal es destina un dia a fer tallers per 
a joves. I el 1er cap de setmana de juliol té lloc el Cap de 
setmana Jove. 
• Promoure la participació activa de la gent jove dins les  
  festes locals. 
• Fomentar la vinculació del jovent en la vida social del 
  poble. 
Joves a partir de 14 anys.  

 
 
Màxim responsable: AJ 
Gestió: Regidoria de joventut, cultura 
Finançament: AJ 
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Recursos per organitzar concerts, activitats culturals i 
festes majors 

 

 

Catàleg d’activitats juvenils – CAC  
 

Guia que recull tallers i exposicions que es poden 
contractar pels ajuntaments.  
Amb aquesta oferta es formen els cicles d’estiu.  
La majoria de talleristes i entitats són de la comarca.  
• Facilitar la realització d’activitats d’interès per a joves.  
• Posar a l’abast dels ajuntaments un recurs per a  
  dinamitzar la gent jove. 
Ajuntament, entitats juvenils i grups de joves informals. 

 
 
Màxim responsable: AJ 
Gestió: Àrea de cultura CCAC  
Finançament: CCAC 

 

Recursos per organitzar concerts, activitats culturals i 
festes majors 

 
 

E-catàleg – Diputació de Tarragona 
 

Catàleg on-line amb totes les formacions culturals de la 
província de Tarragona que vénen espectacles. Els 
ajuntaments poden sol·licitar una subvenció per pagar fins a 
un 70% del cost de contractació de qualsevol dels grups que 
hi figuren. 

• Promoure la contractació de grups culturals de la  
    província de Tarragona.  
• Facilitar el finançament de les festes organitzades pels 
    ajuntaments. 
• Oferir un canal de promoció d’espectacles. 

Ajuntaments de la província de Tarragona i programadors 
culturals. 

 
 
Màxim responsable: DIP TGN 
Gestió: Àrea de cultura DIP TGN  
Finançament: DIP TGN 

 

Subvencions per a entitats culturals i publicacions 
periòdiques – CCAC 
 

Convocatòria per donar suport econòmic a actes i projectes 
culturals de les entitats de la comarca.  

• Promoure el desenvolupament d’activitats i/o projectes  
    culturals.  
• Facilitar el finançament d’actes culturals. 
• Promoure el coneixement local i l’arrelament de les  
    entitats. 

Entitats culturals de la comarca. 

 
 
Màxim responsable: CCAC 
Gestió: Àrea de cultura CCAC 
Finançament: CCAC  

 

Subvencions per a entitats culturals – Diputació de 
Tarragona 
 

Convocatòria per donar suport econòmic a actes i projectes 
culturals de les entitats de la comarca.  

• Promoure el desenvolupament d’activitats i/o projectes  
    culturals.  
• Recolzar els actes culturals de les entitats amb suport  
    econòmic. 

Entitats culturals de la província de Tarragona.  

 
 
Màxim responsable: DIP TGN 
Gestió: Àrea de cultura DIP TGN 
Finançament: DIP TGN 
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TURISME JUVENIL 

 
 

Alberg de Santes Creus - CCAC 
 

Instal·lació juvenil, adscrita a la XANASCAT, situada al 
municipi d’Aiguamúrcia, destinada a allotjar persones i 
realitzar activitats. 
• Fomentar el turisme i desenvolupament de la comarca.  
• Facilitar un allotjament condicionat i econòmic.  
Ciutadania en general.  

 
 
Màxim responsable: CCAC 
Gestió: Àrea de joventut i Àrea d’urbanisme CCAC 
Model de gestió: Concessió a empresa externa 
Finançament: CCAC 

 

Expedició de carnets d’alberguista i d’estudiant 
internacional 
 

Servei de l’Oficina comarcal de joventut per obtenir els 
carnets.  
• Tramitar els carnets necessaris per allotjar-se als albergs  
   juvenils. 
• Fomentar l’ús dels carnets per aconseguir avantatges.  
Joves majors de 18 anys i joves que estan estudiant.  

 
 
Màxim responsable: ACJ 
Gestió: Àrea de joventut CCAC 
Finançament: ACJ, CCAC i usuaris 

 

Oferta activitats i estades d’estiu  

 

Camps de treball 
 

Gestió i realització d’estades de voluntariat en una cultura 
diferent (mínim 2 setmanes i màxim de 6 mesos). 
• Promoure el contacte amb altres cultures.  
• Desenvolupar habilitat socials pel fet de conviure amb  
   joves.  
• Oferir una manera de viatjar diferent i a baix cost.  
Persones entre 18-35 anys. Diversos països de tot el món. 

 
 
Màxim responsable: DGJ 
Gestió: Cocat i DGJ  
Finançament: DGJ  
 

 

L’estiu és teu 
 

Estades durant les vacances d’estiu, amb onze modalitats 
diferents. 
• Fomentar la diversió durant les vacances d’estiu. 
• Promoure aprenentatges de diverses disciplines.  
• Desenvolupar habilitat socials pel fet de conviure amb  
   joves desconeguts. 
• Facilitar la conciliació familiar durant les vacances  
   escolars d’estiu.  
Infants i joves de 5-16 anys. Diverses poblacions de 
Catalunya. 

 
 
Màxim responsable: ACJ 
Gestió: ACJ i Xanascat 
Finançament: ACJ i Departament de benestar i 
família 
 

 
 
 
 
 

 MOBILITAT 

 
Transport 

Transport escolar 
 

Servei regular i gratuït de transport escolar 
• Facilitar la mobilitat residència – estudis de  
   l’alumnat. 
• Fomentar la conciliació familiar.  
Joves del municipi que cursen ESO (places vacants per 
Batxillerat). 

Màxim responsable: CCAC 
Gestió: Àrea de cultura i ensenyament CCAC 
Model de gestió: Concurs públic per a empreses 
Finançament: CCAC i Departament d’ensenyament 
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 PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

 
Interlocució i cohesió social 

 

Associació de joves Vilajove 
 

Convocatòria de mínim 4 reunions a l’any per 
planificar les actuacions juvenils fent participar a 
joves del local i alguns més de 12-14 anys.  
• Promoure la participació juvenil en el disseny i  
  execució de projectes. 
• Mantenir la comunicació constant amb canals  
  còmodes de proximitat i confiança. 
Joves de 12-25 anys del municipi. Local de joves. 

 
 
Màxim responsable: Regidoria de joventut  
Gestió: Regidoria de joventut i CCAC 
Finançament: AJ, CCAC i DGJ 
 

Recursos per a desenvolupar projectes des de la ciutadania: subvencions 

 

Subvenció per a entitats juvenils DGJ 
 

Línia d’ajuts econòmics per a entitats juvenils que 
presenten projectes.  
• Donar suport a les entitats juvenils. 
• Promoure la dinamització juvenil i  
  l’associacionisme.  
Entitats juvenils censades al cens de joventut de la 
DGJ. 

 
 
Màxim responsable: DGJ 
Gestió: CTJ 
Assessorament a joves: Àrea de joventut CCAC 
Finançament: DGJ 

 

Programa joventut en acció – Unió europea 
 

Accions per finançar projectes cooperatius amb 
joves d’un o més països de la UE.  

• Facilitar el coneixement entre cultures diferents. 
• Potenciar les iniciatives juvenils per facilitar la  
    seva integració en la societat.  
• Fomentar la contribució dels joves en la  
    construcció europea.  
Joves a partir de 16 anys interessats en participar 
en un projecte europeu.  

 
 
Màxim responsable: UE – DJJ 
Gestió: Àrea de joventut CCAC 
Assessorament a joves: Àrea de joventut CCAC 
Finançament: UE, DGJ, INJUVE 

 

Voluntariat 

 

Servei de voluntariat europeu 
 

Programa de la Unió Europea que permet a entitats 
rebre joves voluntaris/es d’altres països que 
treballen a l’entitat i es paguen part de les 
despeses de l’estada.  
• Fomentar la mobilitat juvenil i crear consciència  
  europea en els participants. 
• Promoure la convivència i les habilitats socials en  
  les persones joves. 
Joves a partir de 18 anys. 

 
 
Màxim responsable: UE 
Gestió: Entitats. 
Assessorament: DGJ 
Finançament: UE 
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 EQUIPAMENTS  

 
 

Lokal de joves: ús exclusiu per a joves 
 

Equipament juvenil. Hi ha un reglament i una 
comissió de joves per gestionar el local. 
• Facilitar un espai per a joves que esdevingui el 
seu lloc de trobada. 

