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Presentació
El document d’anàlisi que us presentem és un instrument que recull la demanda i/o
les necessitats joves basada en la realitat juvenil del municipi. D’una banda, ha de servir
com a eina de referència i de treball per a la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
Gironella, i, d’altra banda, també com a guia per a qualsevol altra actuació que de manera
activa o passiva involucri al col·lectiu juvenil local.
La voluntat de l’existència d’aquest nou pla sorgeix de la necessitat d’organització i
estructuració de les actuacions juvenil des de l’ens, en relació a les intervencions de recursos
i oportunitats relatives a la millora del futur i a la construcció de projectes per al jovent. Així
doncs, l’objectiu d’aquest document manifesta i posa en relleu el disseny, orientació i
coordinació d’aquestes actuacions, sempre que tinguin una finalitat comuna.
El present pla s’ha elaborat amb la finalitat de facilitar el desenvolupament de les polítiques
de joventut locals, de manera integral i amb la clara intenció d’adaptar un context i un seguit
de patrons comarcals i nacionals a la realitat juvenil de Gironella, continuant el
desenvolupament del PLJ 2012-2015 precedent, revisant, valorant i millorant per adaptarnos al cas específic en matèria de joventut del municipi.
Per tal d’estructurar el document que us presentem, l’anàlisi consta de tres fases
d’elaboració fonamentals: la diagnosi, el disseny i l’avaluació. Entenent aquestes fases
com un procés lògic que ha de permetre l’adaptació a la realitat de la qual partim, l’elaboració
i l’execució d’un seguit d’actuacions que donin resposta a les necessitats detectades i,
finalment, l’avaluació i seguiment d’aquestes mateixes.
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Introducció
El present Pla local de Joventut que us presentem parteix de la base documental del
document que el precedeix (PLJ 2012-2015), en el qual es destacava com a necessitats
prioritàries un procés enfocat, a grans trets, cap a l’acompanyament de l’administració en
termes d’orientació i assessorament i de territori per al foment de la cohesió i teixit de
l’associacionisme de la ciutadania jove.
Actualment, un cop efectuada la fase de diagnosi i la priorització de les línies d’actuació que
hauria de tenir el nou Pla Local de Joventut de Gironella, prenem en consideració les
necessitats expressades dels joves i tècnics especialitzats, així com tots els altres recursos
disponibles dedicats a la joventut.
En aquest sentit, la missió de l’Ajuntament de Gironella és fer del municipi un poble on el
jovent pugui desenvolupar el seu projecte de vida, segons necessitats i aspiracions, i a la
vegada que formi part de la vida ciutadana activament, aportant el seu valor com a agents
de millora i de motor de canvi per al futur.
Així mateix, el present estudi realitza una revisió des diferents recursos (humans, financers
i materials) del què es disposa per tal de portar a terme les diferents activitats vinculades a
joventut. Tot seguit concretem les diferents activitats a desenvolupar en el marc del present
PLJ (Pla local de Joventut), especificant per a cada una d’elles els objectius essencials que
s’exigeixen, la descripció de la mateixa, els agents implicats, el pressupost requerit, els
indicadors d’avaluació i la temporalitat.

Necessitats i/o
demandes
juvenils

Pla Local de
Joventut (recurs
de
consulta/motor)

Recursos
(administratius i
d'infraestructura)

POLÍTIQUES DE
JOVENTUT
MUNICIPALS
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1.

El disseny del Pla local de Joventut
El concepte de joventut ha evolucionat al llarg dels anys, ateses les realitat socials

de cada moment de la nostra història. Des de l’inici de la democràcia, la Joventut comprenia
d’entre els 14 als 21 anys (la majoria d’edat d’aleshores). Més tard, es va ampliar fins als 25
anys, coincidint amb la universalització de l’accés als estudis superiors i cap als anys 80 van
néixer les primeres polítiques d’ocupació juvenil.
A partir de la dècada dels 90, la franja d’edat del concepte va variar dels 15 als 29 anys
perquè es deixa de concebre l’etapa juvenil únicament com a una transició cap a l’edat adulta
per un període d’edat amb caràcter propi.
Atesos els canvis socials, el retard d’emancipació econòmica i d’habitatge, l’augment de
l’edat mitjana de maternitat i paternitat, s’ha replantejat la flexibilitat en les edats compreses
com a joventut i en les actuacions i polítiques desenvolupades en aquest àmbit.
El disseny del present PLJ segueix també les línies del Pla nacional de joventut de Catalunya
2010-20 en matèria de dimensions (discursiva, substantiva i operativa) aplicades a la realitat
juvenil del municipi.
Així doncs, les polítiques de joventut que se’n deriven tenen una notòria intenció transversal
a nivell local, però també a nivell nacional i comarcal. Tanmateix, des de l’ens, la majoria de
polítiques juvenils dissenyades i recollides en aquest pla són accions pensades, dutes a
terme i sovint executades per als joves o vingudes dels joves.
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2.

El punt de partida: La diagnosi
La diagnosi ha estat concebuda d’acord amb els principis, els valors i les pautes

metodològiques que dicta la Llei 33/2010 de polítiques de joventut de Catalunya, el Pla
nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJC) i els documents d’orientació publicats
per l’Agència catalana de la Joventut i l’Observatori català de la Joventut.
Així, els principis rectors del PNJC de participació i d’integralitat estructuren la diagnosi a
través de les etapes i de la configuració d’un procés participatiu del qual han format part 30
persones entre joves associats i no associats, tècnics i dinamitzadors juvenils de
l’Ajuntament i del Consell comarcal i un membre de l’equip de govern. Paral·lelament, els
principis de qualitat i de transformació s’expressen a través de l’ús continuat de tècniques
contrastades de recollida d’informació i de l’enfocament de la diagnosi en aquelles àrees
d’acció polítiques que els participants han determinat com a prioritàries. L’esperit de diàleg i
la vocació de consens amb els agents locals han guiat l’acció del suport tècnic i garanteixen
que la visió de la realitat juvenil al municipi aportada per a la diagnosi és rigorosa i fefaent.

2.1 Objectius
Tal com indica la Guia per elaborar la diagnosi del Pla local de Joventut (ACJ, 2011),
l’objectiu fonamental d’una diagnosi és aconseguir que l’anàlisi efectuada generi un
coneixement del punt de partida que permeti orientar de manera eficaç el disseny del propi
pla local i la concepció de les polítiques que hi estan associades.
En conseqüència, la present diagnosi ha estudiat tant la realitat
juvenil com les polítiques públiques que afecten a la joventut del
municipi, focalitzant els grups de discussió i l’anàlisi posterior en
les qüestions prioritzades per part dels propis assistents: la
participació juvenil, la cultura i els esports.
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2.2 Estructura
El document de diagnosi es divideix en quatre apartats. Primerament, la introducció
que emmarca l’elaboració de la diagnosi en el context local i planteja la metodologia
emprada per a la seva elaboració. A continuació, un breu apartat incorpora les dades
demogràfiques principals relatives al
municipi de Gironella. El tercer apartat
configura la diagnosi pròpiament dita,
analitzant l’estat de la joventut a partir
dels resultats del procés participatiu,
d’un estudi documental i de dades
estadístiques secundàries.
De manera especial, s’hi duu a terme una priorització dels reptes polítics i s’hi exposen les
necessitats detectades al llarg de l’estudi, incloent-hi nombroses propostes d’abordatge que
orienten i faciliten la fase de disseny posterior. Finalment, la conclusió incorpora una síntesi
executiva de les qüestions principals estudiades.

2.3 Prioritats i necessitats
Les prioritats del Pla de Joventut de Gironella neixen a través dels consensos
establerts en els diversos grups de discussió desenvolupats amb motiu de l’elaboració del
present pla. En aquests grups de discussió s’han recollit qualitativament les prioritats de
les diverses dimensions de la joventut i de les polítiques juvenils a Gironella. Les
dimensions més debatudes i rellevants han
estat la participació, la cultura i els esports.
En el present bloc es desenvolupen les
necessitats recollides d’aquestes dimensions i
les

diverses

propostes

de

millora

desenvolupades en tots els grups de discussió.
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2.3.1 Necessitats (prioritzades i no prioritzades)

Fomentar la participació juvenil a Gironella
-Potenciar i millorar la participació juvenil.

Acompanyament de l’associació juvenil
- Promoure la integració dels nous membres de l’associació juvenil
Prioritzades

Participació

- Anunciar el paper de l’associació juvenil a través de les xarxes socials
- Acompanyar i donar suport a l’associació de joves de Gironella

Promoure l’impuls d’un espai de trobada juvenil
- Espai de dinamització d’activitats i tallers per a joves
- Referència juvenil per l’autoorganització del jovent
- Espai d’assaig de teatre

Promoure la millora de la festa major i d’altres festes
- Promoure l’existència d’activitats diürnes per a joves a la festa major
- Fomentar que el jovent adolescent pugui gaudir de música de punxa discs
- Espaiar les activitats juvenils en els tres dies de festa major

- Existència de més d’una nit per a joves a la festa major
- Treballar des de l’Ajuntament per tal de fomentar la implicació juvenil en
l’organització i participació de la festa major
Cultural

- Promoure l’existència de cap d’any al municipi mitjançant el suport de
l’Ajuntament
- Treballar perquè l’espectacle de carnestoltes s’obri a tot el jovent
Promoure l’oci juvenil a través de la millora de les ofertes cultural
Fomentar l’oferta d’activitats culturals
Impulsar les activitats culturals en risc de desaparició
- Potenciar els grups de música local
- Promoure el pubillatge a través de l’institut
Fomentar l’oferta d’activitats juvenils

Esports

- Fomentar l’existència d’antigues activitats esportives com l’atletisme o la
pertinença al municipi del futbol sala femení
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- Potenciar l’existència d’activitats esportives extraescolars
- Fomentar l’ús de les instal·lacions del pavelló a través d’activitats
- Creació de curses i/o caminades populars per la muntanya
- Promoure la creació de tornejos esportius
- Impulsar els tornejos de waterpolo
Promoure l’oci juvenil a través de la millora de les ofertes esportiva de Gironella
- Millorar les connexions a internet per tal de promoure l’emprenedoria a Gironella
- Prioritzar l’ocupació de persones de Gironella en l’oferta de places públiques
Ocupació

- Publificar les places d’oferta laboral privada de les empreses de la comarca
- Millorar la promoció de recursos i serveis en matèria d’ocupació (borsa d’ocupació
comarcal i garantia juvenil)
- Prevenir el fracàs escolar a través de classes de reforç

No prioritzades

- Inserir als joves al món educatiu a partir de la millora de la visió social de la formació
professional
Educació

- Desenvolupar orientació educativa a l’IES Pere Fontdevila en l’elecció de branca
educativa a 3r d’ESO
- Millorar l’orientació pels joves de 2n de Batxillerat de l’IES Pere Fontdevila a partir de
exalumnes de l’institut
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- Promoure l’ús de la biblioteca mitjançant cursos d’adaptació al món laboral, classes
d’idiomes, intercanvis d’idiomes i classes de reforç.
- Anunciar els pisos en lloguer del municipi
Habitatge
- Fer un inventari dels pisos buits de Gironella
- Promoure l’actuació policial en les festes del municipi per tal de pal·liar les baralles
Salut

- Augmentar les polítiques preventives al consum de drogues
- Promoure les descobertes culturals a les escoles i activitats d’integració
- Creació de tallers i activitats sobre multiculturalitat i integració promogudes pels
joves del municipi

Cohesió social
- Creació d’espais culinaris o de conversa per a dones per tal de fomentar la integració
- Treballar des de la millora del fracàs escolar i l’oci juvenil per tal de fomentar la integració
dels joves del municipi
- Creació d’un autobús directe a Manresa
- Millora del transport públic fins a Berga
Vertebració
territorial

- Promoció del transport públic fins a Vic
- Foment de la possibilitat de compra del bitllet integral a Gironella
- Millorar la coneixença de les parades que fa l’autobús que va a Barcelona
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2.4 Dades demogràfiques
Segons el padró municipal d’habitants, Gironella disposa d’una població de 4.925 habitants
a data de 2015, essent el segon municipi més gran en població del Berguedà. Com es pot
observar al gràfic 1, en el període comprès entre l’any 2000 i l’any 2014 la seva població
s’ha mantingut estable, passant de 4.867 habitants al 2000 a 4.987 al 2014. Per tant, en el
període analitzat la població del municipi ha augmentat en 120 persones. En canvi, durant
el mateix període la població jove s’ha reduït en 162 habitants, passant de 1.202 joves a
1.040. En conseqüència, s’observa que al llarg d’aquest període la població total tendeix a
augmentar mentre que la població jove tendeix a decréixer.
Gràfica 1. Evolució de la població jove i de la població total a Gironella (2000-2014)
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Seguidament, el gràfic 2 mostra que el grup d’edat juvenil majoritari a Gironella al 2014 era
el dels que tenien de 30 a 34 anys, amb 342 habitants. En canvi, el grup d’edat amb menys
concentració juvenil era el grup d’edat de 20 a 24 anys, amb 206 habitants. Finalment, el
grup d’edat de 15 a 19 anys té 210 joves i el de 25 a 29 anys en té 282. Per altra banda, es
pot observar que no hi ha gaire diferència entre sexes en els grups d’edat juvenils, on la
major diferència es troba en el grup d’edat de 20 a 24 anys, on hi ha 26 dones menys.
Tanmateix, no s’observa cap tendència predominant d’un sexe respecte l’altre en els
diferents grups juvenils.

Gràfica 2 . Població juvenil per grups d’edat i per sexe a Gironella (2014)
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La gràfica 3 mostra l’evolució del percentatge de població juvenil a Gironella, al Berguedà i
a Catalunya en el període comprès entre els anys 2004 i 2014. S’hi pot observar que la
proporció de població juvenil a Gironella ha seguit una evolució negativa, passant del 25,3%
al 2004 al 20,9% al 2014. Tanmateix, aquesta tendència no és exclusiva de Gironella, ja que
també s’observa al Berguedà i a Catalunya. De fet, entre aquestes mateixes dates, el
percentatge de població juvenil va baixar del 24,8% al 20,4% al Berguedà i del 29,8% al
22,9% al conjunt de Catalunya.
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Gràfica 3. Evolució del percentatge de població juvenil a Gironella, al Berguedà i a
Catalunya (2004-2014)
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La piràmide d’edats de Gironella (gràfica 4) permet conèixer l’estructura poblacional del
municipi i comparar-la amb la de la resta de Catalunya. S’hi pot observar que ambdues
piràmides són regressives. Les piràmides regressives són pròpies dels països
desenvolupats, on la natalitat i la mortalitat són baixes i l’esperança de vida s’allarga.
Tanmateix, es pot observar que respecte de Catalunya, a Gironella els grups d’edats centrals
són comparativament menys importants mentre que els de major edat són més nombrosos.
Per tant, si bé a Catalunya la població es concentra en els grups d’edat de 30 a 54 anys, a
Gironella la concentració de població es dóna en els grups d’edat entre 30 i 64 anys.
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Gràfica 4. Piràmide d’edats de Gironella (2014)
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En conclusió, les dades sociodemogràfiques indiquen que tant a Gironella com a Catalunya,
mentre que la població juvenil tendeix a decréixer, la població total augmenta. El grup d’edat
amb més població juvenil és el grup d’edat de 30 a 34 anys mentre que el grup d’edat amb
menys població jove és el grup d’edat de 20 a 24 anys. No s’observen diferències rellevants
entre sexes en l’estructura juvenil de Gironella. De l’observació de les piràmides d’edat se
n’extreu que la població jove tendeix a ser inferior als altres grups d’edat tant a Gironella
com a Catalunya, si bé la població de més edat representa una proporció més elevada del
total a Gironella que no pas a Catalunya.
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2.5 Grups d’anàlisi i tècniques emprades
A Gironella es va plantejar l’anàlisi, de la qual sorgeix la diagnosi analitzada en
aquest document, en jornades per franges d’edat i diferents emplaçaments. L’ens municipal
(grup d’anàlisi), l’Institut (de 16 a 19 anys) i la Casa de Cultura (de 20 a 29 anys) van ser els
diferents llocs de trobada. L’objectiu de l’elecció de cada lloc físic per a cada franja d’edat
pretenia que se celebrés la jornada el més còmodament possible amb l’entorn, que els fos
familiar i en acord amb l’edat.
La participació al grup d’anàlisi de polítiques públiques d’àmbit juvenil va ser de 6 persones.
Un total de 14 joves de 16 a 19 anys van assistir a la jornada de debat i discussió jove.
D’altra banda, únicament 2 joves de 20 a 24 anys van ser entrevistats de manera semiestructurada, ja que no es va establir quòrum suficient per efectuar un grup de discussió; i 6
joves de 25 a 29 anys van participar també en aquestes jornades analítiques.

Grup de joves de 16 a 19 anys

Grup de joves de 20 a 24 anys

Grup de joves de 25 a 29 anys

6-12 participants
- Equilibri de gènere
- Pluralitat i equilibri en llur situació
educativa (ESO, Batxillerat, FPGM,
abandonament escolar)
- Pluralitat i equilibri en termes d’adscripció
associativa (també amb
joves no associats)
6-12 participants
- Equilibri de gènere
- Pluralitat i equilibri en llur situació
educativa (FP, estudiants o
graduats universitaris, abandonament
escolar)
- Pluralitat i equilibri en terme d’adscripció
associativa (també amb
joves no associats)
- Pluralitat i equilibri en llur situació laboral
(treballadors i aturats)
6-12 participants
- Equilibri de gènere
- Pluralitat i equilibri en llur situació
educativa (FP, estudiants o
graduats universitaris, abandonament
escolar)
- Pluralitat i equilibri en termes d’adscripció
associativa (també amb
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Grup d’anàlisi de polítiques públiques
d’àmbit juvenil

joves no associats)
- Pluralitat i equilibri en llur situació laboral
(treballadors i aturats)
- Pluralitat i equilibri en termes d’habitatge
(emancipats i no
emancipats)
Tècnics o dinamitzadors de joventut,
municipals o comarcals
- Altres tècnics o treballadors públics que
tractin habitualment amb
joves (educadors i treballadors socials,
tècnics de salut, d’ocupació,
de serveis socials, d’habitatge, de
participació i cultura, policia local)
- Professorat de l’Institut on assisteixen els
joves del municipi

Tècnica de recollida d'informació

Descripció

Entrevista exploratòria
Revisió documental
Anàlisi de les dades estadístiques
secundàries
Grups de discussió (joves)
Grup de discussió (tècnics)
Entrevista en profunditat

Dinamitzador comarcal de joventut
7 documents d'abast municipal i/o comarcal
Idescat i Hermes
3 sessions amb 22 assistents
1 sessió amb 6 assistents
Tècnica comarcal de joventut
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3.

Conclusions de la diagnosi
A l’hora de planificar les línies de treball per als propers anys, se segueix una línia

molt clara que consisteix en potenciar un espai jove al municipi. Aquest emplaçament ha de
néixer amb la voluntat de ser la referència i l’espai des d’on poder abordar les línies
estratègiques d’actuació en col·laboració amb la regidoria de joventut. A l’Espai Jove es pot
fer un treball transversal en molts eixos tractats a la diagnosi del Pla Local de Joventut.
Treball i ocupació
Educació i formació
Habitatge
Oci i cultura
Foment de la participació
Suport a l’associacionisme
Salut i esport
Mobilitat

Durant la diagnosi, d’una banda, es destaquen un seguit de dificultats principals que han de
ser prioritàries com a eixos de treball per a les polítiques municipals. Són les següents:
Mancances de coordinació entre institucions locals i supramunicipals.
Desconeixement sobre els recursos o serveis oferts des de l’àmbit supramunicipal.
Manca de coneixement de la figura del dinamitzador juvenil.
Manca d’espai de trobada i d’informació per als joves.
Manca de mecanismes formals i informals de participació dels i les joves.
Manca d’espais d’oci i de presència de grups joves a la via pública.
Dificultat de trobar relleu generacional i de generar processos d’obertura al
col·lectiu de joves menor de 20 anys, a les entitats juvenils.
Manca de cohesió entre els diferents grups i perfils joves.
El col·lectiu de joves que viuen fora del municipi té importància estratègica.