• Garantir un ús compartit i una bona conservació  
  de l’espai. 
• Promoure la interlocució amb usuaris/es perquè  
  sigui el centre d’iniciatives.  
Joves a partir de 12 anys.  

 
 
Màxim responsable: Alcaldia i Regidoria de joventut  
Gestió: Regidoria de joventut, alcaldia 
Finançament: AJ 
 

 

 

L’esquema general dels programes agrupa les actuacions en àmbits relacionats amb les línies que guien 
les nostres polítiques.  

 
4. Conclusions 
 
Com a conclusió general, a través d’aquest nou Pla local de joventut  2017-2020, s’intentarà: 
 
• Potenciar les manifestacions culturals per a joves que es fan al municipi. 
• Mantenir i impulsar la dinamització juvenil del Lokal de joves.    
• Donar prioritat a noves actuacions que ajudin a la gent jove a estar millor preparada, sobretot, 

centrant-nos en l’educació i l’ocupació. 
• Fer una apropament al sector de joves de 12-16 anys per les actuacions de lleure educatiu. 
• Apostar per la promoció dels eixos d’emancipació i ocupació juvenil creant una borsa de treball 

municipal exclusiva per a joves i una línia d’ajuts al lloguer de joves del municipi 
 
Des de 2008, la intervenció municipal per a joves ha millorat, especialment, en els últims anys, a 
través del desenvolupament de l’anterior Pla local de joventut 2012-2015 amb el qual s’ha assolit un 
repte principal: 

 

Programes per àmbit  Actuacions 
 

EMANCIPACIÓ 
 

Lleure educatiu 
Orientació educativa 
 
 
 
 
Recursos laborals i d’habitatge 
 

 

Tallers joves 
Casal de vacances 
Orienta’t 
Assessora’t 
Creació borsa voluntariat i laboral 
Creació línies d’ajut al lloguer  
Assessories educatives  
Difusió de recursos d’emancipació 
Ajuts a la formació complementària 

 

CULTURA I  
DINAMITZACIÓ 
JUVENIL 

 

Oferta cultural  
Creació cultural 
Producció cultural  

 

Cercavila popular 
Pastorets i Coral  
Festes locals i joves  

SALUT I ESPORTS Pràctica esportiva  Dinamització esportiva municipal 
 

EQUIPAMENTS  
  

Lokal de joves 
 

PARTICIPACIÓ 
 

Interlocució 
Cohesió 
 

 

Reunions amb joves 
Foment de la participació juvenil: autogestió 

 

RECURSOS 
 Suport Àrea de Joventut del CCAC 
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Les polítiques de joventut tenien per objectiu general la dinamització del municipi, 
dinamització entesa com a vida cultural, cívica i cohesionadora, formulada des de la 
base metodològica de la participació juvenil. 

 
Com a grans reptes, a través d’aquest nou Pla local de joventut  2017-2020, s’intentarà: 
 
• Eficiència i eficàcia. Hem d’aconseguir fer més intervencions eficaces amb menys recursos.  
• Potenciar les activitats socioculturals que dinamitzen el municipi.  
• Priorització dels eixos d’Educació i Ocupació primordialment. Volem ajudar als joves a assolir les 

majors competències i habilitats possibles per tal que puguin accedir al mercat laboral amb certes 
garanties d’èxit.  

• Propiciar el relleu generacional per tal d’incorporar i engrescar als més joves a participar en les 
polítiques de joventut al municipi. 

• Apropament al sector de joves de 12-16 anys per les actuacions de lleure educatiu. 
• Persistir en el funcionament del local de joves, sobretot, en moments de relleu. 
• Apostar per la promoció dels eixos d’emancipació i ocupació juvenil creant una borsa de treball 

municipal exclusiva per a joves i una línia d’ajuts al lloguer de joves del municipi 
 
 
Com a resultat de la diagnosi es presenten les necessitats detectades i algunes conclusions. Aquí també 
s’afegeixen els resultats de l’avaluació del PLJ anterior i dels projectes d’activitats del municipi 2011-
2015. 

 

EM
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• Seguir dinamitzant activitats de lleure educatiu pel sector de 12-16 anys durant l’estiu. 
• Augmentar les activitats en festes tradicionals amb activitats d’educació no formal per a infants a 
   càrrec de joves més grans. 
• Promoure activitats en el lleure, de cohesió i aprenentatge, atractives per a adolescents. 
• Les activitat extraescolars (culturals, esportives...) es realitzen a Valls. 
• Generar projectes i serveis d’orientació acadèmica complementaris als que es donen als instituts. 
• Fer créixer l’actuació Orienta’t: introduir novetats, fer activitats complementàries, ampliar  
   destinataris... 
• Prestar atenció als factors de risc de fracàs escolar i avaluar-ne l’impacte al municipi. 
• Donar a conèixer els recursos formatius i les xarxes de suport per a la gent que busca feina. 
• Difondre les beques i ajuts existents per a cursar estudis postobligatoris. 
• Dissenyar un servei d’assessories descentralitzat adaptat a les necessitats juvenils i als canals més  
   usats. 
• Col·laborar amb el CCAC per mantenir el servei de transport escolar l’alumnat d’ESO i Batxillerat. 
• El transport públic és molt deficient a la comarca.  
• No hi ha cap autoescola ni acadèmia al municipi. 
• Aplicar noves estratègies per descentralitzar la informació juvenil a través de les eines d’Internet. 
• Apostar per la promoció dels eixos d’emancipació i ocupació juvenil creant una borsa de treball 

municipal exclusiva per a joves i una línia d’ajuts al lloguer per a joves del municipi. 
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• Vincular Vilajove en la planificació de la festa major i d’altres festes de caire popular: donar la 

possibilitat d’opinar i/o escollir algun espectacle o grup.  
• Implicar la gent jove en la gestió de les festes locals del municipi. 
• Potenciar la Festa Tendra com a festa dedicada a la gent jove. Donar continuïtat al Cap de setmana 

jove. 
• Donar preferència als actes musicals entre les diverses manifestacions artístiques per a joves. 
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• S’ha de promocionar el servei de Tarda jove al municipi com assessorament en salut jove. 
• Els clubs i escoles esportives estan a Valls; la pràctica regular d’esports al municipi és limitada. 
• Es pot oferir alguna activitat esportiva de manera puntual per dinamitzar el temps de lleure. 
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• Mantenir la interlocució permanent amb els joves del Lokal jove. 
• Tenir contactes-clau de ràpida mobilització. 
• Fer un acostament al sector de joves de 12-14 anys. 
• Treballar de manera especial amb les noies del local de joves perquè cogestionin actuacions i poder  
    trencar la dinàmica obstaculitzadora d’alguns nois. 
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• Fer un seguiment del funcionament del Lokal des de l’ajuntament. 
• Convocar un mínim de 3 vegades l’any l’Associació juvenil Vilajove. 
• Agilitzar i reparar els desperfectes més urgents que es puguin ocasionar per l’ús. 
• Millorar el sistema de calefacció del local. 
• Pensar estratègies perquè la gent jove segueixi mantenint en bon estat l’espai i perquè es pugui tenir 
   un sistema de neteja que es compleixi mínimament. 
• Buscar més fonts de finançament per seguir tenint el lokal de joves ben condicionat. 
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• Aprofitar les fonts de finançament externes de la DIP TGN per mantenir el Lokal de joves. 
• Participar en les Taules intermunicipals de regidors/es de joventut  i expressar-hi necessitats 

municipals. 
• Millorar el sistema de treball entre el regidor de joventut i el personal tècnic. 
• Continuar el treball amb alcaldia per donar prioritat a les necessitats dels/les joves.  
• Posar en comú les línies i actuacions del PLJ a les altres regidories (presentar-los el PLJ). 

 
 
 “Les polítiques de joventut, doncs, pretenen d’una banda afavorir i subratllar les potencialitats creatives, 
experimentals, participatives de l’etapa juvenil (que és el seu vessant més conegut i que ha estat reconegut fins i tot 
pels seus crítics), com uns anys de plenitud i no només de possible risc, i alhora treballar per garantir l’autonomia 
social dels joves en tant que són joves (que és un aspecte irrenunciable i un requisit fonamental). (...) segueixo 
pensant que és imprescindible definir, articular, vertebrar amb convicció i fermesa, un territori propi per a les 
polítiques de joventut. Unes polítiques que no tenen el propòsit que el període juvenil duri ni poc ni molt, sinó 
senzillament el d’oferir i mirar de garantir amb mesures transversals (integrals, globals) l’autonomia social dels joves 
(...)”. (VVAA, Coll, Joaquim: 2007, 45). 
 
 

2.OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
Les línies de treball fan referència a algun aspecte d’aquesta condició juvenil i tenen el tipus de 
polítiques més adients que es concretaran al següent punt. 
 
Les nostres línies expressen el tipus de joventut que volem: 
 
• Línia: Volem contribuir a que les persones joves estiguin ben preparades. 
 
 Polítiques que es centren en l’emancipació: educació i ocupació. 
 

 Objectiu 1: Apropar recursos, apoderar i orientar la persona jove en el desenvolupament del 
 seu projecte vital.  
 
• Línia: Volem que les persones joves s’expressin i tinguin els seus espais al municipi.  
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 Polítiques que milloren la qualitat de vida. 
 

 Objectiu 2: Promoure l’expressió i la programació cultural segons els interessos de la gent 
 jove. 
 Objectiu 3: Facilitar espais municipals de relació comunitària entre la gent jove. 
 
• Línia: Volem que els/les joves gaudeixin de la vida. 
 
 Polítiques afirmatives que volen generar un oci cohesionador i saludable que sorgeixi de la 
 participació ciutadana. 
 

 Objectiu 4: Dinamitzar la gent jove perquè es generin activitats des del sector juvenil. 
 
• Línia: Volem que els joves s’arrelin i que es  reconegui que són un actor important al municipi. 
 
 Polítiques afirmatives que volen cohesionar la societat i fer que la gent jove es vinculi 
 activament al municipi. 
 

 Objectiu 5: Potenciar les formes de participació juvenil facilitant l’autogestió o la cogestió 
 d’actuacions. 
 Objectiu 6: Promoure una imatge positiva de la gent jove basada en una interlocució de 
 proximitat.  
 

3. METODOLOGIA 
 

• Interdepartamentalitat 
 
El personal tècnic de joventut (dinamitzadora juvenil municipal) ha dut a terme reunions de 
coordinació amb els tècnics d’altres departaments del Consell Comarcal de l’Alt Camp. L’objectiu 
d’aquestes reunions ha estat tenir un coneixement global de la realitat juvenil partint de les 
visions de cada departament (cultura, participació ciutadana, ensenyament, medi ambient, salut 
pública, esports, nova ciutadania, igualtat...). 
 
• Interinstitucionalitat 

 
L’ajuntament treballa de manera activa les polítiques de joventut a través de la coordinació amb 
altres institucions, tals com l’escola municipal, entitats culturals i socials i el mateix Consell 
Comarcal de l’Alt Camp. 

 
• Participació jove 

 
Pel disseny del Pla local de joventut s’ha tingut present i de manera prioritària les opinions i 
propostes de la població juvenil del municipi. Cal fer polítiques de joventut pels joves i des dels 
joves. Així doncs, s’ha comptat amb la participació de joves associats i de joves no associats.  

 
4. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
Si repassem els serveis juvenils i el personal de les àrees de joventut existents a la comarca, es veu 
com els recursos estan centralitzats a la capital i a Alcover, que posseeixen recursos humans propis i 
desenvolupen les seves polítiques autònomament, en comparació amb el nostre municipi.  
 
El servei de joventut de referència pel municipi, com s’ha vist, és l’Àrea de Joventut del CCAC. 
Actualment no existeix la figura del conveni com en plans anteriors però es rep assessorament i suport 
en les polítiques de joventut municipals quan així la regidoria ho sol·licita.  
 
No obstant això, a la comarca hi ha 3 PIJ. Probablement, els/les joves escolaritzats als instituts de 
Valls coneixen el Vallsjove. En aquesta taula es descriu cada PIJ. 
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Dóna servei a diversos municipis: Oficina Jove de l’Alt Camp – Àrea de Joventut del CCAC - PIJ i OCJ   
 

Servei comarcal: Servei a tots els municipis de la comarca, excepte Valls i Alcover. 
Suport en l’elaboració dels plans locals de joventut 
Àrea de joventut dins de l’Àrea de ciutadania del CCAC. 
Oficina a la seu del CCAC a Valls. 
Delegació de competències segons conveni Generalitat de Catalunya. 
Personal: 1 Tècnica de joventut, 1 Impulsora de GJ. 

 

Dóna servei a 1 municipi: Valls jove  - PIJ Vallsjove 

 

Servei municipal a la joventut de Valls. 
La responsable política és la Regidoria de joventut de l’Ajuntament de Valls. 
Personal: 1 Tècnica de joventut a jornada completa. 

 

Dóna servei a 1 municipi: PIJ Alcover - Alcover 
 

Servei municipal a la joventut d’Alcover. 
PIJ ubicat Edifici Ca Cosme. 
La responsable política és la Regidoria de joventut i cultura de l’ Ajuntament d’Alcover. 
Personal: 1 Informadora juvenil a jornada parcial. 

  
Una vegada enumerades les àrees, el personal i els serveis de joventut cal fer un repàs de totes 
aquelles actuacions, activitats, serveis i projectes juvenils. Es parteix d’allò que es promou des de 
l’ajuntament i es van incloent la resta d’actuacions de les quals la gent jove del municipi se’n pot 
beneficiar, independentment de si les promouen altres administracions locals, el govern català o 
l’estat espanyol. 

 
El criteris per incloure un projecte, actuació o servei en aquesta visualització són: l’accessibilitat, el 
coneixement i l’ús que en fan o poden fer els/les joves del municipi. Per tant, s’hi inclouen projectes 
que s’ofereixen des d’un altre municipi o administració. A continuació, es descriu cada programa.  
    

Programa: EDUCACIÓ  
LÍNIA: JOVES ESTIGUIN BEN PREPARATS/DES 
 
Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 
 
Com entenem l’educació? 
 
Amb aquest programa es pretén mantenir el lleure educatiu potenciant un oci cohesionador favorable 
per fer nous aprenentatges. També es pretén millorar l’orientació educativa i el rendiment escolar fent 
especial èmfasi en la motivació, en les expectatives personals i en l’aprofitament de les beques. En 
relació a l’ocupació i habitatge es farà una tasca de difusió i coneixement dels serveis existents.  
 
La diagnosi ha indicat com el lleure s’ha de centrar en activitats grupals d’interès per a joves que 
generin una programació en moments puntuals (quan els nois i noies tenen més temps lliure). En 
relació a l’educació formal, s’han vist els resultats de l’enquesta als IES sobre les necessitats 
d’orientació i s’ha comprovat que la província de Tarragona és la que menys diners rep en beques de 
Catalunya, el curs 2008-2009. Per últim, s’ha obtingut informació dels factors de risc del fracàs escolar 
i l’abandonament prematur dels estudis.  
 
Aquests factors aplicats a la nostra realitat impliquen aquestes estratègies de viabilitat: centrar les 
activitats del lleure educatiu durant el mes de juliol i agost; donar suport a l’esplai en la dinamització 
de l’educació no formal i vincular a joves en les tasques de monitoratge; treballar les habilitats i 
actituds a través d’aquestes activitats; apropar els serveis d’orientació especialitzats als familiars i les 
persones joves del municipi; treballar l’orientació acadèmica a través dels instituts de secundària, ja 
que al municipi l’oferta formativa només arriba fins als 12 anys; i, entre d’altres, disposar de 
mecanismes d’orientació dinàmics a través de les TIC als quals es pot accedir de manera universal.  
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Objectius generals  
 
• Promoure un oci participatiu i cohesionador: pràctiques grupals i motivadores. 
• Millorar l’orientació acadèmica a la qual pot accedir la persona jove del municipi. 
• Apropar a la gent jove els recursos d’ocupació i d’habitatge. 
 
Lleure educatiu // Actuació: Tallers joves 
 

Objectius 
• Promoure un oci juvenil cohesionador adaptat als interessos de les diverses  
   colles de joves. 
• Consolidar una oferta cultural i de lleure segons les preferències  
   juvenils. Promoure la cohesió entre els nois i noies del local de joves. 

Destinataris: 
Joves de 12-16 anys (tallers). 
Joves a partir de 12 anys 
(sortides). 
 

 
Accions Agents Indicadors 
 

• Seguir donant un format de cicle 
especialitzat i centrat en l’estiu. 
• Programar un mínim de 2 tallers segons 
les demandes de joves. 
• Oferir els tallers a molt baix cost, de 
preu simbòlic per costejar materials. 
• Editar l’agenda que recull totes les 
activitats d’estiu del municipi. 
• Fer una sortida amb servei de transport i 
entrades. Especialitzar-la en llocs on es    
doni el contacte amb la natura. 
• Garantir que tan els nois com les noies 
puguin proposar algun taller. 
 