D’altra banda, es destaquen els següents objectius generals, també com a prioritaris: ·
Frenar els actes incívics juvenils a la via pública.
Generar un espai de trobada i d’informació pels joves.
Generar mecanismes formals i informals de participació dels joves.

A banda, de l’anàlisi de la diagnosi també hem de posar en relleu altres problemàtiques
juvenils que són també rellevants com a línies estratègiques de futures polítiques de
joventut. Són les següents:

Treball i ocupació
Fer arribar i explicar les eines de
recerca de feina que els joves tenen a
l’abast.
Fomentar el coneixement del
programa garantia juvenil.
Donar a conèixer les diferents borses
de treball, així com difondre possibles
oportunitats de feina al municipi i a la
comarca.
Vetllar per apropar formacions de
caràcter d’inserció laboral al municipi i
al territori.

Educació i formació
Realitzar cursos per joves responent a les necessitats i demandes d’aquests.
Oferir accions i recursos pedagògics per a joves en l'àmbit de l'educació no formal.
Mantenir un canal de comunicació
directa amb l'institut.
Assessorar i orientar els joves en la
presa de decisions de tipus acadèmic.
Facilitar l'accés a la informació referent
a l'oferta educativa i les seves vies
d'accés.
Proporcionar un espai de concentració i
d'estudi.
Difondre i promocionar totes les formes d’educació existents a Gironella i a la
comarca.
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Habitatge
Facilitar la difusió dels recursos i
serveis d’habitatge existents.
Ajuda econòmica per als lloguers
joves assequibles.

Oci i cultura
Generar un tipus d’oci no nocturn
per als adolescents.
Millorar informacions sobre les
activitats, tant a nivell de cartelleres
com a nivell 2.0.
Fomentar la participació juvenil en
les diferents activitats culturals,
sigui com a consumidors, gestors o
creadors.
Fomentar la lectura.

Foment de la participació i suport a l’associacionisme
Establir nous canals de participació per facilitar que la veu dels joves sigui tinguda
en consideració en tots aquells aspectes que els afecten.
Enfortir el teixit associatiu juvenil
del poble i garantir la presència de
ple dret en la vida ciutadana.
Apropar l'administració municipal
al jovent. (Servir de vincle o de
canal de comunicació jovesadministració, administració-joves).
Facilitar espais de
trobada/intercanvi entre els joves
del municipi.
Promoure l'arrelament dels/les joves al municipi i la seva participació activa.
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Esdevenir altaveu de les peticions i demandes dels/les joves.
Proporcionar informació sobre els serveis del territori dirigits a la població juvenil i
adolescent.
Proporcionar un espai tant a joves no associats com a entitats
Assessorar els/les joves sobre la constitució i el funcionament del teixit associatiu

Salut i esport
Programar actuacions sobre salut en l’oci nocturn.
Mantenir la coordinació amb el Servei
d’Informació i Orientació de
Drogodependències, situat a l’Oficina
Jove del Berguedà.
Fomentar alternatives d'oci saludable.
Crear xarxa amb els serveis de salut
municipals i supramunicipals a fi
d'assessorar i orientar en temes de
salut juvenil (trastorns alimentaris,
conductes de risc, sexualitat, etc.)
Donar a conèixer i establir coordinacions amb el servei de drogodependències
comarcal.
Informar i ser partícips de les activitats esportives i saludables.

Mobilitat
Estudiar la possibilitat de
realitzar col·laboracions
supramunicipals.
Millorar la mobilitat dels joves en
el territori per facilitar-los l’accés
a recursos educatius i oferta
laboral.
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4. El disseny del PLJ
4.1. Missió, Visió i Valors
A continuació us definim la missió, la visió i els valors; a grans trets, les línies que la
regidoria de Joventut de Gironella pren com a referència per orientar les polítiques de
joventut del municipi com a conseqüència en bona mesura de la diagnosi i l’anàlisi de
necessitats i prioritats dels joves del municipi.
La missió de la regidoria és ser un vincle administratiu, executor, qualitatiu i de control per
entendre i atendre la visió la visió i les inquietuds dels joves, tot cenyint-se en un determinats
valors de saber fer, decisius i en harmonia amb la realitat juvenil municipal.
La regidoria de joventut de l’Ajuntament de Gironella treballa per teixir i construir ponts entre
les persones joves del municipi. L’objectiu principal és
aconseguir un acompanyament íntegre amb la
realització d’activitats i actes, l’organització dels quals
pot dependre del mateix ens o d’algun eix associatiu
juvenil durant la present legislatura a la qual aquest Pla
té efecte.
Joventut de Gironella aposta per a l’oferta cultural,
lúdica i esportiva per tal que els joves de la vila puguin
tenir una oferta més variada amb el ventall de possibilitats proposades.
A banda, vetlla i és oberta a rebre propostes del col·lectiu juvenil i estudiar-ne la seva
viabilitat, sempre que es valori que comptarà amb una implicació activa per part dels joves.
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La regidoria de joventut de Gironella pretén ser el canal a través de la proporció
d’assessorament, consulta, ajuda econòmica de les inquietuds o projectes juvenils.
D’aquesta manera, treballarem la cohesió juvenil;
tant dels joves que es troben estudiant al municipi
assessorant i abordant altres qüestions per facilitar
el dia a dia com dels joves que s’han de traslladar a
fora a treballar o a estudiar o que decideixen
emancipar-se del domicili familiar.
Joventut de Gironella vol aconseguir un paper passiu
-no amb menys implicació, ni importància- de les
decisions joves per tal de fomentar la lliure tria i organització de diferents activitats i actes
organitzats per les entitats, teixits associatius o qualsevol altra persona jove per tal de
preparar els joves al futur en matèria organitzativa, logística o executora de projectes, així
com d’autonomia personal.

El PLJ ha de ser una política que s’apropi als joves i
moviment juvenil organitzat de Gironella, a part
d’altres

agents

que

també

intervenen

en

el

desenvolupament del PLJ i en la realitat juvenil del
municipi. És per això, que el principi de participació
ha d’estar present en totes les fases, diagnosi,
disseny i planificació, implementació i gestió, i
avaluació.

Per tal que aquests principis s’apliquin correctament han d’anar del bracet de d’altres valors,
dels quals en destaquem els següents segons els criteris bàsics i essencials de
Participació, Transformació, Integralitat i Qualitat.
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Participació
Governança democràtica: l’administració en cap moment ha d’actuar de manera jeràrquica
sinó que s’ha de limitar a coordinar i facilitar l’acció dels diferents agents implicats. Aquest
es troba, de manera destacada en la fase de disseny i implementació. Així, a l’hora de
dissenyar el PLJ s’ha tingut present la participació de tots els agents, quedant‐se
l’administració com a mera coordinadora. Pel que fa la implementació, l’administració,
també, sols tindrà el paper de coordinar.
Corresponsabilitat: tots els agents han d’assumir responsabilitat en la política, cada u dins
del seu àmbit. Per a què açò sigui possible és necessari establir mecanismes i espais que
ho facin possibles, com és una Assemblea de Joventut (acció prevista en l’apartat de
participació i associacionisme)
Formes de democràcia directa i semidirecta: en tot moment s’ha de contar en la
participació dels agents implicats, és per això que s’han d’incorporar mecanismes d’actuació
que ho permetin. En la fase de diagnosi, per aplicar aquest principi, s’han realitzat grups de
discussió on han participat gran part dels agents. Les conclusions extretes d’aquests grups
han sigut una de les bases a l’hora de dissenyar les actuacions. Pel que fa a l’avaluació la
participació de tots els agents afectats és important, ja que si no es fa s’estaria realitzant un
anàlisi incomplet.

Transformació
La finalitat d’aquest PLJ és millorar les condicions de vida dels joves i per aconseguir‐ho és
necessari crear un entorn social que ho permeti. Així els valors inclosos en aquest principi
són:
Inclusió: a l’hora de realitzar el disseny s’ha tingut en compte la diversitat i les diferents
necessitats dels joves. És per això que, prèviament, en la fase de diagnosi s’ha analitzat les
diferents realitats, segons lloc de naixement, edat, nivell d’estudis, ocupació, entre altres.
Universalisme: per solucionar les desigualtats en la fase de disseny s’ha tingut en compte
les desigualtats analitzades en la fase del diagnosi, i per tant s’han elaborat accions que
permeten disminuir els efectes diferencials en l’accés als bens i serveis de les persones
joves.
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Lluita contra les desigualtats socials: en la fase de disseny es preveuen activitats que
disminueixin els efectes dels elements estructurals de desigualtat i generen dinàmiques
d’inclusió que s’han observat en la fase de diagnosi a través del corresponent anàlisi
quantitatiu i qualitatiu.

Integralitat
El treball transversal en xarxa és necessari ja que la realitat és que les diferents esferes de
la vida estan interconnectades i per tant s’ha de tenir en compte la multicausalitat de les
problemàtiques i els diferents processos juvenils. Els valors que segueixen aquest principi
són:
Transversalitat: tant en la fase de disseny com implementació es fomenta incorporar la
perspectiva juvenil en les diferents àrees de treball. D’aquesta manera les necessitats i
problemàtiques dels joves estan incorporats en altres departaments de l’Ajuntament i no
només en el de joventut.
Govern Multinivell: en la fase d’implementació és important el treball coordinat entre les
diferents administracions que estan vinculades a l’àmbit juvenil. D’aquesta manera es poden
portar a terme polítiques amb l’ajuda de l’administració comarcal i autonòmica. Així, es
poden dissenyar accions molt més amplies, i per tant no restringides al nivell municipal, com
per exemple la Fira d’estudiants a Manresa (acció de l’eix d’educació).
Treball en xarxa: aquest valor va molt lligat a la corresponsabilitat ( valor del principi rector
de participació), de tal manera que és important que els diferents agents socials i
institucionals implicats en l’àmbit juvenil estiguin coordinats i puguin treballar conjuntament.
Aquest valor és important en la fase de disseny i implementació.
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Qualitat
La finalitat del PLJ és solucionar els problemes i cobrir les necessitats del jovent del municipi,
però açò cal fer‐ho amb qualitat, eficiència i eficàcia. Els valors que segueixen són:
Adequació a la realitat: en la fase del disseny d’accions és molt important conèixer la
realitat juvenil sobre la que es treballa i el seu entorn social. És per això, que s’ha realitzat
una diagnosi el més completa possible, perquè a partir d’aquest estudi s’han elaborat les
accions.
Proximitat: el disseny s’ha ajustat als resultats que s’han obtingut de la diagnosi, és a dir a
les necessitats que han aparegut en aquesta primera fase. De tal manera que es segueix un
desenvolupament sota el principi de subsidiarietat.
Innovació i creativitat: les accions dissenyades s’adeqüen a la realitat canviant, i per tant
es proposen activitats innovadores. Per aconseguir aquest caràcter innovador, algunes de
les accions estan inspirades amb propostes realitzades per altres agents, o estudis d’altres
PLJ nacionals.
Avaluació: el PLJ ha de constar d’una apartat d’avaluació en el qual s’avaluï l’impacte de
les accions dissenyades. Mitjançant l’avaluació poden sortir la necessitat de noves accions
no planificades, i pel contrari la mostra d’un alt grau de satisfacció amb les accions que
s’estan portant a terme. De qualsevol manera, aquesta fase ajuda a millorar la qualitat del
PLJ. És per això, que s’ha elaborat una avaluació que tingui en compte les opinions i
propostes dels diferents agents afectats.
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4.2 Objectius estratègics del PLG: les propostes
Els objectius estratègics del present PLG basats en les conclusions dels grups de
debat organitzats o d’entrevistes personalitzades en una franja d’edat, ens condueixen a
presentar un seguit de propostes o pautes a seguir per millorar i atendre les preferències del
jovent municipal.
Tots els grups de discussió van ser dissenyats amb el dinamitzador comarcal de joventut,
l’equip tècnic, el qual proposa una composició equilibrada en gènere i pluralista en
termes d’associacionisme, nivell d’estudis, situació laboral o d’emancipació i que
convoca també els professionals d’àmbit local o comarcal en contacte amb els joves del
municipi i la persona referent en matèria de joventut que coneix els actors locals.
Els grup de debat més nombrós va ser de 14 joves amb edats compreses entre els 16 i els
19 anys i realitzat a l’INS Pere Fontdevila, el centre d’Educació Secundària de Gironella; el
perfil d’aquestes persones és estudiant que viu al municipi, que hi treballa i que té vinculació
amb el teixit associatiu.
El segon grup més nombrós va ser el de la franja d’edat entre els 25 i els 29 anys amb 6
joves, les condicions dels quals són joves que treballen, que tenen estudis superiors, que
viuen al municipi o a Barcelona i que tenen menys vinculació amb el teixit associatiu del
municipi.
El tercer i darrer grup de discussió entre joves de 20 a 24 anys no es va poder realitzar i, per
això, es va organitzar una entrevista personalitzada als 2 joves que hi van participar. El perfil
d’aquestes dues persones és joves que han finalitzat o que estan apunt de finalitzar els
estudis superiors, que treballen, que viuen al municipi o a Barcelona i que no tenen
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4.3 Dimensions prioritzades
El resultat d’aquestes jornades de discussió entre els joves del municipi i
independentment de la franja d’edat
dissenyen unes dimensions que els

Accions

executors del present PLJ han de tenir
en compte com a prioritats, ja que van
ser

les

qüestions

més

abordades,

Presa de
decisions

Paper actiu en la
participació local

discutides i reiterades de cada jornada.

4.3.1 Fomentar la participació juvenil a Gironella
A tots els grups de discussió, la participació juvenil a Gironella és una pedra angular
de les polítiques de joventut al municipi. És per això que es considera de vital importància
potenciar i millorar la participació juvenil.

4.3.2 Promoure la millora de la festa major i d’altres festes
D’una banda, a tots els grups de discussió juvenils s’identifiquen diverses
necessitats i/o propostes de millora de cara a la festa major del municipi. Es considera que
la festa major és una eina de participació juvenil a l’hora que crea cohesió entre els joves
del municipi. D’altra banda, la participació en d’altres festivitats del municipi també es
considera d’importància en els diversos grups de discussió pels mateixos motius. És per
això que es desenvolupen diverses propostes de millora per tal de fomentar el paper cohesiu
i la promoció de la participació dels joves de Gironella.
Necessitats i/o propostes de millora de la festa major i d’altres festes:
Promoure l’existència d’activitats diürnes per a joves a la festa major
Fomentar que el jovent adolescent pugui gaudir de música de punxa discs.
Espaiar les activitats juvenils en els tres dies de festa major .
Existència de més d’una nit per a joves a la festa major.
Treballar des de l’Ajuntament per tal de fomentar la implicació juvenil en
l’organització i participació de la festa major.
Promoure l’existència de cap d’any al municipi mitjançant el suport de l’Ajuntament.
Treballar perquè l’espectacle de carnestoltes s’obri a tot el jovent.

29

4.3.3 Acompanyament de l’associació juvenil
A tots els grups de discussió es valora el paper de l’associació de joves del municipi
i es diagnostica que el seu impuls és
fonamental per poder promocionar la
Espai Jove

participació juvenil. És per això que es
considera que s’ha de potenciar
mitjançant

l’acompanyament

Acompanyament de
l'administració

l’associació de joves per part de
l’Ajuntament.

Programació
d'activitats juvenils
col.lectives

Necessitats i/o propostes de millora de
l’acompanyament de la participació de
l’associació juvenil:
Promoure la integració dels nous membres de l’associació juvenil.
Anunciar el paper de l’associació juvenil a través de les xarxes socials.
Acompanyar i donar suport a l’associació de joves de Gironella.

4.3.4 Promoure l’impuls d’un espai de trobada juvenil
Donada la manca d’espais de trobada per a joves al municipi, es proposa estudiar la
viabilitat d’impulsar un espai juvenil que permeti fomentar l’arrelament al poble mitjançant el
foment de les activitats per a joves.
Necessitats i/o propostes d’impuls d’un espai de trobada juvenil:
Disposar d’un espai de reunió per a l’associació juvenil
Espai de dinamització d’activitats i tallers per a joves.
Referència juvenil per l’autoorganització del jovent.
Espai d’assaig de teatre.

30

4.3.5 Fomentar l’oferta d’activitats juvenils
Donada la manca d’activitats per a joves que es duen a terme durant l’estiu, des dels
grups de discussió de joves es reclama que tant des de l’associació de joves com des de
l’Ajuntament se’n promogui l’oferta a partir de la propera temporada.
Necessitats i/o propostes d’impuls d’un espai de trobada juvenil:
Promoure activitats setmanals a la piscina a l’estiu des del grup de joves o des de
l’Ajuntament.
Creació d’unes estades de 3 dies a l’estiu per a fer esports a la platja o bé fer una
acampada.
Promoure i impulsar la setmana de la joventut a l’estiu.
Creació d’un festival de jazz a Gironella.

4.3.6 Promoure l’oci juvenil a través de la millora de les ofertes cultural i
esportiva de Gironella
Els grups de joves consideren que és prioritari fomentar l’oferta cultural al municipi.
Es diagnostica que a Gironella tant l’oferta d’activitats culturals per a joves com l’oferta
esportiva ha decaigut els últims anys. És per això que es considera que s’han de promoure
ambdues dimensions de la joventut per tal de fomentar un oci juvenil cultural i saludable.

4.3.7 Fomentar l’oferta d’activitats culturals
Donada la manca d’activitats culturals per a joves, es considera necessari fomentarne l’oferta tant des de l’associació de joves com des dels equipaments culturals públics que
depenen de l’Ajuntament.
Necessitats i/o propostes de foment de l’oferta de les activitats culturals:
Xerrades
Cinefòrums
Clubs de lectura
Activitats teatrals
Formacions per a joves
Tallers
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Cursos de fotografia, de cuina, de punxa discs, de hip-hop, etc.
Creació d’enquestes per tal de conèixer els gustos del públic juvenil

4.3.8 Impulsar les activitats culturals en risc de desaparició
Es diagnostica que dues activitats culturals podrien estar en risc de desaparició. En
conseqüència, en els grups de discussió juvenils es demana que ambdues siguin
acompanyades des de l’Ajuntament de Gironella per tal que no desapareguin.
Necessitats i/o propostes de l’impuls
de les activitats culturals en risc de
desaparèixer:

Oci Juvenil (visió
interna i
implicada)

Oci Juvenil (visió
externa)

Potenciar els grups de música
local
Promoure el pubillatge a través
de l’institut

4.3.9 Promoure l’oferta d’activitats esportives
En tots els grups de discussió es considera que l’oferta esportiva es troba en
esllanguiment i es per aquest motiu que es considera de vital importància fomentar l’activitat
esportiva dins del municipi.
Necessitats i/o propostes de l’impuls de promoure l’oferta d’activitats esportives:
Fomentar l’existència d’antigues activitats esportives com l’atletisme o la pertinença
al municipi del futbol sala femení
Potenciar l’existència d’activitats esportives extraescolars
Fomentar l’ús de les instal·lacions del pavelló a través d’activitats
Creació de curses i/o caminades populars per la muntanya
Promoure la creació de tornejos esportius
Organitzar unes 24 hores de futbol
Impulsar els tornejos de waterpolo

32

5.

Els programes

5.1. Eixos de treball
Les prioritats del Pla de Joventut de Gironella neixen fruit dels consensos establerts
en els diversos grups de discussió desenvolupats amb motiu de l’elaboració del present pla.
En aquests grups de discussió s’han recollit qualitativament les prioritats de les diverses
dimensions de la joventut i de les polítiques juvenils a Gironella com a conseqüència de les
necessitats detectades durant la diagnosi.
Aquestes dimensions han estat classificades per eixos en un seguit d’actuacions sobre un
ventall de diferents temàtiques implicades. Aquests eixos són el d’Acompanyament,
Territori i Comunicació. Gairebé totes les temàtiques implicades són projectes paral·lels
entre els dos primers eixos, ja que es disposa d’acompanyament també per a accions més
pròpies de territori, en aquest cas accions que depenen de programes juvenils al municipi.
El darrer eix és el de Comunicació que és igualment essencial quant a importància per
facilitar l’estratègia comunicativa entre el col·lectiu jove i l’administració.
En el present bloc es desenvolupen les necessitats recollides d’aquestes dimensions i les
diverses propostes de millora desenvolupades en tots els grups de discussió.