Recursos: Humans, contractació 
talleristes i empreses de serveis (tallers, 
sortides, transport), material específic o 
premis (trofeus, vals...) segons 
activitat, aparells audiovisuals, material 
divers i difusió. 

 

Responsable: Regidoria de 
joventut  i Dinamitzadora 
juvenil municipal 
Gestió i coordinació: CCAC 
Suport: Administració i joves 
Finançament: AJ i DGJ 

 

Nombre de tallers fets al municipi 
Nombre d’inscripcions 
Mitjana d’edat i sexe dels/les 
assistents 
Valoracions de joves 
Registre d’incidències 

 
Lleure educatiu // Actuació: Casal de vacances 
 

Objectius 
• Vetllar perquè el casal mantingui les activitats.  
• Col·laborar amb el voluntariat en l’organització de les activitats de 

dinamització. 
• Fomentar la participació dels joves en les activitats que es realitzen. 
• Garantir l’ús d’equipaments i recursos municipals.  

Destinataris: 
Responsables de l’esplai. 
Població en general.  
 

 
Accions Agents Indicadors 
 

• Organitzar diverses activitats en que hi tinguin cabuda 
els joves de Vila-rodona. 

• Fomentar que el voluntariat participi en l’organització 
dels casals de vacances. (Estiu i hivern). 

 
Recursos: Humans, equipaments i instal·lacions, 
materials diversos... 

 

Responsable: Alcaldia, 
Regidoria de Joventut 
i Dinamitzadora 
juvenil municipal 
Suport: Secretaria i 
CCAC 
Finançament: AJ i DGJ 

 

Nombre i tipologia d’activitats  
Import  
Indicadors de participació 
Satisfacció global 
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Orientació educativa // Actuació: Orienta’t 
 

Fita 2. Millora de l’èxit escolar. 
 
Objectius 
• Facilitar informació i recursos per a la construcció de l’itinerari formatiu. 
• Garantir a l’alumnat l’assessorament i orientació acadèmica i professional 
per facilitar la presa de decisions i la planificació del propi itinerari formatiu. 

• Disposar de mecanismes d’orientació i assessorament, dinàmics i flexibles, 
que facilitin la presa de decisions. 

• Fomentar la reflexió sobre la tria d’estudis apoderant la persona com a 
protagonista del seu propi procés. 

Destinataris: 
Joves de 3r i 4t d’ESO, Batx, 
CF. 
Escolaritzats als instituts de 
la comarca.  
Instituts de la comarca. 

  

Accions Agents Indicadors 
 

• Dissenyar tallers adaptats a l’alumnat i  
actualitzats segons l’avaluació 2011. 
• Oferir els tallers als centres de secundària i al  
municipi. 
• Dissenyar i repartir un dossier amb recursos  
per cada taller. 
• Dissenyar i difondre els serveis de l’actuació  
sota la marca ‘O’ d’Orienta’t. 
• Millorar la comunicació amb el professorat per  
detectar més necessitats. 
• Obrir la comunicació amb les AMPES dels  
centres per saber quines accions es poden 
adreçar als pares i mares de la comunicat 
educativa. 
• Prestar atenció a les demandes individuals  
d’assessorament a través de canals còmodes que 
facin ús de les TIC. 
• Innovar i complementar anualment l’oferta  
amb activitats paral·leles:visites o contactes amb 
professionals o estudiants, passi de vídeos... 
• Tenir en compte el foment de l’emprenedoria  
dins de l’oferta de tallers pera joves de més de 
16 anys. 
 
Recursos: talleristes, dossiers alumnat, 
infraestructura centres, ponents. 

 

Responsable: Àrea de 
joventut CCAC 
Gestió: TEC CCAC  
Coordinació: Àrea de 
joventut CCAC 
Finançament: AJ, CCAC i 
DGJ 

 

Nombre de tallers realitzats 
Nombre d’instituts 
sol·licitants i cursos 
Nombre d’alumnes 
participants 
Valoració de l’alumnat 
Nivell d’interès dels 
continguts 
Nivell de claredat expositiva 
Habilitats dels/les talleristes 
Propostes de millora 
Nombre demandes 
assessorament individual 

 
Orientació educativa // Actuació: Assessora’t 
 

Fita 2. Millora de l’èxit escolar. 
 
Objectius 
• Facilitar informació i recursos per a la construcció de l’itinerari formatiu. 
• Garantir als usuaris del Lokal jove l’assessorament i orientació acadèmica. 
• Fomentar la reflexió sobre la tria d’estudis apoderant la persona com a 
protagonista del seu propi procés. 

 

Destinataris: 
Joves de Vila-rodona 
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Accions Agents Indicadors 
• Oferir atenció individualitzada en matèria 

d’orientació acadèmica i laboral. 
• Actualitzar els continguts d’informació 

acadèmica i laboral ubicats al punt 
d’informació del Lokal jove. 

• Creació d’un blog o plana web amb informació 
actualitzada sobre orientació acadèmica 
i laboral. 

Recursos: Ordinador, connexió WiFi, plana web / 
blog i un expositor. 

 

Responsable: Regiodoria de 
joventut  
Gestió: Dinamitzadora 
juvenil municipal  
Finançament: AJ 

 

Nombre de consultes anuals  
Nombre d’usuaris 
Nombre de consultes a la 
web/blog 
 

 
 
 
Orientació educativa // Actuació: Assessories educatives  
 

Fita 2. Millora de l’èxit escolar. 
 
Objectius 
• Donar suport a la persona jove en el procés de tria d’estudis.  
• Intentar respondre els dubtes i necessitats d’orientació que tenen les 
persones joves de 14-18 anys.  

Destinataris: 
Joves de 12-18 anys. 

 
Accions Agents Indicadors 
 

• Detectar les necessitats d’orientació  
en un treball informal en reunions. 
• Formar el personal en joventut per  
poder orientar a joves.  
• Posar en marxa un servei  
d’assessorament al municipi amb cita 
prèvia. 
• Prestar atenció a les demandes  
individuals d’assessorament. 
• Crear un protocol d’atenció amb  
diversos tipus d’assessorament. 
• Especialitzar les assessories en temes  
concrets: beques, inscripcions...  
 
Recursos: CCAC, webs especialitzades, 
professionals de l’orientació... 

 

Responsable: Àrea de joventut 
CCAC 
Gestió i coordinació: Àrea de 
joventut CCAC 
Suport: Regidoria de joventut 
Finançament: CCAC i DGJ 

 

Nombre d’assessories  
Utilitat i eficàcia del protocol 
Temes demandats i ofertats 
Valoració de les persones 
assessorades 
Cursos realitzats pel personal de 
joventut 

 
Recursos per a l’emancipació // Actuació: Difusió de recursos d’ocupació i d’habitatge 
 

Fita 7.  Reducció de l’atur juvenil. 
 
Objectius 
• Apropar els recursos i serveis d’assessorament laboral i d’habitatge 
existents. 

• Apropar la persona amb necessitats d’orientació laboral dins de la xarxa de 
suport i serveis existents. 

• Millorar el coneixements dels drets laborals i del funcionament del mercat 
laboral. 

Destinataris: 
Joves a partir de 16 -29 anys.  
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Accions Agents Indicadors 
 

• Fer servir Facebook i/o altres xarxes socials 
per anar difonent serveis laborals i 
d’habitatge (convocatòries, borses de 
treball, ajuts...) 

• Publicar ofertes de feina al Facebook de 
l’Espai jove del CCAC. 

• Aprofitar materials existents per facilitar 
l’accés al món laboral: guies del CCAC ‘La 
feina de buscar feina’, butlletins de serveis 
de joventut, fitxes del web de l’àrea de 
joventut del CCAC... 

• Derivar les consultes d’habitatge i difondre 
l’Oficina comarcal d’habitatge. 

• Proposta de creació d’una línia d’ajuts al 
lloguer per a joves de Vila-rodona.   

 
Recursos: Humans. 

 

Responsable: Alcaldia, 
Regidoria de joventut 
Gestió i coordinació: 
Àrea de joventut CCAC 
Suport: Administració  
Finançament: AJ, CCAC i 
DGJ 

 

Nombre d’ofertes de feina al Facebook 
Nombre de recursos difosos pel 
Facebook 
 

 

Ajuts i premis // Actuació: Ajuts a la formació complementària 
 

Fita 2. Millora de l’èxit escolar. Fita 5. Augment de la corresponsabilitat, el paper de la família. Fita 6. 
Manteniment del volum d’estudis superiors. 
 
Objectius 
• Millorar les competències de l’alumnat durant els estudis postobligatoris. 
• Ajudar a finançar algunes despeses educatives.  
• Donar suport a les persones joves per poder realitzar els estudis que volen 
fer. 

Destinataris: 
Joves de 16-35 anys. 

 
Accions Agents Indicadors 
 

• Redactar i aprovar les bases del premi segons 
els criteris fixats. 

• Convocar els ajuts i establir-ne la 
periodicitat. 

• Fer difusió dels ajuts.  
 
Recursos: dotació econòmica o material, 
difusió. 

 

Responsable: Regidoria de 
joventut 
Gestió: Secretaria i 
administració 
Seguiment: TECMANC 
Finançament: AJ i DGJ 

 

Nombre de candidatures. 
Tipus de cursos. 
Sexe i edat de les candidatures. 
Import total atorgat en ajuts. 

 
Programa: CULTURA i DINAMITZACIÓ JUVENIL.  
LÍNIA: JOVES S’EXPRESSIN i LÍNIA: JOVES GAUDEIXIN 
 
 
REPTE 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil i amb objectius socialment cohesionadors. 
 
Com entenem la cultura? 
 
Segons la diagnosi, la cultura és una de les formes d’oci i de desenvolupament dels interessos 
personals; la música és l’art que més interessa, no solament al jovent sinó a qualsevol edat. Al 
municipi no hi ha nit jove perquè la cohesió entre les persones de diferents edats és feble i no es pot 
especialitzar tant. L’oferta musical passa per l’orquestra de la festa major d’estiu que s’intenta que 
agradi al jovent i la gent gran. Per tant, la gent jove busca l’oferta cultural a Valls o en altres ciutats 
com Tarragona, Reus... 
 
Objectius generals  
 
• Potenciar la creació artística i la producció cultural dels i les joves. 
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• Fomentar les manifestacions culturals de proximitat, de baix cost i consum proper impulsades per 
col·lectius juvenils. 

 
Oferta cultural // Actuació: Cercavila popular 
 

Objectius 
• Donar suport logístic i/o financer a les iniciatives culturals que dinamitzen el 

municipi. 
• Fomentar l’expressió artística de la gent jove.  

Destinataris: 
Joves de 12-20 anys.  
 

 
Accions Agents Indicadors 
 

• Vetllar pel relleu generacional. 
• Programar actuacions del grup 
en les festes locals.  

 

Responsables: Regidoria de joventut 
Col·laboració: Alcaldia 
Finançament: AJ i DGJ 

 

Gent participant i/o assistent 
Valoració de l’organització 
Valoració regidoria 
Millores en l’organització 

Accions Agents Indicadors 
• Facilitar informació sobre els 

catàlegs culturals on s’inscriuen 
grups i entitats que ofereixen 
espectacles. 

 
Recursos: Programació o 
contractació del grup, ajut 
econòmic, tallerista, instruments 
musicals, instal·lacions... 

  

 
Creació cultural // Actuació: Coral 
 
Objectius 
• Promoure la creació artística. 
• Dinamitzar culturalment el municipi amb manifestacions artístiques 
diferents a la música. 

• Cohesionar socialment la gent del poble. 

Destinataris: 
Habitants del municipi. 
 

 
Accions Agents Indicadors 
 

• Facilitar que la gent jove pugui actuar 
(horaris, període d’assaig...). 
• Aportar recursos per fer tallers 
monogràfics, pel vestuari, l’escenografia... 
• Seguir mobilitzant les persones i si es troba 
un director poder fer una altra obra. 
Recursos: humans, material escenografia, 
vestuari... 

 

Responsable: 
Regidoria de 
joventut  
Gestió: Persones 
voluntàries 
Finançament: AJ 

 
Nombre de participants 
Millores i canvis encertats 
 

 
Oferta cultural // Actuació: Joves i festes locals  
 

Objectius 
• Donar protagonisme al jovent dins del teixit social. 
• Vincular la gent jove en la dinamització sociocultural de les festes 
populars. 

• Cohesionar i coordinar els agents que promouen les festes populars. 
• Donar continuïtat a la Festa Tendra i al Cap de setmana jove 

Destinataris: 
Joves de 12-25 anys. 
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Accions Agents Indicadors 
 

• Programar una orquestra per la festa major d’estiu 
que sigui atractiva per joves. 

• Des de la regidoria de joventut, col·laborar amb la 
regidoria de festes per planificar-les i garantir que 
es pensi amb els joves. 

• Vincular adolescents com a col·laboradors/es 
durant la castanyada, els reis, el carnaval i altres 
festes populars.  

• Fomentar el relleu generacional en l’organització 
dels Reis essent una de les primeres activitats on 
s’impliquen adolescents. 

 
Recursos: Contractació grups, equips de so, 
assegurances, difusió... 

 

Responsables: 
Regidoria de 
festes, joventut, 
cultura i alcaldia 
Gestió: 
Interdepartament
al  
Col·laboració: 
Alcaldia 
Finançament: AJ, 
DIP TGN 

 

Descripció mobilització de joves 
adolescents 
Suport i/o subvencions atorgades a 
entitats 
 

 

 

Actuació: Sortides Joves 
 
Objectiu 
• Promoure un oci juvenil cohesionador adaptat als interessos de les diverses  

   colles de joves. 
• Promoure la cohesió entre els joves del poble. 
• Donar a conèixer alternatives on invertir el temps lliure i d’oci.  

Destinataris: 
Joves de 12-30 anys. 
 

 
Accions Agents Indicadors 
 

• Programar sortides cultural, d’esports, de lleure... 
• Vincular adolescents com a col·laboradors/es en 

l’organització d’aquestes sortides  
 
Recursos: Programació, assegurances, autobús, 
acompanyats... 

 

Responsables: 
Regidoria de 
festes, joventut, 
cultura i alcaldia 
Gestió: 
Interdepartament
al  
Col·laboració: 
Alcaldia 
Finançament: AJ, 
DIP TGN 

 

Sortides culturals, d’esport, d’oci i 
lleure.  
 

 

 

Programa: SALUT I ESPORTS.  
LÍNIA: JOVES GAUDEIXIN 
 

 
REPTE 4. Promoure hàbits saludables en les persones joves. 
 
Com entenem la salut? 
 
La salut és un estat de benestar que permet gaudir de la vida d’una manera òptima i vital. A la 
diagnosi s’ha vist com fer esport és una de les activitats més realitzades pels/les joves durant el temps 
lliure, en concret, són els nois de 15-29 anys els que tenen un percentatge més alt de pràctica 
esportiva. Aquest sector d’edat és el que practica més esport de la societat. L’esport és una manera 
d’evitar el sedentarisme, fomentar hàbits saludables i de dinamitzar la gent jove. L’oferta per 
practicar esports de manera federada es concentra a Valls.  
 
Cal mantenir les activitats esportives del municipi i l’Estiu jove per a fomentar accions sobre esport i  
salut. 
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També cal esmentar l’adolescència com a època molt important on treballar tots els aspectes de 
prevenció de conductes de risc associades a l’alimentació, la sexualitat o el coneixement de les 
drogues, en relació a les pressions socials i del grup d’iguals. L’educació per a la salut es concentra als 
instituts que programen xerrades de diversos temes: les de sexualitat les fan les llevadores del CAP Dr. 
Sarró de Valls i a través del Pack Aula Jove de la DGJ. L’assessorament individualitzat es realitza amb 
les infermeres del Programa Salut-Escola del Departament de Salut. Per aquest motiu, es difondran els 
serveis més propers i els webs de consultes on-line de salut jove.  
 
Objectius generals  
 
• Apropar els recursos de salut jove, sobretot, a la població adolescent. 
• Potenciar la pràctica esportiva al municipi amb activitats obertes. 
• Millorar les instal·lacions esportives del municipi.  
 

Pràctica esportiva // Actuació: Dinamització esportiva municipal 
 

Fita 14. Augment de la pràctica esportiva entre joves. 
 

Objectius 
• Promoure l’exercici físic i la pràctica d’esport al municipi. 
• Aprofitar les instal·lacions esportives i adaptar-les a les necessitats dels 
equips. 
• Fomentar la pràctica esportiva en contacte amb l’entorn natural. 

Destinataris: 
Joves de 14-35 anys 
 
 

 
Accions Agents Indicadors 
 

• Finançar algunes despeses d’equipament 
o d’inscripció i organització de torneigs a 
equips del municipi de joves.  

• Programar i col·laborar en l’organització 
d’activitats esportives.  

• Recórrer als serveis que ofereix el 
consell esportiu del CCAC. 

 
Recursos: Material esportiu, instal·lacions, 
contractació empreses de serveis esportius, 
transport... 