5.2 Eix 1. Acompanyament
L’eix d’acompanyament agrupa totes aquelles actuacions en les quals els joves es
beneficien d’un acompanyament íntegre d’orientació, assessorament, d’eines i/o estructures
a nivell local o comarcal. L’administració i/o les accions locals tractades en els següents
projectes tenen l’objectiu principal de millorar l’ocupació juvenil, assessorar i orientar en un
ventall complet de diferents àmbits que s’organitza i s’estructura també per edats i
necessitats.
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5.3 Eix 2. Territori
L’eix de territori agrupa totes aquelles actuacions en les quals els joves són partícips en la
vida d’un espai públic que generalment és en comunitat. El foment de l’associacionisme i la
participació són les vertebres dels projectes que també detallem a continuació, posant-les
en valor com a teixit essencial per al progrés i la cohesió social dels joves a la totalitat del
municipi; donant veu i prioritat a les propostes preses d’ells mateixos com a proposicions
cabdals de desenvolupament i transformació de cada individu, però també del conjunt de la
joventut municipal.

Acompanyament

Territori

• Mobilitat
• Treball i Ocupació
• Oci i Cultura
• Habitatge
• Educació i Formació

• Mobilitat
• Salut i Esport
• Treball i Ocupació
• Oci i Cultura
• Habitatge
• Educació i Formació
• Foment de la participació i Suport a l'associacionisme

Treball i ocupació
Fer arribar i explicar les eines de recerca de feina a les quals els joves poden acudir.
Fomentar el coneixement del programa garantia juvenil.
Donar conèixer les diferents borses de treball així com difondre possibles oportunitats de feina al
municipi i a la comarca.
Vetllar per apropar formacions amb caràcter d’inserir al municipi i al territori.
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Títol acció
CARTELLERA LABORAL
Objectius específics
• Potenciar les cartelleres d’ofertes laborals 2.0 que
s’actualitzen periòdicament.
• Coordinar amb els altres serveis de la comarca les borses
laborals per tal que els joves rebin sempre la informació
d’ofertes laborals de les poblacions veïnes.
Descripció
• Actualitzar periòdicament les ofertes de feina que arriben al
servei
• Actualitzar les ofertes de treball relacionades amb el lleure
que arriben a l’Espai Jove: passar aquestes ofertes
•
Afegir a les cartelleres els anuncis de joves que
s’ofereixen per a treballar ( com a cangur, repàs, ...)
Difusió i
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)
comunicació
Destinataris
Joves a partir de 16 anys indistintament del gènere, posició social i
procedència. Estudiants d’ESO, batxillerat, cicles formatius o
universitaris.
Temporalització
Tot l’any
Recursos Humans
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut)
Personal Espai Jove
Inversió Econòmica Amb partida prevista
Indicadors
• Nombre d’ofertes penjades.
Avaluació
•
Nombre de consultes en referència a les ofertes penjades.
Metodologia
Avaluació

Enquestes de valoració. Nombre de joves que han utilitzat el servei

Títol acció
SERVEI D’OCUPACIÓ DEL BERGUEDÀ
Objectius específics
• Vetllar pel manteniment del servei al poble
• Donar a conèixer aquest servei entre la població jove
Descripció
Des de l’Agència del desenvolupament del Berguedà es posa a
disposició de les persones en atur un servei d’ocupació propi del
berguedà mitjançant la col·laboració de l’ajuntament de cada poble. És
important que aquest servei es doni a conèixer entre la població jove i
que es vetlli pel seu manteniment
Difusió i
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)
comunicació
Destinataris
Joves a partir de 16 anys indistintament del gènere, posició social i
procedència. Estudiants d’ESO, batxillerat, cicles formatius o universitaris.
Temporalització
El servei és continu i estable en el temps
Recursos Humans
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut)
Agència del Desenvolupament del Berguedà
Inversió Econòmica Sense partida prevista
Indicadors
• Nombre d’ofertes penjades.
Avaluació
•
Nombre de consultes
Metodologia
Avaluació

Nombre de joves que han utilitzat el servei
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Títol acció
Objectius
específics

JOVES PER L’OCUPACIÓ

Descripció

El programa “Joves per l’Ocupació” s'adreça a joves d'entre 16 i 25
anys i a menors de 30 anys amb un 33% de discapacitat, en situació
d'atur, amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral, el retorn al
sistema educatiu i la qualificació de les persones joves desocupades
Aquestes persones han d'estar inscrites al programa europeu de
Garantia Juvenil.
Els i les joves participants tenen l'oportunitat de rebre orientació
professional, aprendre una professió, obtenir el títol d'ESO i fer
pràctiques en empreses, amb possibilitat d'accedir a un contracte
laboral de sis mesos.
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)

Difusió i
comunicació
Destinataris

•
•

Vetllar pel manteniment del servei al poble
Donar a conèixer aquest servei entre la població jove

Joves a partir de 16 anys indistintament del gènere, posició social i
procedència. Estudiants d’ESO, batxillerat, cicles formatius o
universitaris.
Temporalització
El servei és continu i estable en el temps
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut)
Recursos Humans
Personal Espai Jove
Agència del desenvolupament del Berguedà
Inversió Econòmica Sense partida prevista
Indicadors
• Nombre d’ofertes penjades.
Avaluació
•
Nombre de consultes
Metodologia
Avaluació

Nombre de joves que han utilitzat el servei
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Títol acció
Objectius
específics

GARANTIA JUVENIL
• Donar a conèixer aquest servei entre la població jove

Descripció

Des de l’Oficina Jove del Berguedà es posa a disposició dels joves
en atur i que no estiguin estudiant, el programa “Garantia Juvenil”
que garanteix oportunitats per als joves i ofereix ajuts per a les
empreses, basant-se en programes de:
FORMACIÓ per a desenvolupar competències professionals.
INSERCIÓ en el mercat laboral: pràctiques o contractes laborals
EMPRENEDORIA i autoocupació
ORIENTACIÓ laboral

Difusió i
comunicació
Destinataris

Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)

Metodologia
Avaluació

Nombre de joves que han utilitzat el servei

Joves a partir de 16 anys indistintament del gènere, posició social i
procedència.
Temporalització
El servei és continu i estable en el temps
Recursos Humans
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut)
Personal Espai Jove
Oficina Jove
Inversió Econòmica Amb partida prevista
Indicadors
Nombre usuaris derivats
Avaluació

Educació i formació
Realitzar cursos per joves responent a les necessitats i demandes d’aquests.
Oferir accions i recursos pedagògics per a joves en l'àmbit de l'educació no formal.
Mantenir un canal de comunicació directa amb l'institut.
Assessorar i orientar els joves en la presa de decisions de tipus acadèmic.
Facilitar l'accés a la informació referent a l'oferta educativa i les seves vies d'accés.
Proporcionar un espai de concentració i d'estudi.
Difondre i promocionar totes les formes d’educació existents a Gironella i a la comarca: l’educació
formal, la no formal i la informal.
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Títol acció
Objectius
específics

Descripció

Difusió i
comunicació
Destinataris

CICLES TEMÀTICS,XERRADES, PROJECCIONS, TALLERS
• Oferir cursos i monogràfics que complimentin l’activitat formativa
dels i les joves.
• Potenciar l’educació no formal.
• Fomentar la formació integral de la persona i l’educació.
• Treballar conjuntament amb institut per la planificació i
coordinació dels tallers.
Celebració de cicles temàtics, xerrades, projeccions, tallers...
Relacionats amb les problemàtiques i inquietuds dels i les joves del
municipi. Així, es poden treballar els diferents temes des de noves
perspectives per captar l’interès de la població jove i fer-la reflexionar
sobre la situació de l’entorn. Per exemple, un dels temes del cicle serà
la relació dels i les joves amb les drogues, i consistirà en la projecció
d’una pel·lícula, la realització d’uns tallers i la intervenció d’una
persona jove que ha superat problemes d’addicció. Un altre cicle girarà
entorn de la vida post-estudis obligatoris: universitats, estudis,
mobilitat, beques... Però també experiències: Erasmus, vida fora del
poble, pràctiques en empreses...
Així com qualsevol tema que preocupi o interessi als joves
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)

Joves d’entre 12 i 34 anys indistintament del gènere, posició social i
procedència. Estudiants d’ESO, batxillerat, cicles formatius o universitaris.
Pertanyents al Grup de Joves de Gironella, als Diables del Clot de l’Infern o
a la secció d’esplai del Centre Quitxalla Excursionista.
Temporalització
Tardes i caps de setmana durant el curs
Setmanalment, durant l’estiu
Recursos Humans
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut)
Oficina Jove del Berguedà
Consell Comarcal del Berguedà (àrea d’inclusió)
Inversió Econòmica En funció de les activitats. Mínim de 5.000€
Indicadors
Avaluació

Metodologia
Avaluació

Nombre d’entitats actives
Nombre de consultes referents al tema
Nombre de propostes rebudes
Valoració dels joves de l’ajuda rebuda
Valoració de l’Ajuntament del grau de compromís dels participants
Seguiment personalitzat als joves
Reunions periòdiques amb els joves
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Títol acció

FIRA DE L’ESTUDIANT

Objectius específics

Orientar els alumnes de secundària

Descripció

Durant el mes d’abril, se celebra a Manresa una Fira de l’estudiant
de tota la Catalunya Central.
En aquesta fira hi participen alumnes de l’institut i hi poden trobar
tota l’oferta formativa de la Catalunya Central.
Regidoria de Joventut
Institut Pere Fontdevila
Oficina Jove del Berguedà
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)

Desenvolupament

Difusió i
comunicació
Destinataris
Temporalització
Recursos Humans

Inversió Econòmica

Joves entre 12 i 18 anys
Abril
Regidor de Joventut
Tècnic del Servei Comarcal de Joventut
Dinamitzador compartit
Sense inversió econòmica

Indicadors Avaluació Valoració de l’Ajuntament
Valoració de l’Institut Gironella
Metodologia
Seguiment del funcionament de l’acció
Avaluació

Habitatge
Els objectius proposats per aquest eix són:
Facilitar la difusió dels recursos i serveis d’habitatge existents.

Títol acció
Objectius específics

SERVEI D’HABITATGE DEL BERGUEDÀ

•

Vetllar pel manteniment del servei
Donar-lo a conèixer entre la població juvenil
Des del Consell Comarcal s’ofereix aquest servei que ofereix
informació de tota mena de tràmits necessaris per a obtenir ajudes i
altres sol·licituds relacionades amb l’habitatge. El servei, dons, és un
element a potenciar de cara als joves amb ganes d’emancipar‐se.
Institut i mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)

•

Descripció

Difusió i
comunicació
Destinataris
Temporalització
Recursos Humans

Població jove amb ganes d’emancipar‐se (a partir de 18 anys)
El servei és continu i estable en el temps
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut)
Consell Comarcal del Berguedà
Inversió Econòmica Sense partida prevista
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Indicadors
Avaluació
Metodologia
Avaluació

Nombre de consultes rebudes
Nombre de derivacions
Valoració dels joves
Seguiment del funcionament de l’acció

Oci i cultura
Generar un tipus d’oci no nocturn per als adolescents.
Millorar informacions sobre les activitats, tant a nivell de cartelleres com a nivell 2.0.
Fomentar la participació juvenil en les diferents activitats culturals, sigui com a consumidors,
gestors o creadors.

Fomentar la lectura entre la franja d’edat dels 12 als 18 anys.
Títol acció

A PRENDRE LA FRESCA!

Objectius específics

Dotar d’una oferta d’activitats d’oci durant els vespres d’estiu

Descripció

Des de l’Oficina Jove es coordina una publicació de l’oferta
comarcal en activitats d’oci i de lleure que hi ha al Berguedà. Es
contacta amb tots els ajuntaments i s’agrupen en una sola
publicació els tornejos, tallers i activitats on hi participen joves (i
moltes vegades també altres públics)
Regidoria de Joventut
Oficina Jove del Berguedà
Mitjançant canals habituals 2.0 (web, facebook, twitter, instagram)

Desenvolupament
Difusió i
comunicació
Destinataris
Temporalització
Recursos Humans

Inversió Econòmica

Joves de 12 a 34 anys i població en general
Juliol i Agost
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut)
Oficina Jove
Dinamitzador compartit
500 €

Indicadors Avaluació Nombre de participants a les activitats
Valoració de l’Ajuntament
Metodologia
Seguiment del funcionament de les activitats
Avaluació
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Títol acció

BIBLIOTECA JOVE

Objectius específics

Animar a la lectura

Descripció

És coordinarà un grup de joves que mantinguin i seleccioni una
petita biblioteca a l’espai jove, amb llibres i altres materials
audiovisuals.
Regidoria de Joventut

Desenvolupament
Difusió i
comunicació
Destinataris
Temporalització
Recursos Humans

Inversió Econòmica

Mitjançant canals habituals 2.0 (web, facebook, twitter, instagram)
Joves de 12 a 34 anys i població en general
Tot l’any
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut)
Dinamitzador compartit
Personal biblioteca
Sense partida prevista

Indicadors Avaluació Nombre de materials consultats
Valoració de l’Ajuntament
Metodologia
Seguiment del funcionament de l’activitat
Avaluació

Títol acció
Objectius específics

OCI ALTERNATIU

•

Fomentar les formes d’oci alternatiu vinculades a la
música i al teatre.
• Promoure la llengua i la cultura catalana.
• Aconseguir relacions intergeneracionals, les quals
afavoreixen el desenvolupament dels joves i adolescents.
• Fomentar el vincle i la participació amb les festes i actes
del municipi
Descripció
Crear alternatives d’oci per els joves i adolescents, ja sigui nocturn
o no. Ja sigui promovent la participació e implicació en els actes
municipals com esdevenint creadors i promotors dels seus propis.
Desenvolupament
Regidoria de Joventut
Difusió i comunicació Mitjançant canals habituals 2.0 (web, facebook, twitter, instagram)
Destinataris
Joves d’entre 12 i 34 anys indistintament del gènere, posició social i
Procedència
Temporalització
Tot l’any
Recursos Humans
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut)
Dinamitzador compartit
Inversió Econòmica
Depenent del nombre d’actuacions.
Indicadors Avaluació Nombre d’actuacions realitzades
Nombre de grups beneficiats
Valoració de l’Ajuntament
Metodologia
Seguiment del funcionament de l’activitat
Avaluació
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Títol acció
Objectius específics

SETMANA JOVE

•
•

Descripció
Desenvolupament
Difusió i
comunicació
Destinataris
Temporalització
Recursos Humans

Inversió Econòmica

Organitzar activitats d’oci alternatiu: gimcanes
nocturnes,esport a la fresca, tallers, etc....
Dinamitzar les entitats i/o grups de joves durant el juliol.

Organitzar activitats per a joves i adolescents durant el més de
Juliol, fent-los partícips de la programació.
Regidoria de Joventut
Mitjançant canals habituals 2.0 (web, facebook, twitter, instagram)
Joves d’entre 12 i 34 anys indistintament del gènere, posició social
i procedència
una setmana a l’any
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut)
Dinamitzador compartit
Depenent del nombre d’actuacions.

Indicadors Avaluació Nombre d’actuacions realitzades
Nombre de grups beneficiats
Valoració de l’Ajuntament
Metodologia
Avaluació

Seguiment del funcionament de l’activitat

Foment de la participació i suport a l’associacionisme
Establir nous canals de participació per facilitar que la veu dels joves sigui tinguda en consideració
en tots aquells aspectes que els afecten.
Enfortir el teixit associatiu juvenil del poble i garantir la presència de ple dret en la vida ciutadana.
Apropar l'administració municipal al jovent. (Servir de vincle o de canal de comunicació jovesadministració, administració-joves).
Facilitar espais de trobada/intercanvi entre els joves del municipi.
Promoure l'arrelament dels/les joves al municipi i la seva participació activa.
Esdevenir altaveu de les peticions i demandes dels/les joves.
Proporcionar informació sobre els serveis del territori dirigits a la població juvenil i adolescent.
Assessorar els/les joves sobre la constitució i el funcionament del teixit associatiu
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Títol acció

PUNT JOVE

Objectius específics Esdevenir punt de trobada i referència de les entitats juvenils
(realitzar-hi reunions, activitats, etc.).
Descripció
Informació d’interès juvenil i assessorament als joves en temes de:
- Mobilitat
- Estudis (oferta educativa, accessos als diferents estudis, ...)
- Reducció de riscos.
- Ofertes laborals
- Beques
- Oferta cultural i d’oci.
- Carnets juvenils (jove, d’estudiant, d’alberguista, ...)
- Associacionisme.
- Difusió d’informacions i activitats juvenils
- Centre d’iniciatives juvenils i casal de joves
- Programació estable d’activitats
- Local d’entitats juvenils
Difusió i
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)
comunicació
Destinataris
Joves d’entre 12 i 34 anys indistintament del gènere, posició social i
procedència. Estudiants d’ESO, batxillerat, cicles formatius o
universitaris, pertanyents al grup de Joves de Gironella o qualsevol
altra entitat juvenil
Temporalització
Durant tot l’any
Recursos Humans
Personal Espai Jove
Grup de Joves de Gironella
Inversió Econòmica

En funció de les activitats

Indicadors Avaluació Valoració dels joves
Valoració de l’Ajuntament del grau de compromís dels participants
Nombre d’activitats, xerrades, tallers,...
Metodologia
Seguiment personalitzat als joves
Avaluació
Reunions periòdiques amb els joves
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Títol acció

ASSEMBLEES OBERTES

Objectius específics

Fer de l’espai jove el punt de trobada i referència de les entitats
juvenils (realitzar-hi reunions, activitats, etc.).
Celebració d’assemblees trimestrals obertes a tots els joves per
decidir quines activitats realitzar sobre un pressupost donat. Les
assemblees seran temàtiques i cada assistent podrà presentar
propostes que s’ajustin al pressupost i condicions pactades amb
anterioritat.
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)

Descripció

Difusió i
comunicació
Destinataris

Temporalització
Recursos Humans

Joves d’entre 12 i 34 anys indistintament del gènere, posició social i
procedència. Estudiants d’ESO, batxillerat, cicles formatius o
universitaris, pertanyents al grup de Joves de Gironella o qualsevol
altra entitat juvenil.
Durant tot l’any
Grup de Joves de Gironella

Inversió Econòmica

En funció de les activitats.

Indicadors Avaluació Nombre d’entitats actives
Nombre de consultes referents al tema
Nombre de propostes rebudes
Valoració dels joves de l’ajuda rebuda
Valoració de l’Ajuntament del grau de compromís dels participants
Metodologia
Seguiment personalitzat als joves
Avaluació
Reunions periòdiques amb els joves

Títol acció

ADEQUACIÓ DE L’ESPAI JOVE

Objectius específics

Fer de l’espai jove el punt de trobada i referència de les entitats
juvenils (realitzar-hi reunions, activitats, etc.).
Adequació de l’espai jove per tal de que les entitats hi puguin
celebrar les reunions. També per al desenvolupament del dia a dia.
Actualment les entitats juvenils no disposen d’un espai propi per
poder reunir-se i preparar les activitats que realitzen al llarg de l’any.
L’obertura de l’espai jove ofereix la possibilitat de centralitzar-les i,
de manera indirecta, d’obrir-les a altres joves, en aquest cas usuaris
de l’espai. Aquesta inversió també podrà ser utilitzada per altres
usos.
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)

Descripció

Difusió i
comunicació
Destinataris

Temporalització

Joves d’entre 12 i 34 anys indistintament del gènere, posició social i
procedència. Estudiants d’ESO, batxillerat, cicles formatius o
universitaris, pertanyents al grup de Joves de Gironella o qualsevol
altra entitat juvenil.
Tercer trimestre 2018
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Recursos Humans

Personal Espai Jove
Grup de Joves de Gironella

Inversió Econòmica

En funció de les activitats.