 

Responsable: Regidoria de 
Joventut i Regidoria 
d’esports. 
Organització: Entitats 
esportives municipals 
Suport: Consell esportiu 
CCAC 
Finançament: AJ  

 

Nombre d’activitats esportives 
organitzades 
Nombre de participants 
 

 
Programa: EQUIPAMENTS.  
LÍNIA: JOVES TINGUIN ELS SEUS ESPAIS  
 
 
Com entenem els equipaments per a joves? 
 
Una de les fites que es troben a faltar al PNJC té relació amb els equipaments juvenils com els casals, 
locals de joves, espais joves municipals... Només s’hi refereix en relació als equipaments culturals (i 
més tenint en compte que la Llei de polítiques preveia crear-ne un registre). En municipis rurals i és 
molt important per la socialització del jovent poder tenir un espai condicionat un com a lloc de 
trobada de la gent jove i centre d’iniciatives. 
 
A Vila-rodona, hi ha un local de joves que va passant de generació en generació. El sector de joves que 
van al local tenen entre 12-18 anys, com a màxim 20 anys. Formen una colla d’una quinzena de 
persones. Funcionant com a local amb una funció socialitzadora i dinamitzadora. Actualment, amb la 
figura de la dinamitzadora hi ha un reglament consensuat amb els/les usuàries i té un horari estable. 
S’han augmentat les funcions participativa i educativa. Per tant, l’espai desenvolupa la funció 
participativa d’interlocució i el foment d’iniciatives.  
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Objectius generals  
 
• Apoderar els joves del local com a protagonista de la planificació de l’equipament.  
• Detectar les necessitats del sector juvenil en relació a l’ús i funcionament desitjat d’algun 
equipament. 
 
Adaptació joves // Actuació: Local de joves 
 

Objectius 
• Promoure un sistema de funcionament viable i mantenir-lo operatiu. 
• Garantir les condicions d’higiene, condicionament i conservació de 
l’equipament. 

• Seguir apostant pel model de local multifuncional i obert a diversos actors 
municipals. 

Destinataris: 
Joves de 12-29 anys.  
Usuaris/es del local. 

 
Accions Agents Indicadors 
 

• Fer un seguiment de l’ús que es fa 
del local de joves de manera 
constant. 

• Convocar l’entitat de joves, com a 
mínim, 3 vegades l’any. 

• Invertir esforços i recursos per 
conservar el local i reparar els 
desperfectes més urgents sense 
demora: planificar unes inversions 
anuals. 

 
Recursos: Humans, empreses i 
personal reparació, mobiliari... 

 

Responsable: Alcaldia  
Coordinació i gestió: Regidoria de 
Joventut i Dinamitzadora juvenil 
municipal 
Finançament: AJ i DGJ 

 

Nombre d’assistents 
Mitjana d’edat i sexe dels/les 
assistents 
Nombre d’activitats realitzades 
Valoracions de joves  
Registre d’incidències 
 

 
Programa: PARTICIPACIÓ 
LÍNIA: JOVES S’IMPLIQUIN I ARRELIN AL POBLE 
 
REPTE 7. Avançar cap a un model de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes 
d’organització col·lectiva. 
 
Com entenem la participació juvenil? 
 
De les quatre estratègies que estableix el PNJC per fer front a aquest repte ens centrarem en millorar 
la convivència i l’arrelament en l’àmbit interpersonal i en l’àmbit comunitari. A partir d’aquí, s’ha de 
treballar donant suport a la comissió de joves del Local com a centre dinamitzador del jovent del local 
de 12-20 anys. També s’ha de començar a incrementar els nuclis d’interlocució a joves més petits de 
12-14 anys en relació a l’estiu jove.  
A més, per facilitar la participació s’adapten les estratègies d’interlocució a la informalitat, canals i 
horaris que són més favorables per treballar amb joves. En aquest sentit, l’ajuntament fa temps que 
desplega una relació de proximitat, com una administració oberta i horitzontal, i hi ha molt bona 
relació entre la regidoria de joventut i l’entitat juvenil. 
 
Objectius generals  
 
• Facilitar recursos i treballar conjuntament amb Vilajove 
• Incentivar la participació juvenil. 
• Ampliar la interlocució a d’altres grups d’edat.  
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Interlocució juvenil // Actuació: Reunions amb joves 
 

Objectius 
• Mantenir la confiança i la relació col·laborativa amb el grup de joves actiu 
del municipi. 

• Crear espais i canals de participació juvenil. 
• Ampliar a més joves i sectors d’edat la interlocució. 
• Potenciar la cogestió amb l’esplai.  

Destinataris: 
Joves de 12-25 anys.   
 

 
Accions Agents Indicadors 
 

• Determinar uns contactes-clau de 
ràpida mobilització entre el sector 
juvenil. 

• Presentar els projectes del PLJ durant 
la primera meitat de l’any als actors 
juvenils (Vilajove i joves). 

• Conèixer i formar part dels grups que 
tenen els/les joves a les xarxes 
socials. 

• Fer mínim una reunió anual de 
valoració amb diversos actors juvenils. 

• Convocar els/les adolescents en 
relació a les activitats d’estiu jove. 

 
Recursos: Humans i xarxes socials 
Internet. 

 

Responsable: Regidoria de 
joventut 
Coordinació i gestió: Regidoria de 
joventut i Dinamitzadora juvenil 
municipal 
Suport: CCAC 
Finançament: AJ  

 

Nombre de reunions  
Eficiència de les reunions 
Repartiment de tasques  
Llista de contactes-clau 
Grau de confiança entre agents 
 

 
 
Participació juvenil // Actuació: Foment de l’autogestió amb Vilajove 
 

Objectius 
• Fer un traspàs de recursos eficient per cogestionar actuacions. 
• Invertir recursos per augmentar el nombre de joves responsables i 

motivar-los vers el compromís. 

Destinataris: 
Joves de 18-25 anys. 

 
Accions Agents Indicadors 
 

• Fer un seguiment a l’entitat en l’organització 
interna. 

• Mantenir el canals de la comissió amb l’AJ a 
través del regidor de joventut. 

• Convocar un mínim de 3 reunions/any entre 
regidoria i la comissió de joves. 

• Donar funcions o tasques concertes a la 
comissió. 

• Cogestionar alguna activitat amb la comissió 
de joves. 

• Fomentar que sigui un òrgan viu: aportar 
recursos, atendre el relleu... 

• Fer un calendari anual d’activitats per a 
joves amb la comissió. 

• Intentar trobar una activitat nova i cedir el 
lideratge: didàctica de projectes. 

 
Recursos: Humans, pressupost assignat segons 
activitats. 

 

Responsable: 
Regidoria de 
joventut 
Gestió i 
coordinació: 
Regidoria de 
joventut, 
Dinamitzadora 
juvenil municipal 
i  
Vilajove 
Suport: CCAC 
Finançament: AJ i 
DGJ 

 

Grau de confiança amb membres la 
comissió 
Existència del calendari anual 
Nombre de reunions 
Descripció de funcions i tasques assumides 
Valoracions de la relació AJ-Vilajove 
Despeses directes assumides per AJ 
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Cohesió social // Actuació: Suport al Casal de vacances  
 

Objectius 
• Donar suport a les activitats i equip director de Casal de vacances. 
• Facilitat recursos pel desenvolupament de les activitats del Casal de 

vacances. 

Destinataris: 
Joves a partir de 16 anys. 

 
Accions Agents Indicadors 
 

• Seguir donant suport en l’organització del Casal 
de vacances 

 
Recursos: Humans i econòmics. 

 

Responsable: Regidoria de 
joventut 
Finançament: AJ i DGJ 

 

Relació AJ_ETG 
Valoracions agents 
Memòria d’activitats de 
l’esplai 

 
Programa: RECURSOS.  
LÍNIA: ÀREA DE JOVENTUT  

 

Repte: Mantenir els recursos necessaris per fer polítiques de joventut. 

 
Premissa 
 
Les polítiques de joventut impliquen necessàriament l’existència d’àrees de joventut que tinguin la 
persona responsable políticament i el personal necessari per implementar els projectes i serveis. Els 
recursos humans especialitzats són la garantia de qualitat i d’existència de les polítiques de joventut: 
és l’única manera de sostenir el treball amb joves de manera constant. Si no hi ha recursos humans els 
projectes i la seva metodologia es difuminen i el càrrec electe es sobrecarrega de funcions. L’altre 
gran puntal és poder tenir un equipament pensat només per a joves. 
 
Actualment, no hi ha cap conveni amb el CCAC, cosa que no ens permet tenir un/a tècnica/a 
mancomunada. L’Ajuntament de Vila-rodona fa sis anys que disposa d’una Dinamitzadora juvenil 
municipal amb caràcter eventual. Actualment hi ha la previsió de la creació d’una plaça d’interinatge. 
 
Objectius generals  
 
• Garantir la sostenibilitat de les polítiques de joventut. 
• Poder comptar amb els recursos humans necessaris per desenvolupar els projectes per a joves. 
• Donar prioritat a les polítiques de joventut dintre de les polítiques socioculturals del municipi. 
• Establir un sistema de treball eficient entre l’ajuntament i el consell comarcal. 
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5. TEMPORITZACIÓ 
 

El calendari previst i  està organitzat per trimestres i es desglossa en les següents taules.  
 
Les lletres de les caselles fan referència a les fases de planificació: D és disseny, E és execució i A 
avaluació (si no apareix cap lletra significa que les tres fases es fan durant el mateix trimestre.  
 

Anys PLJ 2017 2018 2019 2020 
Trimestres 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t 

Estiu jove                 
Esplai                 
Orienta’t   E A D E A  D E A  D E A  
Borsa de treball municipal D D E A             
Ajut al lloguer municipal D D E A             
Blog beques    D D E  A A D    D   
Assessories educatives                 
Assessora’t                 
Difusió recursos 
d’emancipació 

                

Ajuts a la formació                  
Cercavila i coral                 
Teatre                 
Festes locals i joves                 
Dinamització esportiva                 
Lokal de joves                 
Reunions amb joves                 
Vilajove                  

 
 

6. RECURSOS 

 
6.1 Recursos humans 
 
Aquest apartat mostra tot el que s’està fent per a joves, des d’on es fa i amb quins recursos.  
 
D’aquesta manera es visualitzen:  
 
• Els/les professionals i àrees de joventut especialitzades, els agents i actors del municipi. 
• Els espais i equipaments disponibles per a joves, d’ús exclusiu i d’ús general. 
• Les actuacions, projectes o serveis adreçats a la gent jove, classificats segons àmbits d’actuació. 
• Les fonts de finançament dels recursos humans i els projectes.  
 
El fet de tenir PLJ implica un compromís polític que es tradueix en la inversió necessària per sostenir 
les polítiques de joventut de manera eficient. Aquesta inversió ha de poder garantir necessàriament 
els recursos mínims sense els quals és molt difícil d’aconseguir la viabilitat, la qualitat i la 
sostenibilitat d’aquestes polítiques: recursos humans especialitzats en joventut, equipaments 
exclusius per a joves i una regidoria de joventut amb una partida pressupostària pròpia.  
 
Tot seguit es descriuen els recursos organitzats 6 apartats. 
 
Com es pot veure, hi ha diverses institucions implicades en les quals hi ha el/la representant polític i el 
personal. En aquesta taula es mostren les estructures políticotècniques i es visualitzen les tasques i 
jornades de cada persona. 
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Estructures polítiques Estructures tècniques 
 

Municipi:  
Regidora de joventut 
 

 

Administrativa i secretària: Dóna suport a la regidoria de joventut. 
Es dedica a tots els tràmits interns de l’AJ. 

Tasques a joventut: Tràmits del procediment administratiu, aprovació i gestió 
d’expedients PLJ i enviament circulars. 
Dinamitzadora juvenil municipal. 
Tasques a joventut: Disseny, dinamització i avaluació d’activitats socioculturals al 
Lokal de joves del municipi. Referent tècnic municipal. 

 
Comarca: 
Conseller de joventut  
 
 

1 Tècnica joventut: Màxima responsable tècnica de l’àrea de joventut del CCAC 
Té una jornada completa de 37’5hores setmanals. No fa atenció directe a municipis 
però els assessora i dóna suport tècnic segons necessitats. 
Tasques principals: Disseny i redacció Pla comarcal de joventut, coordinació i 
cogestió projectes comarcals, informació juvenil, suport als PLJ, interlocució i EI a la 
CTJ TGN. 
1 Impulsora de Garantia Juvenil 

 
Camp de Tarragona: 
Coordinador territorial 
de joventut a Tarragona 
 

 

1 tècnica de joventut de referència per a la comarca. 
Característiques: Els municipis cedeixen la interlocució amb la Coordinació territorial 
als tècnics mancomunats i a la tècnica de joventut del CCAC. El personal tècnic rep 
assessorament i atenció segons demandes. El contacte amb la CTJ es fan a través de 
contactes telefònics i del correu electrònic en el dia a dia. En relació al PLJ, la CTJ 
organitza jornades monogràfiques pel personal tècnic de la comarca (sovint agrupat 
amb el personal de la Conca de Barberà). 
1 tècnic d’entitats, 1 tècnic de gestió econòmica (subvencions).  

 
6.2 Recursos econòmics 
 
La dotació pressupostària municipal de la partida de joventut es manté al voltant de 18.400€ anuals 
perquè l’ajuntament segueix tenint el compromís de tirar endavant polítiques de joventut; fins i tot, 
en la situació econòmica actual. 
 
El cofinançament i la recerca de fonts externes augmenten la sostenibilitat dels serveis i de 
l’estructura tècnica. Les subvencions de la DGJ garanteixen la viabilitat econòmica. 
 
Per tal de poder executar aquest PLJ es calcula que s’ha d’invertir 70.000 entre i 80.600€. Una mitjana 
d’uns 20.000€ l’any en actuacions (a banda de les despeses corrents del Local de joves).  
 
A continuació es desglossa el cost orientatiu de cada actuació per la totalitat dels anys del PLJ. Les que 
són de cost 0 indiquen que només es necessiten recursos humans i un mínim d’infraestructura per dur-
les a terme. 
 
 

Programa / Actuacions Despeses 

Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost 

2017 2018 2019 2020 

PROGRAMA 1. EDUCACIÓ           

1.1.Tallers joves 

Contractació de tallers 400 400 400 400 

Material 100 100 100 100 

1.2. Casal de vacances 

Monitoratge 5.000 5.000 5.000 5.000 

Material 200 200 200 200 

1.3. Orienta’t Cost 0 0 0 0 0 

1.4. Assessora’t Cost 0 0 0 0 0 

1.5. Assessories educatives Cost 0 0 0 0 0 
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1.6. Difusió per recursos 
d’ocupació i d’habitatge Cost 0 0 0 0 0 

1.7. Ajuts a la formació 
complementària. Cost 0 0 0 0 0 

PROGRAMA 2: CULTURA I 
DINAMITZACIÓ JUVENIL           

2.1. Cercavila popular Actuacions 700 700 700 700 

2.2. Coral Cost 0 0 0 0 0 

2.3. Joves i festes locals 

Equips de so 900 900 900 900 

Grups/empreses  2.000 2.000 2.000 2.000 

2.4. Sortides Joves Assegurança, Autobus… 500 500 500 500 
PROGRAMA 3: SALUT I 
ESPORT           

3.1. Dinamització esportiva 
municipal Material 0 0 0 0 
PROGRAMA 4: 
EQUIPAMENTS           

4.1. Local de joves 

Despeses corrents 1.000 1.000 1.000 1.000 

Gestió i funcionament  200 200 200 200 
PROGRAMA 5: 
PARTICIPACIÓ           

5.1. Reunions amb joves Cost 0 0 0 0 0 

5.2. Foment de 
l’autogestió amb Vilajove Cost 0 0 0 0 0 

5.3. Suport al Casal de 
vacances Cost 0 0 0 0 0 

PROGRAMA 6: RECURSOS           

6.1. Recursos humans 

Contractació DIM 7.000 7.000 7.000 7.000 

Conveni amb CCAC 2.600 2.600 2.600 2.600 

TOTAL 20600 20600 20600 20600 
 
 

 

Pressupost orientatiu PLJ 2017-1020 82.400€ 
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6.3. Infraestructures 
 
Espai d’ús exclusiu per a joves  
 
En municipis rurals la gent jove necessita un espai propi on trobar-se i poder fer activitats en grup 
perquè l’espai públic als pobles és un espai de fort control social. L’ajuntament, per tant, té la 
prioritat de mantenir l’espai en bon estat, fer que es pugui compartir entre joves i esplai i promocionar 
les iniciatives juvenils. 

 
• S’ha de persistir en fer funcionar el local de joves amb el sistema que hi ha establert.  
• S’ha de ‘tutoritzar’ el grup de joves perquè en faci un ús d’acord amb el reglament marcat. 

Sobretot, el que interessa és que es mantingui net i es conservi l’espai. D’aquesta manera, es 
garanteix que tant el grup de joves com l’esplai el puguin compartir.  