Indicadors Avaluació Valoració dels joves de l’ajuda rebuda
Valoració de l’Ajuntament del grau de compromís dels participants
Metodologia
Seguiment personalitzat als joves
Avaluació
Reunions periòdiques amb els joves

Títol acció

CAMPANYES DE DIFUSIÓ DELS SERVEIS COMARCALS

Objectius específics Fer de l’espai jove el punt de trobada i referència de les entitats
juvenils (realitzar-hi reunions, activitats, etc.).
Descripció
Realització de campanyes de difusió dels serveis comarcals al
poble. El desconeixement dels serveis comarcals de joventut és un
fet recorrent entre la població jove del poble. Una campanya de
difusió i màrqueting dirigida i pensada ajudarà a que aquest
desconeixement minvi.
Donar a conèixer l’Oficina Jove del Berguedà, que ofereix una
atenció al públic de persones joves i adultes per temes de joventut
o altres temes que es porten des de Joventut, així com un
assessorament sobre ensenyaments reglats o no, beques d’estudis,
transició ensenyament/treball, acreditació de competències
professionals, activitats d’educació en el lleure de vacances, etc.
Difusió i
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)
comunicació
Destinataris
Joves d’entre 12 i 34 anys indistintament del gènere, posició social i
procedència. Estudiants d’ESO, batxillerat, cicles formatius o
universitaris. També persones que ja treballen.
Temporalització
Durant tot l’any.
Recursos Humans
Oficina Jove del Berguedà
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut i de comunicació)
Institut Pere Fontdevila
Inversió Econòmica En funció de les activitats. Mínim de 1.000€
Indicadors
Avaluació

Valoració dels joves de l’ajuda rebuda
Valoració de l’Ajuntament del grau de compromís dels participants

Metodologia
Avaluació

Seguiment personalitzat als joves
Reunions periòdiques amb els joves
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Títol acció
Objectius específics

Descripció

Difusió i
comunicació
Destinataris

Temporalització
Recursos Humans
Inversió Econòmica

Indicadors
Avaluació

Metodologia
Avaluació

SUPORT A LES ENTITATS

•
•

Encoratjar l’associacionisme a través de les entitats juvenils
Recolzar les activitats d’aquestes entitats
• Conèixer les seves necessitats i objectius periòdicament
• Reunions periòdiques per saber‐ne les necessitats i
objectius.
• Reconeixement de la tasca en el foment de la participació
juvenil que fan aquestes entitats en forma d’entrevistes als
mitjans de comunicació local i enregistrament gràfic de les
seves activitats.
• Les entitats poden formular les seves propostes i peticions
directament a la regidoria de Joventut de l’Ajuntament o bé
a través de l’Espai Jove , de forma directa, telefònicament i
via mail.
• Seguidament seran convocats a reunió. Reunió a inicis
d’any per fer previsió anual d’activitats previstes i incloure‐
les en les previsions municipals.
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)
Joves d’entre 12 i 34 anys indistintament del gènere, posició social i
procedència. Estudiants d’ESO, batxillerat, cicles formatius o
universitaris. També persones que ja treballen.
Tot l’any
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut, cultura i de comunicació)
En funció de les activitats, en forma de subvencions destinades a
entitats, a part de les infraestructures i logística necessàries per les
activitats destinades a joves organitzades des de les entitats.
• Nombre d’entitats actives.
• Nombre de consultes referents al tema.
• Nombre de propostes rebudes.
• Valoració dels joves de l’ajuda rebuda.
• Valoració de l’Ajuntament del grau de compromís de les
entitats.
Seguiment personalitzat als joves
Reunions periòdiques amb els joves
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Salut i esport
Programar actuacions sobre salut en l’oci nocturn
Mantenir la coordinació amb el Servei d’Informació i Orientació de Drogodependències, situat a
l’Oficina Jove del Berguedà.
Fomentar alternatives d'oci saludable.
Crear xarxa amb els serveis de salut municipals i supramunicipals a fi d'assessorar i orientar en
temes de salut juvenil (trastorns alimentaris, conductes de risc, sexualitat, ...)
Donar a conèixer i establir coordinacions amb el servei de drogodependències comarcal.
Informar i ser partícips de les activitats esportives i saludables.
Títol acció
Objectius específics
Descripció

Difusió i
comunicació
Destinataris

PLA COMARCAL DE DROGODEPENDÈNCIES
•

Vetllar pel manteniment del pla al poble

Des del Consell Comarcal cada any s’activa aquest pla per
conscienciar als adolescents sobre els nocius efectes del consum
de drogues. Aquest pla consisteix en un conjunt de xerrades i tallers
a l’IES i un dispositiu d’atenció i informació adreçat als adolescents.
Cal continuar en la mateixa línia.
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)

Adolescents i joves residents a la comarca del Berguedà i les seves
famílies
Temporalització
Tot el curs escolar
Recursos Humans
El servei compta amb 1 Educadora Social amb una dedicació de
20h setmanals.
L’Educadora està integrada dins el Servei Comarcal de Joventut.
Inversió Econòmica
Pre La regidoria de joventut no intervé econòmicament en l’actuació
Indicadors
Avaluació
Metodologia
Avaluació

Formulari de valoració de l’activitat segons les accions de prevenció.

47

Títol acció
Objectius específics

Descripció

Difusió i
comunicació
Destinataris

SERVEI DE DROGODEPENDÈNCIES

•

Crear instruments de detecció i derivació consensuats i
eficaços, en el si de la comissió de drogues.
• Promoure accions de prevenció (educativa i escolar, familiar o
comunitària).
• Promoure accions per reducció dels problemes associats al
consum.
• Promoure i organitzar formació per els professionals
(professors, mestres, educadors socials, tècnics de
joventut...).
• Oferir informació, orientació i assessorament als joves en torn
a les drogues, els riscos associats, conseqüències....
• Informar, orientar i donar pautes de detecció i prevenció a les
famílies sobre possibles consums dels seus fills i filles.
• Derivació cap a recursos especialitzats d’atenció integral i de
tractament (SPOTT, CAS....).
El SIOD és el Servei d’informació i orientació de
drogodependències que va adreçat a joves i les seves famílies i
pretén facilitar informació i orientació sobre les addiccions i els seus
efectes per tal d’incrementar les estratègies de protecció davant el
risc, amb la finalitat de reduir les repercussions negatives tan en
l’àmbit individual, familiar o social.
Evitar la progressió des de l' inici de l’addicció cap a situacions
d'abús. Detectar problemes de les addiccions en les seves fases
primerenques. Reduir riscos i danys relacionats amb les addiccions,
especialment els relacionats amb el consum de drogues. Fomentar
estratègies per a la promoció de la salut integral i de suport a
l'adhesió a tractaments per millorar la qualitat de vida.
El servei forma part del PLA COMARCAL DE PREVENCIÓ DE
DROGODEPENDÈNCIES del Consell Comarcal del Berguedà que
té per missió treballar per a reduir el consum de drogues a la
comarca a través d’actuacions preventives amb i per els/les joves,
escoles i famílies.
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)

Adolescents i joves residents a la Comarca del Berguedà i les
seves famílies
Temporalització
Aquest servei atén a l’Oficina Jove del Berguedà així com a
diferents instituts de la Comarca. L’horari d’atenció és de dilluns a
divendres de 9h a 13h.
Recursos Humans
El servei compta amb 1 Educadora Social amb una dedicació de
20h setmanals.
L’Educadora està integrada dins el Servei Comarcal de Joventut.
Inversió Econòmica
Pre Depenent de les activitats. Un mínim de 500€
Indicadors Avaluació Formulari de valoració de l’activitat segons les accions de prevenció
Metodologia
Formulari de valoració de l’activitat segons les accions de
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Títol acció
Objectius específics

TORNEJOS ESPORTIUS

•

Vetllar pel manteniment del torneig en el temps
Augmentar el nombre de joves participants
Cada any, s’organitzen un tornejos de esportius en els que hi
participen molts joves i adolescents. Mantenir aquest torneig tant
pel vessant esportiu com pel vessant més d’oci i social ha de ser
important per al desenvolupament d’activitats de lleure de qualitat.
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)

•

Descripció

Difusió i
comunicació
Destinataris

Temporalització
Recursos Humans
Inversió Econòmica
Indicadors
Avaluació
Metodologia
Avaluació

Joves d’entre 12 i 34 anys indistintament del gènere, posició social i
procedència. Estudiants d’ESO, batxillerat, cicles formatius o
universitaris. També persones que ja treballen.
Al llarg de l’any
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut i d’esports)
Entitats esportives
La regidoria de Joventut col·labora amb la regidoria d’Esports

•

Nombre de participants

Valoració ajuntament i clubs

Avaluació

prevenció.

Títol acció

SALUT I ESCOLA

Objectius específics
Descripció

Difusió i
comunicació
Destinataris
Temporalització
Recursos Humans
Inversió Econòmica
Indicadors
Avaluació

•

Vetllar pel manteniment del programa a l’Institut.

Des del Consell Comarcal i amb la col∙laboració d’educadors
socials i de personal del CAP es llança aquest programa de salut
destinat a adolescents i que tracta de temes importants de cara als
joves com ho són el consum de drogues o la sexualitat. A més, un
dia a la setmana un professional de la sanitat (llevadora, metge de
capçalera...) es posa a disposició exclusivament dels adolescents
que vulguin fer consultes personals.
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)
Joves i adolescents alumnes de l’institut (de 12 a 18 anys)
Octubre
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut i de comunicació)
Institut Pere Fontdevila
Els tallers i les activitats tenen un cost de 1000€

•
•

Valoració dels joves de l’ajuda rebuda
Valoració de l’Ajuntament del grau de compromís dels
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Metodologia
Avaluació

participants
Seguiment personalitzat als joves
Reunions periòdiques amb els joves

Mobilitat
Estudiar la possibilitat de realitzar col·laboracions supramunicipals.
Millorar la mobilitat dels joves en el territori per facilitar-los l’accés a recursos educatius i oferta
laboral.
Títol acció

AUTOCARS DE PATUM

Objectius específics

Reduir el risc a les carreteres durant la Patum
Millorar la mobilitat dels joves berguedans dins la comarca
Durant dijous i dissabte de Patum, el Servei Comarcal de Joventut
organitza autocars que surten des de diversos municipis cap a
Berga, al vespre, i retornen cap als municipis d’origen a les 5 de la
matinada.
Els usuaris han de comprar el tiquet d’anada i tornada a
l’ajuntament.
Mitjançant canals habituals 2.0 (facebook, twitter, instagram)

Descripció

Difusió i
comunicació
Destinataris
Temporalització
Recursos Humans

Inversió Econòmica

Joves a partir de 15 anys
Maig-juny
Ajuntament de Gironella (àrea de joventut)
Personal administratiu de l’ajuntament
Màxim 300 € (empresa segurat)

Indicadors Avaluació Nombre de tiquets venuts
Valoració de l’Ajuntament
Seguiment del funcionament de l’acció
Metodologia
Avaluació

Encara que no sigui un programa pròpiament de Joventut, cap destacar la integració
tarifaria de la comarca que ha suposat una millora considerable en la mobilitat dels joves. La integració
tarifaria ha suposat un estalvi econòmic en els desplaçaments, així com un augment de la freqüència
de les expedicions.
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5.4 Eix 3. Comunicació
Les prioritats i necessitats que abordem en el present PLJ compten amb una estratègia
comunicativa que pretén ser una eina de difusió i d’actuació entre la regidoria de joventut
i els joves del municipi, als quals es destina aquest document. Els canals d’aquesta
estratègia s’alimenten principalment dels recursos telemàtics en xarxa, concebuts com un
mitjà de comunicació actual i a l’abast de la nostra societat moderna. A banda, les activitats
programades relatives a les propostes tenen una previsió de difusió propagandística als
taulells informatius municipals com a garantia que tota la

població és degudament

informada.

Recurs comunicatiu de xarxa 2.0 de difusió d'activitats
joves, promoció i consultes

Compartit Ens Associació de joves

Recurs comunicatiu de xarxa 2.0 de difusió d'activitats
joves i de promoció

Compartit Ens Associació de joves

Recurs informatiu de xarxa 2.0 de difusió d'activitats
joves i de promoció. Canal de notícies municipal

Ens municipal

Recurs telemàtic de contacte entre la regidoria i
l'Associació de joves

Regidoria - Associació
de joves

Recurs telemàtic de contacte municipal amb la
regidoria de Joventut

Ens municipal

Recurs comunicatiu de xarxa 2.0 (facebook) de difusió
d'activitats joves, promoció i consultes

OJB - Joves de la
comarca

Recurs informatiu de xarxa 2.0 de difusió d'activitats
joves i de promoció. Canal de notícies comarcal

OJB - Joves de la
comarca

Recurs informatiu de xarxa de difusió d'activitats joves
i de promoció municipal

Població
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6.

La sistematització

6.1. Destinataris
Els destinataris de les diferents necessitats classificades en el ventall de temàtiques
implicades que han de servir com a referència o pauta per a les properes polítiques juvenils
són els joves d’entre 12 i 34 anys indistintament del gènere, posició social i procedència.
Cadascuna de les accions a prendre s’han d’oferir per englobar la franja d’edat al complet
del període designat com a Joventut.
Tanmateix, algunes implementacions s’han de realitzar tenint en compte, d’una
banda la realitat de l’aplicació segons el col·lectiu d’edat al qual es refereix, així com les
adaptabilitats i limitacions d’algunes accions, p. ex: la borsa d’habitatge és un servei
disponible en matèria de joventut, però rarament un jove de 13 anys s’hi interessarà perquè
generalment no està en posició d’emancipació, ara bé, un jove de 27 anys és un altre cas.
A continuació, us detallem cadascuna de les accions previstes per edats:

Persona
destinatària
de 12 a 16
anys

Persona
destinatària
de 26 a + de
30 anys

Acció i/o
activitat
adaptada
per a :

Persona
destinatària
de 17 a 20
anys

Persona
destinatària
de 21 a 25
anys
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Classificació per edats de les diferents accions previstes
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Cicles temàtics,
xerrades,
projeccions
Assemblees
obertes
Adequació de
l’espai jove
Servei Comunitari
Campanyes de
difusió dels serveis
comarcals
Espai Jove
Autocars de Patum
A prendre la fresca!
Fira de l'estudiant
Cartellera Laboral
Sevei d'ocupació
del Berguedà
Garantia Juvenil
Joves per
l'ocupació
Biblioteques
humanes
Borsa d'habitatge
del Berguedà
Servei d'habitatge
del Berguedà
Biblioteca Jove
Oci alternatiu
Setmana Jove
SIJ comarcal
Suport a les
entitats
Pla comarcal de
drogodepèndencies
Servei de
Drogodependències
Tornejos esportius
Salut i escola

53

6.2. Temporització
Per a les accions previstes, la previsió de temporització i aplicació és la següent, en base
a l’estudi del present pla, però l’objectiu és que es treballin, s’executin o es debatin amb el col·lectiu
jove fins que l’acció s’hagi realitzat i se’n garanteixi la continuïtat, sempre que els joves les considerin
necessitats o prioritats :
2017

2018

2019

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

2020
2T 3T 4T

Cicles temàtics, xerrades,
projeccions, tallers
Assemblees obertes
Adequació de l’espai jove
Servei Comunitari
Campanyes de difusió dels
serveis comarcals
Espai Jove
Autocars de Patum
A prendre la fresca!
Fira de l'estudiant
Cartellera Laboral
Sevei d'ocupació del Berguedà
Garantia Juvenil
Joves per l'ocupació
Biblioteques humanes
Borsa d'habitatge del Berguedà
Servei d'habitatge del Berguedà
Biblioteca Jove
Oci alternatiu
Setmana Jove
Assemblees obertes
SIJ comarcal
Suport a les entitats
Pla comarcal de
drogodepèndencies
Servei de Drogodependències
Tornejos esportius
Salut i escola
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6.3. Recursos
L’ens municipal disposa d’un seguit d’adjuvants per al desenvolupament del dia a dia juvenil.
Aquests recursos es divideixen entre tots aquelles persones especialistes que formen part de
l’administració i que treballen activament com a suport humà. A banda, l’Ajuntament de Gironella
també disposa actualment d’un seguit d’infraestructura municipal que és a l’abast dels joves del
municipi, en les quals s’hi desenvolupen altres accions que sovint no tenen un paper essencial en el
principi de transformació i execució de la realitat jove. En aquest apartat es detallen els recursos
generals que l’ens de Gironella dedica i proporciona al col·lectiu jove municipal:

Recursos humans
Gironella compta amb un dinamitzador compartit de Joventut, té una dedicació de 7 hores setmanals
que treballa en règim de Pla d’Ocupació. A banda, també es compta amb el suport tècnic de l’Oficina
Jove del Berguedà, la dedicació de la regidora de Joventut, així com altre personal de l’Ajuntament
de Gironella, com ara les educadores socials.

Per tant, es manifesta que hi ha un dèficit de recursos humans per poder dur a terme amb garanties
els plans, programes i projectes de l’àrea de Joventut. Addicionalment, des de l’administració, també
es compta amb l’educadora social, treballadora social i tècnics de l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà per projectes concrets que fan referència a Joventut.

Recursos materials i funcionals
Gironella disposa de diferents espais d’infraestructura municipal, adaptats per a la raó i accions
que es duen a terme a cada local i compartits amb altres tipus d’activitats que no sempre són
de caire juvenils. A continuació detallem alguns dels locals, dels quals els jove poden disposar
per desenvolupar actuacions del PLJ.
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Infraestructures municipals
▪

LOCAL DEL BLAT: l'antic Local del Blat s'ha convertit en un espai cobert òptim per
a la celebració de festes, fires i àpats. S'hi preveuen futures actuacions a la teulada
i també una remodelació general que el convertirà en una sala de teatre.

▪

PARET D'ESCALADA: a la Font del Balç de Gironella trobem equipades amb preses
artificials 6 vies d'escalada amb dificultats que oscil·len entre el V+ i el 6c. És una
zona de dificultat més elevada que el rocòdrom de la plaça de l'Estació. Es troba
situat a uns 50 metres del berenador/restaurant de la Font del Balç, en un lloc molt
ombrívol ideal per a practicar l'escalada durant els mesos d'estiu.

▪

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL: el pavelló poliesportiu municipal està
pensat fonamentalment per a la pràctica de totes les modalitats esportives de tipus
indoor. Tot i això s'ha demostrat que és un espai cobert òptim per a festes i
exhibicions.

▪

ROCÒDROM: el rocòdrom de la plaça de l'Estació està construït utilitzant un sistema
únic al món, de manera que tot i ser artificial és molt difícil diferenciar-lo de la roca
natural. Està pensat per iniciar-se a l'escalada i permet fer pràctiques de ràpel i altres
maniobres amb cordes. També permet la pràctica de l'anomenat boulder.

▪

ZONA ESPORTIVA: actualment es compta amb camp de futbol, pista poliesportiva,
piscines descobertes, pavelló poliesportiu, camp de futbol-7/pistes de vòlei exterior i
tres pistes de tennis.

▪

BIBLIOTECA MUNICIPAL: la biblioteca municipal és una infraestructura que ofereix
un servei essencial a Gironella i es basa en un punt d’orientació, assessorament,
espai d’estudi i de lectura per a la ciutadania. Compta amb una programació variada
de cursos i activitats.
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▪

ESPAI MUNICIPAL “El Cau”: Gironella compta des de fa una bona pila d’anys amb
un agrupament de Minyons Escoltes i Guies que treballen activament amb les
franges d’edats joves d’entre els 12 fins als 21 anys, generalment. La infraestructura
on l’agrupament hi realitza la majoria de trobades, accions i/o activitats és de caire
municipal i aquest espai podria ser d’ús jove igualment, sempre que no destorbi
l’activitat principal que s’hi realitza.

Molts d’aquests equipaments, malgrat no ser únicament per a ús dels joves, sí que s’utilitzen
per a diverses activitats juvenils. Així doncs, pensant en possibles viabilitats per a nous
usos, el pavelló es pot convertir en una sala per a festivals o concerts o la Biblioteca pot
acollir una xerrada, taller de temàtica juvenil o fomentar-hi la lectura, tal com especifica
aquesta diagnosi.
D’altra banda cal tenir present altres recursos com ara les estructures cedides per altres
ajuntaments (entarimats, graderies, etc.), recursos de la brigada municipal (tanques, cons...),
recursos del Consell Comarcal i altres organismes comarcals, així com recursos de la
Diputació i altres ens provincials i nacionals.
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6.4. Pressupost i Pla de finançament
Pel què fa als recursos municipals destinats a activitats de l’àrea de Joventut, la regidoria
anualment planifica i estima unes partides per poder a dur a terme les accions relatives a les propostes
i decisions preses directament amb el consens dels joves del municipi, algunes de les quals es
recullen en el present pla. A continuació, us detallem de manera aproximada la quantitat econòmica
destinada :

Pressupost PLJ Gironella 2017-2020
Línies de treball o
programes
Tècnic comarcal
compartit de joventut

2017

2018

2019

2020

2.000 €

2.000 €

1.000€

1.000€

900 €
500 €
1.000 €
11.000€
400 €

900 €
500 €
1.000 €
11.000€
400 €

35.814,96€

35.814,96€

4.000 €

Manteniment espai jove
(llum, aigua, telèfon i gas)
Despeses material
creació Espai Jove
Dinamitzador joventut
compartit
900 €
900 €
Suport a les entitats
500 €
500 €
Campanyes de difusió
1.000 €
1.000 €
Regidoria de Joventut
7.500€
11.000€
Busos de Patum
400 €
400 €
Total pressupost del
Servei Local de Joventut
per al Pla d'actuació anual
- PLJ
40.814,96€ 35.814,96€
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6.5. Metodologia: Transversalitat i treball en xarxa
En cada una de les fases del PLJ (diagnosi, disseny i planificació, implementació i
gestió, i avaluació) es té en compte els principis rectors del Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2020: participació, transformació, integralitat i qualitat, d’una banda.
D’altra banda, caldria treballar aspectes, polítiques i temes de joventut en un espai adequat,
específic i amb un tècnic o dinamitzador propi que l’ocupi per vetllar pel
desenvolupament i control d’aquest present pla, així com de les polítiques de joventut.
Basant-nos en la valoració d’aquest document, concloem que és prioritari teixir i treballar
en xarxa amb altres agents del territori, que són part activa i que conviuen i treballen
diàriament amb les persones joves. Generalment es tracta d’entitats i centre educatius amb
els quals s’hi podrien coordinar accions per tal que l’execució d’activitats i el feedback dels
joves implicats fos més efectiva i directa.

7. Avaluació
Des de la regidoria de Joventut creiem que l’avaluació ha de ser un element clau en
el desenvolupament del Pla Local de Joventut que analitzem. En aquest sentit, el PLJ preveu
una avaluació en tres temps diferenciats basada en una avaluació diagnòstica que és de
caire més analític i prèvia a l’execució de les activitats. Seguidament d’una avaluació de
procés que és el seguiment de la temporització de les accions previstes amb l’objectiu que
es duguin a terme per abastir les necessitats resultants d’aquest document.
Per acabar, l’avaluació final que s’extraurà de la valoració dels actors que hagin
participat de les accions dutes a terme i que pretén ser una anàlisi en què shi ’admetrien
observacions, crítiques constructives i millores per tal de valorar les accions, en primera
instància, i prendre consciència del grau de satisfacció de l’execució de l’activitat i del
desenvolupament en sí.
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Avaluació Diagnòstica
Aquesta fase, que ja queda inclosa en aquest document, s’estructura a partir de dues
grans línies de treball:
Anàlisi de dades quantitatives sobre l’estat de la joventut a Gironella, on es recull
informació sobre: evolució sociodemogràfica, immigració, educació i treball.
Anàlisi de la realitat des d’una vessant qualitativa. En aquest cas es recull informació
sobre sociodemogràfica, immigració, educació, treball, habitatge, salut, esport,
mobilitat, oci, cultura, participació i associacionisme.
Per a la recollida d’informació relativa a aquesta fase s’utilitzaran els següents instruments:
✓ Revisió Documental: inclou la revisió de memòries d’activitats dels diferents serveis
i programes prestats prèviament des de joventut, així com altres àrees que li són
afins.
✓ Revisió de Bases de Dades: inclou la revisió de dades estadístiques obtingudes
de Institut d’Estadística de Catalunya, l’Institut Nacional d’Estadística, el padró
municipal i diferents bases de dades de Departaments de la Generalitat de
Catalunya.
✓ Entrevistes individuals: realitzades a tècnics i especialistes que treballen de forma
directa o indirecta amb la joventut del municipi de Gironella.
✓ Entrevistes Grupals: realitzades a grups de joves, que s’agrupen en funció de
criteris que comparteixen, com per exemple l’edat, la participació en entitats, la
afiliació a grups polítics o el nivell d’estudis, entre d’altres.
✓ Grups de discussió: es realitzen amb tècnics municipals i joves per tal de contrastar
tots els resultats recollits en altres instruments.
El resultat final d’aquest procés d’avaluació i reflexió ha de permetre la definició de les línies
estratègiques que haurà de guiar el disseny del Pla local de Joventut i les activitats que se’n
deriven.
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Avaluació de procés
En aquesta fase, habitualment abandonada en anteriors PLJ del municipi, es pretén
aconseguir dos objectius bàsics:
Analitzar la idoneïtat (temporal i contextual) d’implementar les activitats previstes en
el PLJ.
Analitzar el desenvolupament de les activitats per tal d’introduir les millores que facin
falta durant el procés.
Per a dur a terme aquesta fase del procés d’avaluació es partirà dels indicadors d’avaluació
que han estat previstos en les diferents activitats proposades.
En aquesta línia, i tenint en compte els criteris de realisme, eficàcia i eficiència perseguits
en l’avaluació, es dissenyen tres instruments bàsics:
✓ Qüestionari de valoració prèvia a l’activitat: a emplenar pel tècnic responsable
de realitzar l’activitat, el seu objectiu és ajustar l’activitat a la realitat contextual i
temporal del moment en el qual s’ha de realitzar.

✓ Qüestionari de valoració posterior a l’activitat: a emplenar pel tècnic responsable
de realitzar l’activitat, el seu objectiu és valorar com s’ha desenvolupat l’activitat per
tal de detectar aspectes de millora si aquesta s’ha de repetir. Quan les activitats
tinguin una durada anual, la graella serà emplenada amb caràcter semestral.
✓ Qüestionari per a recollir la satisfacció dels usuaris: ha de ser un instrument que
permeti conèixer bàsicament si els usuaris han estat satisfets amb l’activitat
realitzada, així com recollir evidències de com aquesta es podria millorar. Quan les
activitats tinguin una durada anual, els qüestionari de satisfacció s’emplenarà amb
caràcter semestral per part dels usuaris.
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Avaluació final
Tot i ser considerada en la fase final del PLJ, la realització d’aquesta fase també ha
de recollir dades i informacions que han estat recopilades al llarg dels quatre anys de
desenvolupament del PLJ. En aquest sentit, els instruments a utilitzar per a la realització de
l’informe final d’avaluació del PLJ seran:
· Resultats avaluació processual: es tracta d’analitzar de forma transversal els resultats
obtinguts en els qüestionaris de valoració posterior a l’activitat, així com els de satisfacció
dels usuaris, tot valorant si els resultats obtinguts en els diferents moments en què s’han
aplicat permeten veure una millora de la qualitat de les activitats.
✓ Entrevistes individuals: realitzades a tècnics i especialistes que han treballat de
forma activa en el desenvolupament del PLJ.
✓ Entrevistes Grupals: realitzades amb representants de les entitats que han
participat en el disseny i implementació de les activitats previstes en el PLJ.
✓ Transversal de joventut: sessió extraordinària en el qual l’únic ordre del dia serà la
valoració del PLJ que finalitza, i recollir les propostes de millora que es plantegen de
cara al disseny per al següent període.
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Annexos
Annex 1. Diagnosi del Pla Local de Joventut
Annex 2. Model d’enquesta realitzada

Annex 1
Estudi de la Diagnosi en col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés i la Diputació de Barcelona

1 Introducció i metodologia
1.1 Context

El pla local de joventut 2012-2015 plantejava que el foment de la participació i el suport a
l’associacionisme eren els reptes als quals calia donar resposta a Gironella. Per aconseguirho, proposava els següents objectius específics:
‐ Difusió i comunicació de totes les activitats que es realitzin al poble al col∙lectiu jove
‐ Donar més utilització i activitat al punt jove
‐ Donar a conèixer i posar a disposició de la població el pla local de joventut
‐ Facilitar l’accés dels diferents equipaments municipals al col∙lectiu jove
‐ Ajudar i facilitar les tramitacions necessàries per tal de registrar a les entitats al
departament de justícia de la Generalitat
‐ Assessorar i guiar altres tramitacions burocràtiques
De cara al pla local de joventut 2016-2020, tant l’entrevista exploratòria amb el tècnic de
joventut com els grups de discussió han fet emergir la necessitat de seguir promovent la
participació juvenil així com l’oci juvenil a través de l’oferta cultural i esportiva a Gironella.

1.2 Objectius
Tal com indica la Guia per elaborar la diagnosi del pla local de joventut (ACJ, 2011), l’objectiu
fonamental d’una diagnosi és aconseguir que l’anàlisi efectuat generi un coneixement del
punt de partida que permeti orientar de manera eficaç el disseny del propi pla local i la
concepció de les polítiques que hi estan associades.
En conseqüència, la present diagnosi ha estudiat tant la realitat juvenil com les polítiques
públiques que afecten a la joventut del municipi, focalitzant els grups de discussió i l’anàlisi
posterior en les qüestions prioritzades per part dels propis assistents: la participació juvenil,
la cultura i els esports.

1.3 Univers d’estudi

El Pla Nacional de la Joventut de Catalunya (PNJCat) determina que la població jove és
aquella que s’inclou en la franja d’edat compresa entre els 16 i els 29 anys. Tanmateix, per
permetre una major adaptació a les necessitats del territori, el mateix PNJCat permet que
cada pla local de joventut determini la pròpia franja d’edat d’aplicació.

Per decisió de l’equip local de joventut, la diagnosi del pla local de joventut de Gironella
estudia la població compresa entre els 16 i els 29 anys, coincidint doncs amb les
recomanacions del PNJCat.

1.4 Fases de treball
1.4.1 Fase preliminar

La fase preliminar comença el 21de setembre de 2015 amb la reunió d’inici de servei.
L’entrevista exploratòria que s’hi duu a terme amb el dinamitzador comarcal de joventut
permet efectuar una primera recollida d’informació, planificar el procés de diagnosi i requerir
la documentació necessària.
Durant aquesta fase també es duu a terme la prediagnosi, una àmplia revisió dels documents
que han estat finalment proporcionats i de les estadístiques demogràfiques, laborals,
educatives, d’habitatge i de participació que l’IDESCAT i la Diputació de Barcelona, a través
del programa Hermes, posen a lliure disposició. El resultats de la prediagnosi serveixen per
orientar, estructurar i planificar el treball de camp posterior.

1.4.2 Treball de camp

El treball de camp de la diagnosi ha estat concebut per estimular la reflexió dels participants
al voltant de les diferents qüestions que afecten el jovent i afavorir la priorització d’aquelles
qüestions considerades més importants per, acte seguit, poder-les analitzar en profunditat.
D’acord amb els principis de participació i d’integralitat, aquest aprofundiment es duu a terme
mitjançant diferents grups de discussió amb els agents principals del municipi agrupats per
categories. Tanmateix, aquests grups de discussió no s’empren només per posar idees o
propostes en discussió, sinó que serveixen també per recollir informacions ulteriors sobre
l’estat de la joventut i de les polítiques juvenils.
Els grups de discussió són dissenyats en col·laboració amb el dinamitzador comarcal de
joventut. Respecte dels grups de joves, l’equip de suport tècnic en proposa una composició
equilibrada en matèria de gènere i pluralista en termes d’adscripció associativa, nivell
d’estudis, situació laboral o d’emancipació i la tècnica o persona referent en matèria de
joventut, que coneix els actors locals personalment, proposa les persones concretes i les
convoca als grups de discussió. Respecte del grup de tècnics, s’intenta convocar tots aquells
professionals, tant d’àmbit local com comarcal, que estiguin en contacte amb els joves del
municipi.
A Gironella es van convocar tres grups de joves agrupats per franges d’edat (16-19 anys;
20-24 anys; 25-29 anys), i un grup d’anàlisi de polítiques públiques d’àmbit juvenil amb
tècnics i altres treballadors públics municipals i comarcals. La composició ideal proposada
va ser la següent:
➢ Grup de joves de 16 a 19 anys
-

6-12 participants

-

Equilibri de gènere

-

Pluralitat i equilibri en llur situació educativa (ESO, Batxillerat, FPGM,
abandonament escolar)

-

Pluralitat i equilibri en termes d’adscripció associativa (també amb joves
no associats)

➢ Grup de joves de 20 a 24 anys
-

6-12 participants

-

Equilibri de gènere

-

Pluralitat i equilibri en llur situació educativa (FP, estudiants o graduats
universitaris, abandonament escolar)

-

Pluralitat i equilibri en terme d’adscripció associativa (també amb joves
no associats)

-

Pluralitat i equilibri en llur situació laboral (treballadors i aturats)

➢ Grup de joves de 25 a 29 anys
-

6-12 participants

-

Equilibri de gènere

-

Pluralitat i equilibri en llur situació educativa (FP, estudiants o graduats
universitaris, abandonament escolar)

-

Pluralitat i equilibri en termes d’adscripció associativa (també amb joves
no associats)

-

Pluralitat i equilibri en llur situació laboral (treballadors i aturats)

-

Pluralitat i equilibri en termes d’habitatge (emancipats i no emancipats)

➢ Grup d’anàlisi de polítiques públiques d’àmbit juvenil
-

Tècnics o dinamitzadors de joventut, municipals o comarcals

-

Altres tècnics o treballadors públics que tractin habitualment amb joves
(educadors i treballadors socials, tècnics de salut, d’ocupació, de serveis
socials, d’habitatge, de participació i cultura, policia local)

-

Professorat de l’Institut on assisteixen els joves del municipi

A Gironella, la participació al grup d’anàlisi de polítiques públiques d’àmbit juvenil va ser de
6 persones; 14 joves van assistir al grup de 16 a 19 anys; 2 joves de 20 a 24 anys van ser
entrevistats de manera semi-estructurada, ja que no es va presentar un nombre de joves
suficient per efectuar un grup de discussió; i 6 joves van participar al grup de 25 a 29 anys.

1.4.3 Fase analítica i d’elaboració
La fase d’anàlisi i d’elaboració és una fase transversal que abraça gairebé tota la diagnosi.
L’anàlisi de la informació recollida comença efectivament després de l’entrevista exploratòria
inicial, que permet obtenir una primera comprensió del context local i planificar les etapes
de recollida d’informació. Acte seguit, s’analitzen en profunditat els documents públics
proporcionats per la persona referent local, es duu a terme una recerca estadística i
s’elabora la prediagnosi. Així, la prediagnosi s’enllaça amb la preparació dels guions dels
grups de discussió. Finalment, tota la informació recollida al llarg dels grups de discussió és
analitzada i agrupada per àrees temàtiques vinculades als reptes polítics que els assistents
han prioritzat. Sols en aquest moment comença efectivament l’elaboració del document que
acabarà exposant la diagnosi.

1.5 Quadre sintètic de les tècniques emprades per a la
recollida d’informació
Tècnica de recollida d'informació

Descripció

Entrevista exploratòria

Dinamitzador comarcal de joventut

Revisió documental

7 documents d'abast municipal i/o comarcal

Anàlisi de les dades estadístiques secundàries Idescat i Hermes
Grups de discussió (joves)

3 sessions amb 22 assitents

Grup de discussió (tècnics)

1 sessió amb 6 assistents

Entrevista en profunditat

Tècnica comarcal de joventut

1.6 Estructura
El document de diagnosi es divideix en quatre apartats. Primerament, la introducció
emmarca l’elaboració de la diagnosi en el context local i planteja la metodologia emprada
per a la seva elaboració. Acte seguit, un breu apartat incorpora les dades demogràfiques
principals relatives al municipi de Gironella. El tercer apartat configura la diagnosi pròpiament
dita, analitzant l’estat de la joventut a partir dels resultats del procés participatiu i d’un estudi
documental i de dades estadístiques secundàries. De manera especial, s’hi duu a terme una
priorització dels reptes polítics i s’hi exposen les necessitats detectades al llarg de l’estudi,
incloent-hi nombroses propostes d’abordatge que orienten i faciliten la fase de disseny

posterior. Finalment, la conclusió incorpora una síntesi executiva de les qüestions principals
estudiades.

2 Dades demogràfiques

Aquesta part recull les dades sociodemogràfiques principals que fan referència a la situació
de la joventut al municipi.

Gironella és el segon municipi més gran en població del Berguedà amb 4.808 habitants
(2017). L’estudi de diagnosi del present pla pren com a referència la població total de
Gironella del 2014 (4.987 habitants) i els joves del municipi en representen un 20,85%.
Aquesta dada que s’accentua gairebé un 1,80% a la baixa en comparació amb l’any 2012 i
un 4,43% menys si la comparéssim amb l’any 2004, quan el municipi va tenir el gruix juvenil
més significatiu des de l’entrada als 2000 amb un 25,28%.

Gràfica 1. Evolució de la població jove i de la població total a Gironella (2000-2014)
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Quant a la comparativa per edat en referència a la franja de joventut, analitzem que un
10,47% de la població es correspon a la franja de 15 a 19 anys, un 10,27% a la franja de 20
a 24 anys, un 14,06% a la franja de 25 a 29 anys i un 17,05% a la franja de 30 a 34 anys.
Així doncs, l’anàlisi mostra un descens decreixent d’entre la franja d’edat de 30 a 34 anys
fins a la de 15 a 19 anys.
Quant a l’anàlisi per sexe, sobre el total de la població a l’any 2014 hi havia més homes que
dones joves, exceptuant la franja de 15 a 19 anys en què s’hi detectava un equilibri.
D’aquesta primera franja, d’un nombre de 210, un 5,23% d’homes i de dones joves. Pel que
fa a la franja de 20 a 24 anys, d’un nombre de 206, un 5,78% eren homes, mentre que hi
havia un 1,3% menys de dones.
A la franja de 25 a 29 anys, d’un nombre de 282, un 7,13% eren homes i hi ha un 0,2%
menys de dones joves. A l’última franja d’edat, la de 30 a 34 anys, de 342 joves, un 9,12%
eren homes joves i 7,92% eren dones.

Gràfica 2. Població juvenil per grups d’edat i per sexe a Gironella (2014)
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Gràfica 5. Piràmide d’edats de Catalunya (2014)
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3 Panoràmica de la joventut de Gironella
En aquest capítol s’analitzen dades quantitatives i qualitatives que aporten informació
respecte de les 7 dimensions en matèria de joventut que estableixen La joventut catalana al
segle XXI (Generalitat de Catalunya, 2009) i el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 20102020 (Generalitat de Catalunya, 2010). Aquestes dimensions són l’ocupació, l’educació,
l’habitatge, la salut, la participació, la cultura i la cohesió social i la vertebració territorial.

En la present diagnosi del PLJ de Gironella, la joventut es concep com l’etapa vital compresa
entre els 16 i els 29 anys. La joventut és un període del cicle vital durant el que es produeixen
un seguit de transicions a través de les quals les persones joves passen de l’etapa
adolescent a la maduresa. Tanmateix, en el context actual, alguns d’aquests processos
vitals es poden dur a terme de manera més tardana, com són els casos de l’obtenció d’una
feina estable o de l’emancipació domiciliària. En aquestes situacions específiques, la
joventut s’estudiarà des de la franja dels 16 als 34 anys.

3.1 Ocupació
Dins del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat), l’ocupació s’entén com un
element central respecte de la configuració de les identitats i de les trajectòries
d’emancipació de les persones joves. La posició en el mercat laboral ve generalment
determinada per la trajectòria educativa i la influència de les transicions d’emancipació
domiciliària i familiar. De la mateixa manera, també afecta la posició social i les oportunitats
de desenvolupament personal de les persones joves. En aquest context, el PNJCat
encamina les polítiques ocupacionals pels joves a la millora de llurs oportunitats laborals,
procurant així tant pal·liar les desigualtats socials com promoure la millora de la qualitat del
treball.