• S’ha de promoure que l’entitat faci reunions de seguiment, sobretot des de la regidoria de joventut i 
amb el suport de la dinamitzadora municipal. 

 
Equipaments usats per joves 
 
Vila-rodona compta amb bastants equipaments. A banda del local de joves, hi ha:  

 
 

Equipaments esportius Funcionament i usos per part de joves 

Pista poliesportiva 
 
 

Està oberta per anar-hi durant tot el dia i les mares hi porten la canalla a jugar. 
S’hi realitza algun concert o sopar.  
També s’hi ha han fet alguns tallers d’estiu jove que són de pràctica esportiva. 

 

Piscina descoberta 
 
 
 

S’obre des de Sant Joan fins al setembre.  
És el lloc de trobada de joves de 12 a 20 anys i de la majoria d’habitants. 

 
Equipaments culturals i 
socials 

Funcionament i usos per part de joves 

Casal 
 
 
 

Equipament multifuncional del municipi.  
S’hi realitzen activitats culturals: passis de cinema, exposicions, xerrades i 
tallers... 

 
 

7. SISTEMA D’AVALUACIÓ I MODEL DE SEGUIMENT 
 

L’avaluació del PLJ es planteja de fer continuadament cada any en base a uns indicadors quantitatius i 
qualitatius que es puguin comparar. Serà molt important fer el recull de dades i indicadors al finalitzar 
una actuació −per tenir les primeres nocions de com ha anat− i a finals d’any valorar-les conjuntament 
dins del projecte. 
 

L’avaluació té dos moments importants: l’avaluació continuada al finalitzar l’execució 
d’una actuació i l’avaluació final que es durà a terme durant els últims mesos de cada any. 

 
El fet de treballar des de la proximitat amb el jovent permet obtenir moltes opinions i conèixer la 
realitat de primera mà amb canals molt directes i informals. Després, es preveu fer una avaluació 
generalista dels resultats del PLJ en la seva darrera fase d’implementació.  

 
Pel que fa als agents d’avaluació es resumeixen en:  
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• Actors socials: Joves del Local i Vilajove, contactes-clau, i altres joves implicats/des. 
• Agents polítics: regidora de joventut i alcaldia. 
• Agents tècnics: Dinamitzadora juvenil municipal i Àrea de Joventut del CCAC. 
 

Algunes de les tècniques que es faran servir seran:  
 

• Punt d’avaluació a l’odre del dia de les reunions entre els agents implicats.  
• Recull i anàlisi d’indicadors: elaboració d’informes d’avaluació. 
• Taules intermunicipals regidors/es de joventut promogudes pel CCAC. 
• Valoracions treball de camp: recull d’opinions per canals informals. 

 
 

8. FONTS CONSULTADES 
 
Documents de consulta 

 

• Desmontanto a ni-ni: un estereotipo juvenil en tiempos de crisis, Varis autors, Instituto de la 
juventud, INJUVE.  

 

• Dieta mediàtica i cultural 2010 dels joves de Catalunya, Baròmetre de la comunicació i la cultura, 
2011.  

 

• Estudi de la població de l’Alt Camp 2010, Llorenç Casanova, Àrea de participació, Consell Comarcal 
de l’Alt Camp, 2010. 

 

• Estadística de beques i ajuts: ensenyaments no universitaris, Departament d’ensenyament, 2009. 
 

• Informe enquesta als IES 2010: educació, Ivette Queralt, Àrea de joventut, Consell Comarcal de l’Alt 
Camp, 2010. 

 

• Informe dels resultats de l’EPA del 2n trimestre de 2016, Observatori Català de la Joventut, E-
joventut, Generalitat de Catalunya. 

 

• Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya, Consell de treball, econòmic i social de Catalunya 
(CTESC), varis autors, 2010, Barcelona. 

 

• Jove prepara’t: informe sobre els joves de l’Alt Camp, Santi Jiménez, Àrea de joventut, Consell 
Comarcal de l’Alt Camp, 2010. 

 

• Joventut i polítiques de joventut: 25 aportacions, pàgs. 41-47, Diputació de Barcelona, Col. 
Documents de Treball, Barcelona, 2010. 

 

• Pla Nacional de joventut de Catalunya, Direcció general de joventut, 2011.   
 

• Odisseu: Els moviments migratoris de la joventut rural: què ofereix el mercat laboral rural als i les 
joves? Diagnosi: compilació de resultats i recomanacions, Fundació del Món Rural i ARCA, 2011. 

 

• Resum de Dossiers de premsa diaris, Direcció general de joventut, Servei de documentació i arxiu, 
Fundació Centre de Documentació Política. 

 
Webgrafia 

www.fmr.cat 
www.fundacc.org 
www.gencat.cat/joventut/ejoventut  
www.gencat.cat/ensenyament 
www.idescat.cat 
www.mtas.es/injuve  
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9. ANNEXES 
 
0. Mecanismes de difusió 
 
Els mecanismes de difusió utilitzats per la Regidoria de joventut de l’Ajuntament són: 
 

• Grup de Facebook: Lokal Jove de Vila-rodona 
      https://www.facebook.com/groups/241287925962878/?fref=ts 
• Plana web de la Regidoria de joventut de l’Ajuntament de Vila-rodona 
      http://www.vila-rodona.cat 
• Aplicació per a smartphones i tauletes: WarmApp 
• Pantalla digital ubicada a l’exterior de l’ajuntament 
• Boca-orella 
• Tauler d’anuncis ubicat al Local  
 

1. Cartells i publicitat de la trobada de joves 
 

• Cartell de difusió per a la trobada de joves (Brainstorming) 
 

 
• Enllaç per accedir al vídeo de difusió de la trobada de joves (Brainstorming) 

 
https://www.facebook.com/Txus87/videos/o.241287925962878/10210685185663777/?type=2&theater 
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2. Buidatge de les prioritats de la trobada de joves 
 
La Regidoria de joventut de l’Ajuntament de Vila-rodona amb el suport de l’Oficina Jove va organitzar 
una trobada de joves el passat divendres 28 d’octubre a les 20h. 
 
La trobada va tenir lloc al Lokal de joves i hi van assistir una vintena de participants. L’ajuntament 
estava representat per la regidora de joventut i la dinamitzadora juvenil. Per part de l’Oficina Jove hi 
van assistir la tècnica responsable de joventut i la dinamitzadora juvenil. 
 
El format de la jornada va consistir en grups de discussió i en una brainstorming on els joves van 
exposar les seves necessitats, inquietuds i propostes d’actuacions sobre els eixos d’Educació, Ocupació, 
Habitatge, Salut, Esports, Cultura, Participació i Arrelament i Altres temes. Les conclusions i acords 
debatuts pels mateixos joves es resumeixen en les següents prioritats: 
 

Prioritat 1 
EDUCACIÓ 

 
• Oferir xerrades d’orientació acadèmica. 
• Organitzar cursos d’anglès i escoles joves. 

 

Prioritat 2 
OCUPACIÓ 

 
• Oferir feines d’estiu als joves del municipi. 
• Prioritzar els contractes laborals als joves de Vila-rodona. 

 

Prioritat 3 
HABITATGE 

 
• Oferir ajuts per a lloguer d’habitatge als joves de Vila-

rodona. 
• Crear un fòrum “compartir pis” i crear una cartellera amb 

anuncis de pisos buits. 
 

Prioritat 4 
SALUT 

 
• Organitzar xerrades sobre prevenció de conductes de risc 

(sobre sexologia i sobre drogues, principalment). 
• Oferir un curs de primers auxilis als infants de Vila-rodona. 

 

Prioritat 5 
ESPORTS 

 
• Augmentar les activitats esportives i equipaments esportius. 
• Organitzar una gimcana esportiva, un paintball i esports 

d’aventura. 
 

Prioritat 6 
CULTURA 

 
• Fira: posar més atraccions a la fira.  
• Lokal de joves/Casal: variar les projeccions de pel·lícules i 

augmentar-ne la freqüència. 
 

Prioritat 7 
PARTICIPACIÓ I 
ARRELAMENT 

 
• Millorar els canals de difusió 2.0 per a que els joves estiguin 

informats de les activitats al municipi. 
• Augmentar el nombre d’activitats al Lokal de joves. 

 

Prioritat 8 
ALTRES 

 
• Organitzar una acampada jove. 
• Millorar les instal·lacions de la piscina (gespa i ombra). 
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3. Buidatge d’enquestes 
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4. Imatges de la trobada de joves 
 
 
 

 
 
 

  
 