3.1.1 Anàlisi de les polítiques d’ocupació juvenil
Les actuacions en matèria d’ocupació juvenil que es desenvolupen a Gironella són les
següents:
Punt Jove. El Punt Jove és un servei d'informació juvenil ofert des de l'Ajuntament de
Gironella. Ofereix informació, assessorament i documentació sobre diversos àmbits:
ensenyament reglat i no reglat, treball i formació, habitatge, societat, turisme, premis i

concursos, i activitats en general. L’espai físic es va tancar al 2013, però el servei
d’assessorament es segueix oferint des de l’Ajuntament.
PIDCES. Servei d’informació i assessorament descentralitzat que es va deixar d’oferir l’any
2013. Aquest servei s’oferia a les hores de pati de l’institut de Gironella, on la tècnica de
joventut del municipi i el dinamitzador juvenil un cop per setmana proporcionaven informació
i promovien activitats del punt jove i en clau municipal.
Foment de l’emprenedoria. A les entrevistes a joves de 20 a 24 anys s’exposa que
actualment s’estan desenvolupant polítiques d’impuls de l’emprenedoria a Gironella. Tot i
això, es diagnostica que la lentitud de les connexions a internet limita l’eficàcia d’aquesta
acció. Així doncs, per tal que la joventut iniciï projectes d’emprenedoria, es considera vital
millorar la connexió a la xarxa del municipi.
A nivell comarcal, l’Agència del desenvolupament del Berguedà també ofereix un servei de
suport a l’emprenedoria. De fet, a l’entrevista de tècnics comarcals s’exposa que també es
treballa des dels instituts amb els alumnes de 6è de diverses escoles del Berguedà. La
tècnica comarcal exposa que es treballa l’emprenedoria i el cooperativisme des d’actuacions
durant les quals es simula que la pròpia classe és una cooperativa i s’educa als joves a la
llum del valor de l’emprenedoria, impulsant que els joves amb idees s’activin i les duguin a
terme.
Garantia Juvenil. En el grup de discussió de tècnics es manifesta que els joves del municipi
desconeixen l’existència d’aquest programa. En conseqüència, es considera que caldria
promoure’n llur coneixement. Tot i això, les formacions que s’ofereixen en aquest programa
són considerades de baix nivell i per tant es dubta que els joves puguin estar interessats a
realitzar-les. En qualsevol cas, es percep que aquest programa té molt menys impacte del
que hauria de tenir.
Paral·lelament, s’observa que a la comarca és molt difícil trobar feina si no es disposa de
carnet de conduir. Molts joves reben les formacions de la garantia juvenil però posteriorment
no poden accedir al mercat laboral per no tenir el carnet. Es planteja doncs que es podria
ajudar els joves a pagar el carnet de cotxe.
En canvi, al llarg de la mateixa entrevista es valora positivament la coordinació comarcal que
es dóna a l’hora de dissenyar els recursos relacionats amb el programa de garantia juvenil.
S’exposa que hi ha una bona coordinació entre l’agència, els instituts, l’escola d’adults i les
formacions professionals.

Fórmula jove. Un dels objectius que marca el PIECJ és el programa de la fórmula jove.
Aquest programa es proposava inserir els joves de fins a 25 anys en el mercat laboral.
Tanmateix, dels 14 o 15 joves que van apuntar-s’hi, cap d’ells va acabar inserint-se en el
mercat laboral. De fet, s’exposa que certs joves anaven drogats a l’aula i que va haver-hi
robatoris. Es valora que aquest programa va ser un fracàs i que, en conseqüència, es va
deixar d’oferir.
Formació ocupacional. En l’entrevista a tècnics comarcals, s’exposa que la formació
ocupacional que ofereix el SOC no funciona. Es considera que sovint s’ofereixen cursos a
usuaris que no en compleixen el perfil requerit únicament per rendibilitzar-los. Es creu que
sovint es desaprofiten i que en molts casos acaben desanimant els propis usuaris que els
reben. També es creu que es destinen molts diners a oferir aquests cursos i que llur impacte
no és equiparable al cost que tenen.
Acredita’t. Es tracta d’un programa que permet obtenir una acreditació oficiala aquelles
persones que han adquirit competències professionals a través de llur trajectòria laboral
sense passar prèviament per la formació requerida. En l’entrevista a tècnics comarcals, es
valoren molt positivament els resultats d’aquest programa i es creu que s’està orientant molt
bé des del Consell Comarcal a les persones que reben l’Acredita’t.
Borses de treball del Berguedà. A l’entrevista de tècnics comarcals es percep que les
diverses borses de treball del Berguedà no estan ben coordinades. Per altra banda, en el
grup de discussió de 16 a 19 anys ,els assistents exposen que desconeixen l’existència
d’aquest recurs. De fet, els joves del grup de discussió de 25 a 29 anys observen que en
molts casos es desconeixen els recursos i els serveis públics que els joves tenen al seu
abast.

3.1.2 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria d’ocupació
L’ocupació de la població jove de Gironella està fortament condicionada per la vertebració
territorial i per les característiques de l’oferta laboral que ofereix el territori. De fet, en el grup
de discussió de 25 a 29 anys, s’exposa que l’oferta laboral és molt limitada al Berguedà. En
conseqüència, els joves del municipi han de traslladar-se de territori per poder accedir a un
mercat laboral més ampli i trobar feines adaptades a la seva formació. Es creu que aquesta
tendència es dóna sobretot entre les persones joves que han marxat del municipi per cursar
estudis superiors. Es considera que els poders públics no poden incidir en aquesta tendència
i s’accepta la realitat laboral a la qual estan sotmeses les persones joves.

La situació de l’oferta laboral al municipi és estudiada al llarg de les entrevistes als joves de
20 a 24 anys i durant el grup de discussió de 25 a 29 anys. Els assistents valoren
positivament que l’Ajuntament de Gironella anunciï la pròpia oferta laboral. Tanmateix,
especialment entre els joves de 20 a 24 anys, hi ha la percepció que les places públiques
del municipi haurien de prioritzar la població de Gironella. Per això, es proposa que la
treballadora social del municipi identifiqui aquelles persones del poble que es troben a l’atur
i impulsi llur ocupació en les places públiques del municipi –l’escola, els casals d’estiu o la
piscina. Per altra banda, els joves del grup de discussió de 25 a 29 anys valoren que així
com les places d’oferta pública de l’Ajuntament són anunciades públicament, les ofertes
laborals privades també ho haurien de ser. De fet, s’observa que moltes empreses de la
comarca no anuncien llurs ofertes de feina a internet. Per això, es proposa que l’Ajuntament
de Gironella mitjanci amb aquestes empreses per apropar al territori els llocs de treball que
ofereixen.
En el grup de discussió de 25 a 29 anys també s’ha tractat la qüestió de l’emprenedoria. Es
diagnostica que donada la manca d’oferta laboral que pateix el Berguedà, s’hi podria
potenciar l’emprenedoria. De fet, a l’entrevista amb tècnics comarcals, s’exposa que
actualment ja s’estan desenvolupant polítiques d’impuls a l’emprenedoria. Tanmateix, els
joves manifesten que aquestes polítiques difícilment tindran efecte mentre la connexió a
internet sigui de baixa qualitat. En conseqüència, per tal que la joventut iniciï projectes
d’emprenedoria, es considera prioritari millorar la connexió a internet de la que disposa el
municipi.
Els joves del grup de discussió de 16 a 19 anys exposen que pateixen severes dificultats a
l’hora de buscar feina durant la temporada d’estiu. Aquests joves manifesten que
desconeixen els recursos dels que disposen per trobar feina i que els agradaria que hi
hagués una borsa de treball al municipi. Paral·lelament, s’observa que tots els grups de
discussió desconeixen l’existència de la borsa d’ocupació comarcal on apareixen les ofertes
de feina de Gironella. En conseqüència, els joves diagnostiquen que la comunicació dels
serveis que ofereix el municipi es pot millorar.
Finalment, en el grup de discussió de tècnics es valora que moltes persones joves del
municipi no coneixen el programa de garantia juvenil. Es considera que es podria
promocionar durant la setmana de la joventut. Tanmateix, també es percep que la formació
que ofereix aquest programa és de poc interès i que per tant no interessarà a la majoria dels
joves.

En conclusió, s’observa que l’ocupació està condicionada per un mercat laboral comarcal
molt limitat. Sovint, això provoca que els joves del municipi marxin a viure a altres municipis
per tal de poder accedir a una oferta laboral que s’adapti a llurs estudis. Per això, s’apunta
que caldria potenciar l’emprenedoria per permetre que més joves continuessin llur vida al
municipi, tot i que això requeriria primerament de millorar les connexions a internet del
municipi. Per altre banda, es considera positiu que s’anunciïn les places públiques del
municipi tot i que es valora que es podria prioritzar l’ocupació de persones de Gironella. Es
proposa en aquesta línia que des dels poders públics s’anunciïn també les places d’ocupació
privades, degut a que moltes empreses de la comarca no publiquen les ofertes de feina a
internet. Molts joves exposen que troben dificultats a l’hora de trobar feina a la temporada
d’estiu i que no coneixien la borsa d’ocupació comarcal, recurs que podrien usar per tal de
fer-ho. En la mateixa línia, en el grup de discussió de tècnics es diagnostica que es
desconeix el programa de garantia juvenil i es proposa que es comuniqui al jovent durant la
setmana de la joventut. En aquest context, es diagnostica una problemàtica de comunicació
dels recursos i dels serveis juvenils que els joves tenen al seu abast.

3.2 Educació
El PNJCat exposa que l’educació ocupa un paper cabdal en el desenvolupament de la
persona. De fet, les polítiques educatives incideixen en el cicle vital de les persones joves
des d’una doble vessant. D’una banda, l’elecció dels estudis i els resultats acadèmics
encaminen la trajectòria dels i les joves en el món laboral. D’altra banda, l’aprenentatge
d’habilitats i d’actituds influeixen la configuració d’identitats i el desenvolupament personal
de les persones joves. En conseqüència, el PNJCat considera que les polítiques educatives
són una eina determinant per incidir en les trajectòries vitals de les persones joves. És per
això que ocupen un paper central en el conjunt de les polítiques de joventut en tant que
estan relacionades i connectades amb bona part de les estratègies que han de permetre
abordar la resta de reptes del PNJCat.

3.2.1 Anàlisi de les polítiques d’educació juvenil
Les actuacions en matèria d’educació juvenil que es desenvolupen a Gironella són les
següents:
Punt Jove. El Punt Jove és un servei d'informació juvenil que ofereix l'Ajuntament de
Gironella. Ofereix informació, assessorament i documentació sobre diversos àmbits:
ensenyament reglat i no reglat, treball i formació, habitatge, societat, turisme, premis i

concursos, i activitats en general. L’espai físic es va tancar al 2013, però el servei
d’assessorament es segueix oferint des de l’Ajuntament.
Reforç Escolar. A Gironella s’ofereixen sessions de suport escolar a infants amb dificultats
d’aprenentatge amb grups reduïts. Es un servei que es duu a terme setmanalment a través
de la coordinació de serveis socials i l’escola, que són qui fan la demanda.
PIDCES. Servei d’informació i assessorament descentralitzat que es va deixar d’oferir l’any
2013. Aquest servei s’oferia a les hores de pati de l’institut de Gironella. Un cop per setmana,
la tècnica de joventut del municipi i el dinamitzador juvenil proporcionaven informació i
promovien activitats del punt jove i en clau municipal.
Per tal de desenvolupar polítiques de joventut en matèria d’educació al Berguedà, la tècnica
comarcal expressa que aquestes s’han de dur a terme des dels instituts. S’exposa que al
Berguedà hi ha un gran nombre de municipis petits. De fet, és la comarca que conté els
pobles més petits de Catalunya. Per tant, es considera que si es vol arribar al jovent no es
pot dur a terme des dels punts d’informació juvenil, ja que en molts casos no n’hi ha. Cal
doncs treballar amb els 7 centres d’educació secundària obligatòria. Es considera una
garantia que es rebi informació i dinamització juvenil als joves d’aquests centres. S’exposa
que si els centres demanen formacions o orientacions aquestes es poden oferir a les hores
de tutoria. Però si els centres no les demanen, no es pot intervenir des dels serveis de
joventut. En la mateixa línia, també s’han desenvolupat xerrades amb pares de l’institut o
professors per treballar alguns àmbits de la joventut. Es considera que aquest tipus
d’intervenció fa més servei que els PIDCES.

Absentisme escolar. Per tal de treballar l’absentisme escolar, a nivell comarcal es duu a
terme una taula d'inclusió, igualtat i educació social. Així doncs, es parla amb els instituts
des de serveis socials i inclusió, i no pas des de joventut. S’exposa que l’absentisme només
es pot treballar amb menors de 16 anys, canalitzant-se des de serveis socials.
Universitat. En l’entrevista a tècnics comarcals, s’exposa quela tendència de les persones
joves que volen anar a estudiar a la Universitat és marxar de casa i anar a viure allà on
s’estudia. Tanmateix, s’observa que la recerca d’habitatge en aquests nous municipis és
molt complicada i costosa per a les famílies. En conseqüència, des del servei de joventut
s’ofereix orientació sobre les beques, els pisos, el transport, etc.

Fira de l’estudiant de la Catalunya Central a Manresa. La tècnica comarcal exposa que
durant 4 dies es fa la fira de l’estudiant a Manresa, que és similar al saló de l’ensenyament
tot i que està més enfocada a la formació professional.
Orientació a la transició educativa. En l’entrevista a tècnics comarcals, s’exposa que
l’orientació que s’ofereix a nivell comarcal a les persones en situació de transició educativa
no té límit d’edat. El principal col·lectiu diana d’aquesta actuació és la població juvenil, però
tot i això s’acaba oferint orientació educativa a totes les persones que així ho demanen. Això
és principalment degut a que la majoria de la població no jove que vol rebre formació
desconeix quines són les trajectòries educatives actuals i no sap on dirigir-se.

3.2.2 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria d’educació
El pla local de joventut de Gironella concep la joventut com les persones d’edat compresa
entre els16 i els 29 anys. Per tant, les institucions educatives en les quals es centra l’anàlisi
són les que imparteixen l’educació secundària obligatòria (ESO), el batxillerat, els cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior (CFGM i GFGS), els programes de qualificació
professional inicial (PQPI) i les universitats.
Una de les preocupacions centrals de la joventut en matèria educativa és l’abandonament
prematur dels estudis. En el grup de discussió de tècnics es manifesta que l’abandonament
dels estudis genera preocupació a nivell tècnic. Tot i això, també s’expressa que es
desconeix el grau d’abandonament escolar que es dóna a Gironella. Paral·lelament, en les
entrevistes a joves de 20 a 24 anys, es manifesta que el fracàs escolar és un fenomen visible
dins del municipi que, tot i variar al llarg dels anys, ha existit sempre. Així, es considera que
certes generacions han experimentat un major fracàs escolar, intensificant-se el risc en
determinats grups d’amics. Per contrastar-lo, en el grup de tècnics es proposa que es treballi
per identificar i ajudar aquells infants que en mostren els símptomes, duent a terme classes
de reforç quan sigui necessari.
Seguidament, en les entrevistes juvenils, s’observa que la formació professional és l’eina
principal d’inserció laboral per aquells joves que han patit fracàs escolar. Les joves que
assisteixen a les entrevistes exposen que les persones del seu voltant que han patit fracàs
escolar s’han acabat integrant en el món educatiu a posteriori mitjançant la formació
professional. De fet, es percep que la formació professional disposa d’una valoració més
negativa que no pas altres etapes educatives com el batxillerat. Per tant, es considera de
vital importància millorar la connotació que presenta aquesta formació i ressaltar el seu valor
com a eina d’inserció educativa i laboral.

Per aconseguir que el jove es configuri un itinerari educatiu engrescador i exitós, l’orientació
és una eina de gran importància. En el grup de discussió de 16 a 19 anys, es valora
l’orientació educativa rebuda a l’institut de Gironella. Els joves assistents hi exposen que
gairebé no reben orientació educativa fins a segon de batxillerat. De fet, preferirien rebre
una orientació continuada que els permetés anar dibuixant un recorregut coherent al llarg
del temps, no sols l’últim any. A més a més, les joves entrevistades expressen que a tercer
d’ESO ja s’incita els joves adolescents a escollir una determinada branca acadèmica. Es
considera doncs necessari que els alumnes rebin orientació abans de prendre aquesta
decisió, ja que es considera que aquesta elecció condicionarà llur futur. Per això, es proposa
que els exalumnes vagin un dia a llur antic institut per exposar les pròpies trajectòries
educatives als estudiants actuals. Es considera que aquest tipus d’orientació seria més
efectiva ja que afavoriria l’empatia i l’interès dels més joves. Finalment, s’afegeix que
aquestes activitats es podrien dur a terme tant a cada institut com a la biblioteca.
En el grup de discussió de 16 a 19 anys, s’expressa que els joves usen la biblioteca
exclusivament com a espai de treball i que no hi van gairebé mai per dur a terme activitats
de lleure. Tot i això, a tots els grups de discussió es destaca que la biblioteca és un recurs
de gran importància pel municipi. De fet, en els diversos grups de discussió sorgeixen
propostes i necessitats educatives que es poden abordar des d’aquest espai. A llarg de les
entrevistes, es proposa que la biblioteca ofereixi cursos formatius d’inserció laboral pels
joves. En particular, es proposa que s’hi duguin a terme cursos d’Excel i d’Access.

Per altra banda, al llarg de les entrevistes emergeix que el sistema d’aprenentatge de les
llengües que ofereix l’institut no funciona correctament. S’hi expressa que les hores d’anglès
s’han reduït, tot i considerar-ne l’aprenentatge una qüestió prioritària. Paral·lelament, a tots
els grups de discussió s’observa que a la biblioteca ja es duen a terme classes d’idiomes i
de conversa dirigides a població adulta. Per tant, es considera que s’hi podrien programar
fàcilment classes d’idiomes dirigides a la joventut. Sols caldria adaptar-ne els horaris i el
nivell, ja que els cursos per adults són de nivell baix i es duen a terme a unes hores que no
són compatibles amb la disponibilitat de la població jove.
Altrament, al llarg dels grups de discussió emergeix la proposta de fer voluntariats lingüístics
a favor de la població nouvinguda del municipi. Es considera que es podria aprofitar el
coneixement del francès o de l’àrab que tenen molts estrangers per fer intercanvis lingüístics
que permetessin l’aprenentatge de la llengua de l’altre mitjançant la conversa.

Finalment, els joves del grup de discussió de 16 a 19 anys consideren que necessitarien
classes de reforç d’anglès i de matemàtiques. Caldria enfortir les classes públiques de reforç
ja que molts joves adolescents estudien en acadèmies privades i no tothom s’ho pot
permetre.
En conclusió, la diagnosi de l’àrea educativa aborda el fracàs escolar, la visió social de la
formació professional, l’orientació educativa al municipi, la biblioteca i les necessitats de
rebre cursos d’ajut pel món laboral, cursos d’idiomes, intercanvis lingüístics i el reforç
escolar. Així, el fracàs escolar preocupa els ciutadans del municipi. Es considera que calen
classes de reforç així com millorar la visió social de la formació professional com a eina
d’inclusió al món educatiu. Es valora positivament l’orientació educativa a segon de
batxillerat a l’institut de Gironella. Tanmateix, es considera que aquesta s’hauria de rebre
també a tercer d’ESO, procurant enfortir aquest treball d’orientació mitjançant la participació
d’antics alumnes de l’institut que hagin dut a terme recorreguts educatius diversos i exitosos.
Per alta banda, es valora l’ús de la biblioteca com a espai de treball i no d’estudi mentre que
s’identifica que s’hi podrien desenvolupar cursos d’adaptació al món laboral, classes
d’idiomes, intercanvis d’idiomes i classes de reforç.

3.3 Habitatge
En el PNJCat, es considera el procés de transició domiciliària com una etapa fonamental en
l’evolució cap a la vida adulta. Malgrat es consideri que el trencament de la linealitat en les
transicions juvenils s’ha de fer amb certa cautela, es percep que l’accés a l’habitatge
representa un punt d’inflexió en les trajectòries d’emancipació dels joves. En conseqüència,
l’èxit en la transició domiciliària es converteix en un dels reptes principals de la joventut i és
estudiat en aquest treball de diagnosi.

3.3.1 Anàlisi de les polítiques d’habitatge juvenil
En matèria d’habitatge juvenil, a Gironella es desenvolupa l’actuació següent:
Borsa jove d'habitatge del Consell Comarcal del Berguedà. És un servei que tramita tant
les ajudes a l’emancipació com la borsa d’habitatge. En el grup de discussió juvenil de 25 a
29 anys, s’observa que els joves participants desconeixen l’existència de la borsa
d’habitatge jove del Consell Comarcal. De fet, en el grup de discussió de tècnics es
manifesta que, degut a la manca de demanda juvenil, el servei d’habitatge comarcal no està
gaire desplegat. En canvi, els joves del grup de discussió de 25 a 29 anys creuen que
l’Ajuntament de Gironella hauria de desenvolupar polítiques municipals d’habitatge de

manera proactiva. També es considera que es podria oferir informació sobre l’estat de
l’habitatge al municipi, des dels pisos buits a les possibles ajudes a que els joves poden
optar, en el butlletí municipal. En el mateix grup de discussió, s’exposa que es troben a faltar
les polítiques d’habitatge de protecció oficial al municipi.

3.3.2 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria d’habitatge
La qüestió de la transició domiciliària dels joves és considerada d’especial rellevància,
sobretot en el grup de discussió de 25 a 29 anys. Els joves que assisteixen als diferents
grups de discussió expressen reiteradament que les oportunitats que ofereix el mercat
immobiliari no s’ajusten als salaris dels joves ocupats. De fet, sovint expressen que es veuen
abocats a feines mal remunerades que impossibiliten una perspectiva d’emancipació.
També manifesten que abans de la crisi, els joves que acabaven els estudis iniciaven tot
seguit una transició domiciliària, mentre que avui això ja no sembla possible si no es disposa
del suport econòmic de les respectives famílies. D’altra banda, també s’observa que els
joves no es plantegen emancipar-se compartint pis. De fet, alguns expressen que a casa
dels propis pares viuen prou bé i que sols s’emanciparien per formar una família. Aquesta
tendència s’observa també a les entrevistes a les joves de 20 a 24 anys.
Malgrat la feble emancipació domiciliària juvenil no sigui una tendència exclusiva de
Gironella, en el grup de discussió de 25 a 29 anys s’exposen diverses característiques del
municipi que la dificulten i que, segons els joves, serien abordables des dels poders públics.
En primer lloc, es manifesta que molts propietaris de pisos en lloguer no informen de
l’existència d’aquests a les pàgines web especialitzades, provocant que molts joves no
estiguin al corrent de les oportunitats d’emancipació que existeixen al municipi. Es creu que
això es dóna perquè els propietaris són gent gran i no tenen els coneixements informàtics
necessaris per anunciar els propis habitatges a la xarxa. En conseqüència, es creu que
l’Ajuntament de Gironella podria resoldre aquest problema duent a terme un inventari dels
pisos buits del municipi –ho podria fer la brigada municipal- i mitjançant entre llurs propietaris
i els possibles llogaters. De fet, es considera que la regidoria d’urbanisme hauria de
promoure que no hi haguessin pisos buits al municipi, afavorint l’aparició d’habitatges en
lloguer que permetin l’emancipació dels joves del municipi.

3.4 Salut
La salut juvenil és la dimensió del PNJCat que fa referència a la promoció dels hàbits de
salut dels joves i a la prevenció de les conductes de risc que es poden donar dins d’aquest
període vital. Aquesta doble vessant de la salut ve donada per la definició multidimensional
que en recull el PNJCat, on la salut s’entén com un conjunt de benestar físic, mental i social.
En conseqüència, les polítiques de salut dirigides a la població juvenil constitueixen un ampli
ventall encaminat a fomentar els hàbits i els comportaments que han de permetre als joves
desenvolupar una vida saludable.

3.4.1 Anàlisi de les polítiques de salut juvenil
Xerrades sobre sexualitat. Programa d’actuacions promogudes per l’Ajuntament de
Gironella que s’ha dut a terme de manera regular fins al 2013. Consta de dues parts: una
exposició i un punt d’informació sobre sexualitat. El punt d’informació sobre sexualitat es va
desenvolupar al llarg dels tres dies de festa major, a l’espai on es realitzaven els concerts
joves.
Xerrades sobre drogues. Programa d’actuacions promogut per Ajuntament de Gironella
que té per objectiu sensibilitzar la joventut sobre la qüestió de les drogodependències. En
els grups de discussió juvenils es valora la informació rebuda a les respectives institucions
educatives. En el grup de discussió de 16 a 19 anys, els joves expressen haver rebut molta
informació sobre drogues –dues xerrades per curs. Valoren positivament que les xerrades
es facin en el mateix institut. En cas contrari potser no hi anirien i no rebrien aquesta
informació. En les entrevistes a joves de 20 a 24 anys, les joves expressen que no van rebre
xerrades sobre drogues a l’institut i consideren doncs que caldria millorar i ampliar les
activitats de prevenció. En especial, proposen que es duguin a terme activitats amb els
pares, ja que consideren que aquests acostumen a estar poc informats respecte del contacte
de llurs fills amb les drogues. Igualment, les joves entrevistades consideren que caldria una
millor coordinació amb la treballadora social del municipi. Finalment, en el grup de discussió
de 25 a 29 anys els joves expressen que tampoc van rebre informació sobre
drogodependències quan anaven a l’institut. Per això, consideren que cal ampliar les
polítiques de prevenció implicant els principals agents educatius, les escoles, les famílies i
els grups d’amics.

Tarda jove. A nivell comarcal hi havia hagut el servei de tarda jove, on les llevadores i els
professionals d’infermeria oferien informació sobre mètodes anticonceptius i sexualitat.
Aquest servei també era un servei d'atenció sobre salut reproductiva. Tanmateix, en el grup
de discussió de tècnics comarcals s’exposa que aquest servei ja no s’ofereix.

3.4.2 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria de salut
En els plans de joventut, la qüestió de la salut juvenil es refereix tant a la promoció d’hàbits
saludables com a la prevenció de conductes de risc.

3.4.2.1 Promoció dels hàbits saludables: esport i activitat física
En la present diagnosi, els joves participants decideixen donar una gran importància al
desenvolupament dels hàbits saludables, particularment a través de fomentar l’activitat física
entre els joves.
De fet, a tots els grups de discussió s’identifica que l’oferta esportiva del municipi ha
disminuït els darrers anys. Moltes activitats esportives que s’havien dut a terme els darrers
anys ja no es fan i la població del municipi cada vegada més ha d’anar fora del municipi per
tal de cobrir les seves necessitats esportives. A través del procés participatiu, els joves
diagnostiquen doncs que el foment de l’activitat esportiva dins del municipi és de gran
importància.
En les entrevistes a joves de 20 a 24 anys, s’expressa que una de les causes d’aquest
esllanguiment és la manca de participació de la ciutadania a les entitats i activitats esportives
del municipi. Es considera que l’evolució del futbol femení de Gironella és un bon exemple
d’aquesta tendència. Després de molts anys competint a divisió d’honor, el primer equip
sènior femení s’ha hagut d’associar amb l’A. E. Penya Esplugues per poder continuar a la
mateixa divisió, ja que el propi club no l’hi garantia el suport necessari. Igualment, al llarg de
les entrevistes i del grup de discussió de 16 a 19 anys, també es lamenta que les activitats
d’atletisme hagin desaparegut per manca de suport institucional.
Paral·lelament, als grups de discussió també s’observa que actualment no es desenvolupen
activitats extraescolars esportives ni a les escoles ni als instituts. De fet, a les entrevistes a
les joves de 20 a 24 anys, es manifesta que molts joves del municipi no han dut a terme
activitats esportives al llarg de la pròpia trajectòria educativa. Es considera doncs que
aquestes persones difícilment faran esport quan siguin adults si no n’han fet quan eren joves.
En conseqüència, es proposa que l’Ajuntament col·labori amb les institucions educatives i
amb les entitats esportives per fomentar el desenvolupament de l’esport al municipi.

Tanmateix, en els grups de discussió també emergeixen iniciatives esperançadores. La
recent formació del club de voleibol de Gironella és percebuda amb interès i expectació per
part de nombrosos assistents. De fet, s’apunta que hi hauria intenció de federar un dels
equips de voleibol. A més, en els grups de discussió també s’expressa que es podria
solucionar la manca d’activitats extraescolars a les institucions educatives a través d’acords
amb els clubs de voleibol i de bàsquet. Es creu que es podria plantejar a les escoles que
aquestes activitats es desenvolupessin de manera coordinada. Ara bé, en cas que aquesta
proposta no seguís endavant, s’exposa que caldria impulsar la creació d’activitats esportives
des de la regidoria d’esports, ja que l’Ajuntament disposa d’un gran ventall d’instal·lacions
esportives –com el pavelló o la piscina- i gairebé no se’n fa ús.
Similarment, en el grup de discussió de 16 a 19 anys es proposen diverses activitats
esportives per tal de revitalitzar la vida del municipi. En primer lloc, es proposa que es
potenciïn tant les curses com les caminades populars. En aquest sentit, s’expressa que les
curses que es fan a Gironella són per carretera i es considera que seria més adient fer-les
a través dels camins de muntanya. Per altra banda, també s’exposa que els cartells de
promoció de la cursa anterior sols es van penjar una setmana abans. Es creu doncs que
caldria millorar la difusió d’aquests esdeveniments esportius. En segon lloc, el grup de
discussió de 16 a 19 anys proposa que es fomentin els tornejos esportius de voleibol i de
futbol. De fet, s’expressa que actualment ja es desenvolupa el torneig del club de futbol de
Gironella si bé la difusió de l’esdeveniment es faci massa tard. Així, es proposa la creació
de dos tornejos de futbol 24h femení i masculí. Es planteja igualment que l’Ajuntament hauria
de donar suport als organitzadors o, en el seu defecte ,ser-ne l’organitzador. Tanmateix,
també s’expressa que anteriorment ja s’havien organitzat 24h de futbol sala i que s’havien
acabat deixant de fer per manca d’assistència. Per evitar que en futures ocasions això tornés
a succeir, es proposa que tant les quotes com els premis dels futurs esdeveniments
esportius siguin més elevats del que són actualment. Finalment, es proposa que durant
l’estiu s’aprofiti la piscina duent-hi a terme un torneig de waterpolo.
En conclusió, considerat l’esllanguiment de les activitats esportives al municipi, es
diagnostica que caldrà treballar des de l’Ajuntament amb les institucions educatives i amb
les entitats esportives per promoure l’esport a Gironella. S’observa que durant els últims
anys s’han deixat de fer activitats esportives importants com l’atletisme i el futbol femení. Es
creu que això en gran part és degut a la manca d’implicació de la ciutadania a les entitats
esportives del poble i que per revertir-ho caldria un major lideratge de l’Ajuntament.

3.4.2.2 Prevenció de les conductes de risc
Les conductes de risc i, més concretament, el consum de drogues són abordats en
profunditat al llarg del procés participatiu. Els assistents als grups de discussió consideren
que el consum de drogues al municipi és força elevat. De fet, a tots els grups de discussió
s’identifica que tant el tràfic com el consum de drogues hi són més elevats que a altres
municipis de la comarca. S’exposa que les drogues que s’hi consumeixen són principalment
l’alcohol, la marihuana i la cocaïna.
En el grup de discussió de tècnics s’expressa que el consum de drogues està particularment
extens al Berguedà. Tanmateix, s’apunta igualment que Gironella n’és un dels centres més
destacats. Es considera que el pla de drogodependències va permetre visualitzar l’estat del
consum juvenil al municipi. Tanmateix, també es percep que tal i com està actualment
plantejada, la prevenció no és eficaç per fer front a la magnitud del problema.
De fet, es manifesta que el consum d’alcohol i de marihuana estan molt extensos entre la
població jove. A tots els grups de discussió es considera que el botellon i la cultura del beure
i sortir de festa que hi va arrelada estan àmpliament generalitzats. En el grup de discussió
de 25 a 29 anys, s’expressa que anys ençà el consum d’alcohol es duia a terme a locals
privats o bars, fent que fos menys visible i que per tant hi hagués una menor percepció
ciutadana del problema. Tanmateix, l’actual apropiació de l’espai públic per a fer botellon té
majors repercussions socials. El soroll, la brutícia i la destrucció de mobiliari públic que de
vegades acompanyen certs botellons estigmatitzen la imatge dels joves enfront del conjunt
de la ciutadania. De fet, s’expressa que una de les causes de tot això podria ser la manca
d’espais de trobada juvenils que els relega a trobar-se al carrer.
Paral·lelament, es considera important que l’Ajuntament intenti, si més no, limitar les baralles
que es duen a terme en ambients festius per culpa del consum de drogues. Segons els joves
que intervenen, caldria que la policia identifiqués aquelles persones que de manera
reincident actuen de manera violenta i controlar-les d’alguna manera.
En conclusió, respecte de les conductes de risc, a Gironella s’identifica l’existència d’un greu
problema relacionat amb la compra-venda i el consum de drogues il·legals. S’expressa que
probablement el consum de drogues hi sigui més elevat que a la resta de la comarca.
S’expressa igualment que tot i les campanyes de prevenció dutes a terme, la població juvenil
segueix mostrant alts índexs de consum. Una de les repercussions del consum de drogues
en ambient festiu són les baralles que de vegades es duen a terme al municipi. Tanmateix,

també es valora que de vegades la policia local no disposa de les atribucions necessàries
per detenir a aquelles persones que es coneix que trafiquen al municipi.

3.5 Participació
En el PNJCat ,la participació es planteja no sols com una metodologia de treball sinó també
com un objectiu a promoure a través de l’acció pública. De fet, es percep que, mitjançant el
compromís amb allò col·lectiu, la persona es transforma a sí mateixa i millora la pròpia
societat. L’enfortiment de la cultura participativa i del capital social de la ciutadania des de
les polítiques de joventut apareix doncs com un repte de futur. En conseqüència, es
considera que cal promoure l’enfortiment de l’associacionisme juvenil per tal de reforçar la
salut democràtica de la pròpia societat.

3.5.1 Anàlisi de les polítiques de participació juvenil
Suport a l’associacionisme juvenil. Un dels objectius de l’Ajuntament en matèria de
joventut és la reactivació del moviment juvenil a Gironella. En el grup de discussió de tècnics,
s’exposa que es pretén incentivar que els joves del municipi s’associïn i organitzin la pròpia
vida juvenil. De fet, en el grup de discussió de 16 a 19 anys es valora positivament el suport
del nou Ajuntament a la nova associació juvenil.
Suport a les entitats de lleure. En el grup de discussió de tècnics s’exposa que a nivell
comarcal es desenvolupa un suport a les entitats de lleure per la tramitació, orientació i
coordinació dels campaments juvenils al Berguedà.
Assessorament del món associatiu i actualització base de dades de les entitats del
Berguedà. En el grup de discussió de tècnics s’exposa que a nivell comarcal s’ofereix un
servei d’informació, d’assessorament i de tràmits pel món associatiu.

3.5.2 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria de participació
Al llarg del treball de camp, la qüestió de la participació ha sigut tractada principalment en
relació a la concepció e la Festa Major i a través de l’estudi de la vida associativa municipal.

3.5.2.1 Participació i festa major
En els grups de discussió emergeix que la concepció de la festa major és una de les
qüestions que preocupa majoritàriament els joves. En primer lloc, el grup de discussió de 16
a 19 anys aixeca que la planificació dels concerts no els permet assistir a les sessions dels
punxadiscs, ja que aquestes es programen després dels concerts, a una hora en què els

més petits ja han de ser a casa. Els joves adolescents exposen que prefereixen la música
dels punxadiscs als concerts i demanen que la programació d’una nits els estigui destinada.
D’altra banda, també demanen que la decisió sobre els grups musicals que assisteixen als
concerts es prengui de manera participativa, de manera que aquests acabin cobrint tots els
gustos musicals de la població. En qualsevol cas, els joves d’aquest grup de discussió
entenen que és molt difícil satisfer els gustos musicals de tot el jovent i que el cost econòmic
de determinats grups impedeix portar-los al poble.
En segon lloc, els joves expressen que hi ha moltes orquestres per a la gent gran mentre
que els joves sols disposen de dues nits de festa. Es creu que caldria distribuir les activitats
per a joves durant els tres dies de festa major, trobant un millor equilibri amb les activitats
dedicades a la resta de la població. Per exemple, es proposa que el diumenge es faci una
activitat de cinema a la fresca. En qualsevol cas, s’expressa que per programar la Festa
Major de manera més acurada caldria fer-ho mitjançant un procés participatiu.
En tercer lloc, els grups de discussió juvenil expressen una preocupació per la manca
d’activitats diürnes dedicades als joves. De fet, es queixen de la manca d’innovació respecte
de les activitats que es duen a terme, que segons ells són sempre les mateixes. En
conseqüència, els joves reclamen que les activitats diürnes es decideixin mitjançant un
procés participatiu del qual ells també en prenguin part. En el grup de discussió de 16 a 19
anys, es proposa que es facin activitats esportives diverses com podrien ser tornejos de
futbol, de voleibol, de videojocs, de tennis, de pàdel o de voleifang. També es proposa que
s’organitzi quelcom similar al Casserres Salvatge, ja que es considera que podria funcionar
molt bé, tot i que també s’entén que duu molta feina i que seria molt difícil d’organitzar. En
les entrevistes a persones de 20 a 24 anys, es proposa que es facin dinars populars o un
concurs de paelles. Per últim, en el grup de discussió de 25 a 29 anys es proposa que les
activitats esportives s’ampliïn amb una cursa d’orientació, duatlons, una pedalada popular,
un torneig de pàdel, una cursa de running, una cursa de BTT, una activitat de zumba o
quelcom similar a un Casserres Salvatge. Es considera que un dels motius pels quals la
població jove no participa de les activitats diürnes és perquè aquestes es fan massa d’hora.
Es considera que si el torneig de tennis es fes a les 12 del migdia en comptes de les 7 del
matí, hi participaria més gent. Es considera que hi ha equipaments esportius molt bons al
municipi i s’haurien d’aprofitar per fer activitats per festa major. En qualsevol cas, a tots els
grups juvenils de discussió es considera molt important que les activitats diürnes es
decideixin en un futur de manera participativa.

Actualment, la festa major s’organitza des de l’Ajuntament, mentre que anteriorment
s’organitzava de manera coordinada amb un seguit de comissions de base ciutadana. Una
de les diagnosis extretes de les entrevistes a persones de 20 a 24 anys és que des de
l’Ajuntament no s’implica suficientment als joves en la programació de la festa major.

3.5.2.2 Entitats juvenils i Ajuntament
A tots els grups de discussió s’exposa que la participació de la ciutadania a les associacions
juvenils del municipi ha decaigut al llarg dels últims anys. En el grup de discussió de tècnics
es valora que la participació està sofrint un buit generacional i s’apunta que per la dimensió
del municipi hi ha una manca tant d’activitats per a joves com entitats juvenils. De fet,
s’observa que sols hi ha dues entitats exclusivament juvenils: el cau i l’associació de joves.
L’associació de joves del municipi es va quedar sense relleu i ha estat estancada durant
molt temps, si bé una nova generació l’està rellançant en aquests moments. Les persones
entrevistades de 20 a 24 anys consideren que en el passat el trencament generacional es
va donar perquè els més grans no cedien responsabilitats als més joves, provocant llur
desmotivació i progressiu allunyament respecte de l’entitat. Es considera doncs que de cara
a la generació actual caldrà tenir en compte el relleu de bon antuvi, procurant evitar el
tancament del grup i publicitant i fent oberta cada reunió. En canvi, en el grup de discussió
de 25 a 29 anys hi ha la percepció que els més joves no es van acabar d’incorporar mai a
l’entitat, provocant un progressiu esllanguiment de l’activitat de l’entitat. A més, es creu que
l’Ajuntament hagués hagut de donar més suport a l’entitat quan es va començar a percebre
el seu decandiment. En canvi, els joves del grup de discussió de 16 a 19 anys valoren
positivament la tasca que l’Ajuntament desenvolupa en l’actualitat en matèria juvenil.
Consideren que l’Ajuntament està donant suport a la nova associació juvenil i que això ha
permès millorar la relació amb els joves del municipi.
De fet, els joves del grup de discussió de 16 a 19 anys que no formen part de l’entitat valoren
positivament la tasca que està duent a terme la nova junta de l’entitat. Es considera que
estan millorant l’oferta de festes al municipi i que organitzen noves activitats. Tot i així, també
emergeix que d’altres joves no s’han assabentat de la renovació de l’associació jove. Es
conclou que caldria millorar la comunicació de l’entitat, emprant més eficaçment eines com
el Facebook o l’Instagram.
Seguidament, els joves dels diversos grups de discussió exposen que si es volen trobar amb
els amics ho han de fer en un bar, ja que no disposen d’espais de trobada juvenil que siguin
públics. Es planteja que un possible espai juvenil hauria de ser un espai de reunió on s’hi

poguessin dur a terme activitats d’oci inclusiu i festes vespertines. Tanmateix, a la reunió de
tècnics hom es planteja si aquesta qüestió ha d’ésser considerada una necessitat. D’una
banda, es considera que l’establiment d’un espai juvenil permetria disposar d’un punt de
contacte amb els joves del municipi des del qual dur a terme polítiques juvenils de manera
eficaç. D’altra banda, es valora el cost econòmic i els problemes de convivència que
l’establiment d’un espai juvenil podrien comportar. De fet, a tots els grups de discussió
s’expressa que un nou espai juvenil no hauria de replicar el funcionament de l’antic punt
juvenil, que es va acabar convertint en un espai que només utilitzava un grup reduït de joves
que sols hi venia per a jugar a l’ordinador. En conseqüència, es conclou que caldrà estudiar
aquesta qüestió amb més deteniment.
Un altre aspecte que emergeix dels grups de discussió és la manca d’activitats autoorganitzades pels joves durant l’estiu. En el grup de discussió de 25 a 29 anys s’exposa que,
durant els dos primers anys d’existència de l’associació juvenil, el municipi va viure una
explosió d’activitats esportives i de festes per als joves. S’expressa que l’existència
d’aquestes activitats fomentava l’arrelament dels joves a Gironella. Tanmateix, l’empenta
d’aquell grup de joves es va anar esllanguint i actualment gairebé no hi ha oferta d’activitats
lúdiques al municipi. En els diferents grups de discussió, es demana doncs que l’Ajuntament
acompanyi la nova junta de l’associació de joves a l’hora de promoure activitats a la piscina,
estades a l’estiu per a fer esports de platja o, per exemple, una acampada.
El PNJCat aborda el repte d’universalitzar la cultura i l’oci inclusius des d’una concepció
àmplia, on es fa referencia a les activitats, a les practiques i produccions culturals i d’oci de
les persones joves. En aquesta concepció s’incorporen les practiques o produccions
estrictament percebudes com a culturals, com ho són la lectura, la música o l’espectacle,
junt amb altres que poden assolir aquesta condició, com les noves tecnologies o els mitjans
de comunicació. L’objectiu d’aquesta àmplia visió cultural és copsar les transformacions i la
naturalesa de les persones joves en un temps on les identitats s’estructuren notablement a
través de l’oci.

3.6.1 Anàlisi de les polítiques de cultura i d’oci inclusiu juvenil
Culturitza’t. Cicle d’activitats musicals i artístiques que es duu a terme a Gironella durant la
tardor. Al 2015 hi van assistir més de 400 persones. Tot i no ser una acció específica pel
jovent, els jovent hi assisteixen assíduament.
Moguda del berguedà. Trobada musical que s’organitza des del Servei de joventut del
Consell Comarcal. En aquesta trobada hi ha concerts i formacions musicals que es
concentren durant un cap de setmana. Es va deixar de fer al 2014.

3.6.2 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria cultura i d’oci inclusiu
Al llarg dels diferents grups de discussió s’exposa que el municipi disposa de diversos
equipaments culturals on es duen a terme programacions interessants. Els participants
destaquen els tallers de teatre, el cinema a la fresca, la programació de la Font del Balç, el
programa Culturitza’t o la programació cultural a la piscina com a exemples positius.
Tanmateix, molts usuaris també apunten que la major part d’aquestes activitats de tipus
cultural es duen a terme durant l’estiu, deixant la resta de l’any més aviat erma.
En aquest sentit, la biblioteca emergeix com un dels recursos que hauria de permetre fer
front a aquesta necessitat. En els diversos grups de discussió, els assistents afirmen que la
programació de la biblioteca es dirigeix a un públic adult i infantil, deixant de banda les
activitat pel col·lectiu jove. Per revertir aquesta tendència, els participants proposen que la
biblioteca dugui a terme xerrades, cinefòrums, clubs de lectura, activitats conjuntament amb
els grups de teatre, formacions, tallers o cursos de fotografia, de cuina, de dj o de hip-hop.
Per exemple, en el grup de discussió de 16 a 19 anys, es proposa que es convidin els
personatges televisius de la sèrie Merlí per a fer xerrades de divulgació. Tanmateix, donada
la gran diferència de preferències entre els joves, en el grup de discussió de 25 a 29 anys
s’insta a dur a terme enquestes prèvies a la programació de les activitats per garantir la seva
adaptació als gustos de la majoria.
De manera similar, s’expressa preocupació per l’evolució del nombre d’activitats musicals
que es duen a terme al municipi. En el grup de discussió de 25 a 29 anys, s’observa que
cada vegada s’hi programen menys concerts, en part pel feble suport que els grups locals
de música han obtingut de part de l’Ajuntament. Tanmateix, es destaca igualment que la
preferència dels més joves per la música dels punxadiscs també pot estar provocant aquesta
reducció en el nombre d’actuacions musicals que es duen a terme al municipi.

Altrament, en el grup de discussió de 16 a 19 anys s’expressa que el Pubillatge és una
activitat cultural que funciona bé al municipi, si bé alguns participants consideren que no rep
tot el suport que ells desitjarien que tingués. De fet, en aquest grup hi ha una majoria
d’assistents que valoren la importància del Pubillatge i que consideren que s’hauria de
promocionar des de l’Institut.
En conclusió, es diagnostica que el municipi manca d’activitats culturals específicament
destinades als joves, si bé els equipaments culturals existents suposen un punt de partida
força positiu. S’identifica que la major part de les activitats culturals que es duen a terme
actualment es concentren a l’estiu, deixant erma la programació de la resta de l’any. Es
considera que la biblioteca podria impulsar activitats al llarg de l’any, en especial xerrades i
cinefòrums. Per altra banda, es proposa que es doni suport tant als grups musicals locals
com al pubillatge.
El PNJCat es planteja incidir en l’entorn i en el context social de les persones joves per tal
d’enfortir llurs possibilitats de desenvolupament. Així, es considera que no sols s’ha d’incidir
en la trajectòria vital de les persones joves i aquells factors que hi intervenen, sinó que també
cal incorporar aquelles accions que contribueixin a avançar cap a un model de país i de
societat més cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i inclusiva en les formes
d’organització col·lectiva.

En el PNJCat existeixen quatre grans estratègies per fer front a aquest repte:
•

Organització i distribució social del temps: incidir sobre l’organització dels temps de la
vida quotidiana per tal de permetre a totes les persones joves de compaginar els
diferents temps i treballs amb harmonia i benestar.

•

Imatge social positiva de les persones joves: incidir sobre la imatge social del jovent i el
tractament informatiu que rep.

•

Igualtat, cohesió social i convivència: millorar la convivència i l’arrelament en l’àmbit
interpersonal, comunitari i social.

•

Sostenibilitat i vertebració territorial: avançar cap a una societat més vertebrada
territorialment, més sostenible i més compromesa amb el medi ambient.

3.7.1 Anàlisi de les polítiques de cohesió social i de vertebració territorial
Busos de Patum. El Consell Comarcal posa un servei d’autobús als Ajuntaments de la
comarca que ho demanin per tal que els seus habitants puguin anar i tornar de Patum amb
transport públic. Funciona les nits de dijous i de dissabte.
En el grup de discussió de tècnics comarcals s’exposen altres recursos a l’abast del jovent
en matèria de mobilitat, com són les línies regulars de bus per la comarca ALSA i
TRANSBAGES, els grups de Facebook i altres recursos de les xarxes socials en quant a
serveis per compartir cotxe o l’abonament T-10/120 Berga/Barcelona o Berga/Manresa.

3.7.2 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria de cohesió social i de
vertebració territorial
3.7.2.1 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria de cohesió social
Els grups de discussió juvenils i de tècnics coincideixen a destacar la manca de polítiques
d’integració de la població nouvinguda al municipi. Si bé no s’han detectat conflictes entre
comunitats, tampoc no s’està duent a terme el treball d’acolliment d’aquesta població que
podria prevenir-ne l’aparició en el futur.
De fet, aquesta tasca d’acolliment i d’integració sembla cada cop més necessària. A les
entrevistes a joves de 20 a 24 anys, s’exposa que la població del municipi que expressa
obertament plantejaments racistes està augmentant. La comunitat marroquina del municipi
sembla ser el punt de mira d’aquestes actituds. Es creu que els posicionaments racistes es
fonamenten en el desconeixement respecte de la religió i la cultura de la població immigrant.
Per a garantir la convivència i la cohesió social al municipi, es considera doncs
imprescindible dur a terme un treball d’integració respecte de la població immigrant i de
sensibilització entre la població autòctona.
Complementàriament, es considera que es podria treballar la interculturalitat a l’escola, a
través d’activitats de descoberta cultural, amb l’objectiu d’educar els joves i els seus familiars
i promoure la diversitat com a valor. De fet, en el grup de discussió de 25 a 29 anys s’apunta
que la divisió entre comunitats ja es nota a nivell juvenil. Segons els assistents a aquest
grup, la població nouvinguda del municipi s’integra fins a acabar l’educació obligatòria, però
després de 4t d’ESO molts joves deixen de participar a les activitats que es fan al municipi.
Es considera que aquesta exclusió és experimentada principalment per part de les noies,
que a partir d’una certa edat tendeixen a acabar recloses a la llar familiar. Per a respondre
a aquesta problemàtica, es proposa la creació d’espais per a dones on les dones

nouvingudes i autòctones puguin coincidir al llarg del dia, ja sigui mitjançant un intercanvi
lingüístic o una classe o taller que els sembli atractiu. De fet, es considera que una major
relació entre els adults permetria que els seus respectius fills creixessin conjuntament,
evitant així el desenvolupament de la fractura comunitària ja existent. Tanmateix, també es
creu que l’activisme dels joves auto-organitzats també podria tendir ponts, contribuint a
revertir aquesta tendència. Malauradament, en els grups de discussió es comenta que no
sembla que les entitats de joves hagin incorporat aquesta qüestió entre les seves prioritats.
En canvi, a la reunió de tècnics s’exposa que són els mateixos nouvinguts els que s’exclouen
de la vida pública, auto-confinant-se en barris homogenis i tancats. S’hi comenta que la
major part del tràfic de drogues que es dóna al poble és degut als traficants marroquins i es
posa de relleu que algunes famílies immigrades impedeixen seguir els estudis a les seves
filles. Tanmateix, es decideix que cal treballar igualment des de l’escola i des de l’Ajuntament
per promoure-la integració de la població nouvinguda i la cohesió social.
En conclusió, no s’identifiquen problemes de convivència al municipi si bé caldria promoure
polítiques destinades a la convivència per evitar problemes futurs. Hi ha la percepció que
moltes vegades el racisme neix fruit de la desconeixença cap a l’altre, és per això que es
considera important promoure les descobertes culturals a les escoles i les activitats
d’integració. Per altre banda, els joves del municipi identifiquen que ells tampoc promouen
la integració, és per això que es proposa que es desenvolupin activitats o tallers dirigits al
conjunt de la ciutadania, si bé es desconeix com es podria fer arribar la informació a la
població nouvinguda. Es proposa també que es creïn espais de cuina o de conversa per a
dones perquè són les que moltes vegades queden recloses a la llar.

3.7.2.2 Anàlisi de la realitat juvenil en matèria de vertebració territorial
La vertebració territorial a Gironella es veu condicionada en primer terme per les connexions
del municipi. Com s’ha exposat amb anterioritat, les oportunitats dels joves a Gironella es
veuen condicionades pel mercat laboral de la comarca, per l’oferta educativa que tenen a
l’abast i per l’accés a l’habitatge que presenta el territori. Com que aquests tres factors
depenen de la capacitat que tenen els joves per moure’s, la xarxa de transport públic esdevé
un element fonamental per a llur desenvolupament.

Tanmateix, a tots els grups de discussió s’expressa que hi ha molt poca xarxa de transport
públic, si bé es comprèn que sigui econòmicament complicat ampliar les línies i els horaris
de la xarxa a un territori de feble densitat demogràfica com és el Berguedà. Ara bé, segons
els participants, sí que s’hauria de poder disposar d’una línia d’autobús directa i regular a
Manresa, ja que per anar-hi en transport públic actualment cal fer transbordament i la durada
és considerada excessiva. Segons els mateixos assistents, també caldria poder disposar
d’un bus d’àmbit comarcal que circulés regularment, ja que molts joves duen a terme
activitats extraescolars a Berga i per a poder-hi anar ara requereixen de l’acompanyament
dels propis pares o d’una motocicleta en propietat, situació que ha minvat al llarg dels anys
de crisi econòmica.
En el grup de 25 a 29 anys, també es demana que l’operador de la línia de bus comarcal
posi un punt de venda habilitat a distribuir el bitllet integrat al municipi, ja que actualment per
comprar aquest tipus de bitllet cal anar fins a Berga.
En qualsevol cas, tots els grups de discussió manifesten que el mitjà de transport majoritari
segueix sent l’automòbil privat. Aquesta preferència és especialment marcada a l’hora d’anar
a Barcelona, si bé molts joves s’organitzen per compartir el viatge a través d’una pàgina de
Facebook.

4 Conclusions
El Pla de Joventut de Gironella es basa en la descripció i l’anàlisi de les polítiques públiques
de joventut, l’anàlisi de la realitat juvenil i el desenvolupament de les necessitats i propostes
de millora de les prioritats. En el present bloc conclusiu, es durà a terme un resum executiu
dels anteriors blocs, per tal de poder fer una lectura general de la situació de la joventut al
municipi. En un primer terme es recolliran les diagnosis que han estat identificades respecte
de les qüestions prioritàries, mentre que en un segon un terme es recolliran les demés
diagnosis. A continuació es presenten doncs les conclusions generals respecte de cada
dimensió de la joventut segons el PNJCat.

4.1 Les prioritats: la participació, la cultura i els esports
Les prioritats del Pla de Joventut de Gironella neixen fruit dels consensos establerts en els
diversos grups de discussió desenvolupats amb motiu de l’elaboració del present pla. En
aquests grups de discussió s’han recollit qualitativament les prioritats de les diverses
dimensions de la joventut i de les polítiques juvenils a Gironella. Aquestes dimensions han
estat la participació, la cultura i els esports. En el present bloc es desenvolupen les
necessitats recollides d’aquestes dimensions i les diverses propostes de millora
desenvolupades en tots els grups de discussió.
(veure apartat 4.3 Dimensions prioritzades del PLJ)

4.2 Les dimensions no prioritzades: l’ocupació,
l’educació, l’habitatge, la salut i la cohesió social i
vertebració territorial
4.2.1 L’ocupació
Es diagnostiquen les següents necessitats i propostes en matèria d’ocupació:
-

Millorar les connexions a internet per tal de promoure l’emprenedoria a Gironella

-

Prioritzar l’ocupació de persones de Gironella en l’oferta de places públiques

-

Publificar les places d’oferta laboral privada de les empreses de la comarca

-

Millorar la promoció de recursos i serveis en matèria d’ocupació (borsa d’ocupació
comarcal i garantia juvenil)

4.2.2 L’educació
Es diagnostiquen les següents necessitats i propostes en matèria d’educació:
-

Prevenir el fracàs escolar a través de classes de reforç

-

Inserir als joves al món educatiu a partir de la millora de la visió social de la formació
professional

-

Desenvolupar orientació educativa a l’IES Pere Fontdevila en l’elecció de branca
educativa a 3r d’ESO

-

Millorar l’orientació pels joves de 2n de Batxillerat de l’IES Pere Fontdevila a partir
de exalumnes de l’institut

-

Promoure l’ús de la biblioteca mitjançant cursos d’adaptació al món laboral, classes
d’idiomes, intercanvis d’idiomes i classes de reforç.

4.2.3 L’habitatge
Es diagnostiquen les següents necessitats i propostes en matèria d’habitatge:
-

Anunciar els pisos en lloguer del municipi

-

Fer un inventari dels pisos buits de Gironella

4.2.4 La salut
Es diagnostiquen les següents necessitats i propostes en matèria de salut:
-

Promoure l’actuació policial en les festes del municipi per tal de pal·liar les baralles

-

Augmentar les polítiques preventives al consum de drogues

4.2.5 La cohesió social i la vertebració territorial
Es diagnostiquen les següents necessitats i propostes en matèria de cohesió social:
-

Promoure les descobertes culturals a les escoles i activitats d’integració

-

Creació de tallers i activitats sobre multiculturalitat i integració promogudes pels
joves del municipi

-

Creació d’espais culinaris o de conversa per a dones per tal de fomentar la integració

-

Treballar des de la millora del fracàs escolar i l’oci juvenil per tal de fomentar la
integració dels joves del municipi

Es diagnostiquen les següents necessitats i propostes en matèria de vertebració territorial:
-

Creació d’un autobús directe a Manresa

-

Millora del transport públic fins a Berga

-

Promoció del transport públic fins a Vic

-

Foment de la possibilitat de compra del bitllet integral a Gironella

-

Millorar la coneixença de les parades que fa l’autobús que va a Barcelona

Annex 2.
Model d’enquesta participativa per a la franja d’edat dels 12 als 18 anys (previ a la diagnosi)
DADES PERSONALS
Edat:
Sexe: ☐ Dona

☐ Home

Lloc d’empadronament:
Lloc de residència:
Correu electrònic:
SI ESTÀS ESTUDIANT
On estudies?
Tipus d’ensenyament: ☐

Presencial

☐

Virtual (a distància)

Creus correcta l’oferta formativa del municipi i comarca?

☐

Sí

☐

No

En cas negatiu, quin tipus d’oferta formativa inclouries?

Coneixes les beques i ajudes econòmiques adreçades a joves estudiants?

☐ Sí

☐ No
En cas afirmatiu, quines?

SI BUSQUES FEINA O ESTÀS TREBALLANT
Treballes?

☐

Sí

☐

No

En cas afirmatiu, a quina població?
Quins mitjans utilitzes per buscar feina? (borses locals de treball, borses online,
anuncis premsa, ETT, etc.)
Quines mesures creus que es podrien realitzar per crear ocupació al municipi o
comarca?

SOBRE LA SITUACIÓ EN RELACIÓ AMB LA TEVA EMANCIPACIÓ

☐Visc amb els pares
☐Visc fora de la llar familiar
☐Altres: visc fora però amb suport econòmic familiar
SI HAS MARXAT DE LA LLAR FAMILIAR
En quin règim d’allotjament estàs?
☐Compra
☐Lloguer
☐Altres: (ex. beneficiari d’un pis de propietat familiar)
Coneixes la Borsa Jove d’Habitatge comarcal ? ☐ Si

☐ No

Quins mitjans has utilitzat per a la recerca de pis?

Quines creus que són les principals dificultats per marxar de la llar familiar i accedir al
teu propi habitatge?
Coneixes els ajuts destinats a joves per accedir a un habitatge?

☐ Sí

☐

No

En cas afirmatiu, quins?

SOBRE EL TEU TEMPS LLIURE I D’OCI
Quines activitats realitzes durant el teu temps lliure?
Quines propostes d’oci t’agradaria disposar al teu municipi/comarca?
Quan creus més interessant promoure activitats d’oci? Valora la resposta d’1 a 3 (de
menys a més)
☐Entre setmana
☐Caps de setmana
☐Períodes de vacances
Tens dificultats per accedir a les activitats d’oci? ☐

Sí

☐

No

En cas afirmatiu, quines?
Formes part d’alguna associació o club?
En cas afirmatiu, digues quin:

☐

Sí

☐

No

SOBRE ELS RECURSOS DE SALUT DEL MUNICIPI I COMARCA
Creus que els recursos informatius sobre salut existents al territori són suficients?
(material informatiu, tallers de promoció d’hàbits saludables, consulta per a joves, accés
a preservatius, etc.)
☐

Sí

☐

No

En cas negatiu, quins t’agradaria que hi hagués?

SOBRE EL DESPOBLAMENT DE JOVES A LES ZONES DE MUNTANYA
Quines creus que són les principals causes que provoquen la marxa dels joves del
municipi/comarca?
I els principals obstacles que dificulten el seu retorn?

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA PARTICIPACIÓ!
☐ Si estàs interessat a formar part d’un grup de joves per poder dir la teva sobre les
polítiques de joventut del teu municipi i poder crear un Consell Local de Joves,
facilita’ns el teu nom i telèfon :
Nom:

Telèfon:

