
        
 

       Pla Local de Joventut 2017/20 

 
 

 

 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 PLA LOCAL DE JOVENTUT 

  VILA-SECA 2017/2020 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

 



        
 

       Pla Local de Joventut 2017/20 

 
 

 

 

2 

  

 

Índex 

 

0.  Presentació          pàg 3 

  

1. Plantejament inicial i situació        

 1.1.Execució anterior pla local de joventut    pàg 5 

 1.2. Organigrama de la regidoria     pàg 7 

 1.3.Estructura i organigrama regidoria de Joventut   pàg 7 

 1.4. Recursos financers       pàg 8 

 1.5.Recursos funcionals       pàg 8 

  

2. Principis rectors del PLJ                   pàg 13 

3..- Diagnosi 

3.1. Dades estadístiques      pàg 15 

3.2. Procés participatiu: joves, regidors i responsables d’àrees, i entitats  pàg 19 

   

4.- Objectius estratègics del Pla       pàg 23 

 4.1. Objectius per àmbits      pàg 23 

  

5.- Línies d’actuació i calendarització i implementació    pàg 27 

 5.1. Polítiques cultura i Oci      pàg 28 

 5.2. Polítiques de formació i treball     pàg 31 

 5.3. Polítiques de Salut       pàg 33 

5.4. Polítiques de Participació i identitat                                                      pàg 35 

5.5. Polítiques de Habitatge      pàg 37 

 5.5. Polítiques d’Esports       pàg 38 

  

6.- Sistema d’Avaluació  

 6.1. Avaluació segons els elements     pàg 39 

 6.2. Avaluació segons moments      pàg 40 

 

7. Pressupost          pàg 41 

 

8.- Annexes 

8.1. Enquesta regidors       pàg 42 

8.2. Enquesta entitats       pàg 46 

8.3. Enquesta joves       pàg 50 

8.4. Enquesta joves whatsapp      pàg 51 



        
 

       Pla Local de Joventut 2017/20 

 
 

 

 

3 

 

 

 

0. PRESENTACIÓ 

 
El Pla local de joventut neix amb la voluntat de ser un guió útil i pràctic per a 

desenvolupar les polítiques integrals de joventut, per actuar i cobrir les necessitats i inquietuds 

dels joves, amb el propòsit d’aconseguir que els nostres joves siguin  ciutadans i ciutadanes de 

ple dret durant la seva joventut, i ho continuïn essent durant  la seva vida adulta. 

 

Tot això és possible amb el coneixement de la realitat que ens envolta, la fixació d’uns 

objectius ben definits, amb una metodologia flexible mitjançant el treball amb els joves, a través 

de la participació,  alhora que basada en el treball transversal amb els altres departaments de 

l’Ajuntament i d’altres entitats i institucions,  i una avaluació coherent. 

 

Les actuacions del Pla Local de Joventut es recullen les següents polítiques amb tot un 

seguit de programes que les integren: 

 

- Polítiques de formació i treball 

- Polítiques de salut 

- Polítiques entorn a l’esport 

- Polítiques entorn a la cultura i l’oci 

- Polítiques d’habitatge 

- Polítiques de participació i identitat.  

 

 

Amb aquest Pla Local volem aconseguir una ciutat on tothom se senti bé, on els joves 

puguin realitzar el seu projecte de vida en llibertat i amb els recursos que la nostra societat els 

hi pugui facilitar.  

 

Ser jove és una de les etapes de la vida amb més importància pel futur de la persona, 

l’aprenentatge que s’adquireix en aquesta fase, l’educació i la formació en valors, ajuden a 

l’empoderament personal que ha de garantir el futur, un futur d’una societat millor, més justa, 

més cohesionada, més igualitària, una societat en la que tothom tingui el seu lloc i tothom pugui 

desenvolupar-se. 

Les polítiques juvenils han de ser un vector important de les administracions, centrals, 

locals..., s’ha de donar una gran importància a desenvolupar programes que apuntin als 
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objectius que com a societat ens marquem, que ens portin pel camí correcte, sense 

desviacions, ferms i segurs que allò que es realitza és el que cal. Hem de saber destinar els 

recursos necessaris per poder portar a terme les polítiques juvenils, recursos tant econòmics 

com humans, no s’ha de permetre que la nostra gent jove no disposi de totes les oportunitats 

possibles que l’administració li pot facilitar per aconseguir el seu projecte vital. 

 

Voldria acabar aquest escrit parlant de la transversalitat de la polítiques de joventut, 

possiblement ja se’n parli prou o és el que tothom predica, tot i així vull remarcar que se 

segueixi aprofitant els recursos que altres departaments de l’administració poden aportar als 

programes que s’executen, sense aquest treball transversal no serà possible implementar amb 

eficàcia les accions marcades pels plans locals. 

 

Us deixo doncs, a les vostres mans el Pla local 2017-2020 de l’Ajuntament de Vila-

seca, amb el desig que sapigueu veure en la seva redacció el treball realitzat i les línies de 

treball a executar en aquest nou període. 

 

 

 

Francisco Almazán de la Paz 

Regidor de Joventut 
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1.- SITUACIÓ INICIAL 

1.1. Execució de l’anterior PLJ 

 

Partim d’una llarga història en el desenvolupament de polítiques i accions pel 

jovent del poble de Vila-seca (quan parlem de poble sempre ens referirem als tres 

grans nucli de La Pineda, La Plana i Vilaseca), amb una estructura tècnica, 

d’infraestructures, d’esdeveniment i accions amb una llarga tradició dins del nostre 

entorn, amb entitats dedicades i ocupades amb i pel jovent. I en aquest marc, hem 

desenvolupat l’anterior PLJ 2012-15 i ens hem donat un 1 any de pròrroga, presentant 

actualment el nou PLJ que ha significat un esforç d’anàlisi de la realitat actual del 

poble, dels joves del poble, de polítiques i sensibilitat de l’equip de govern de 

l’Ajuntament.  

 

  A nivell normatiu i de regulació legal ens trobem en al 2000 s’aprova el primer 

Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) el qual defineix com eixos bàsics i 

fonamental l’emancipació i la participació. Posteriorment, amb l’aprovació del PNJCat 

2011-16 s’incorporen els eixos de interinstitucionalitat, interdepartamentalitat, 

aprovant-se la primera llei de polítiques de joventut (Llei 33/10 de Polítiques de 

Joventut) que defineix que els municipis, en matèria de joventut, han de desenvolupar 

les següents funcions: 

·         Elaborar PLJ 

·         Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut. 

·         Promoure l’emancipació dels joves del seu territori 

·         Afavorir la participació juvenil. 

·         Gestionar les polítiques de joventut. 

I al 2016 amb el nou PNJCat fent una proposta integral i global per facilitar que 

els joves siguin subjectes de ple dret. 
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 Establint els reptes de: 

  

 

 

 

 

  

 

 

Cal delimitar que entenem per població jove, i  hem volgut partir de la definició 

proposada per la Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut de la Generalitat de Catalunya 

i pel PNJC 2011 – 2020 que opta per establir el tram d’edat dels 16 als 29 anys. Tot 

i partir d’aquesta referència, volem esmentar que les pròpies polítiques de joventut 

amb els seus programes i projectes podran ampliar tant per baix com per dalt la franja 

d’edat. 
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1.2. Organigrama de la regidoria de joventut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Recursos financers 

 

L’Ajuntament de Vila-seca durant el 2017 disposa d’un pressupost de 

282680,94€ en activitats i accions destinades a l’Àrea de Joventut, i de 

personal adscrit a la Regidoria 127.735€, que suma un total de 410.415,94€. 

 

 

  

 

Regidor delegat de Relacions Ciutadanes, Cultura i Dinamització Laboral. 
Josep Toquero i Pujals 

 

 

 

Regidor de Joventut i Esports 

Francisco José Almazán de la Paz 
 

 

 
Tècnica de gestió 

M. Josepa Tous Poblet 
 

 
Monitora 

Dinamitzadora 
Pineda 

Morell Clavé 

 

 
Dinamitzadors 

Espai Jove 
 

Empresa 
externa 

 

 
Informadora 

Dinamitzadora
Susana 

Gutiérrez 

 
Informadora 

Dinamitzadora 
Esther Vidal 

Mariné 

 

 
Monitora 

Dinamitzadora 
Mar Melero 
Domènech 
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1.4. Característiques dels recursos humans 

Personal Contracte Temporalització Grup Contractació 

Tècnica de gestió Funcionari Temps complert C1 Directa 

Informadora 
Laboral 

indefinit 
Temps complert D Directa 

Informadora 
Laboral 

indefinit 
Temps complert D Directa 

Monitora Ludoteca 
Laboral 

indefinit 
Temps parcial D Directa 

Monitora Ludoteca 
Laboral 

indefinit 
Temps parcial D Directa 

Dinamitzadors ----- Temps parcial -- 
Empresa de 

serveis 

 

 

1.5. Recursos funcionals 

 

L’oficina principal i de gestió del Punt d’Informació Juvenil es troba situada a 

Vila-seca. Amb l’objectiu de descentralitzar i apropar els serveis del Punt 

d’Informació Juvenil als nuclis de La Pineda i La Plana trobem els Satèl·lits 

d’informació juvenils. Així mateix el PIJ també continua acostant-se als instituts 

del municipi.  

  

L’Espai Jove es troba situat a l’edifici del Punt d’Informació Juvenil. És un 

equipament públic de caire juvenil, dividit en dos plantes, amb una aula de 

noves tecnologies, una aula de formació, una sala polivalent, una altra per a 

entitats i la sala de reunions. 

 

La Ludoteca Tot Joc és un espai de joc i formació per infants de 0 a 10 anys 

i els adults que els acompanyen, amb una sèrie de tallers específics per a 

fomentar l’aprenentatge dels infants i al mateix temps ajudar a conciliar la vida 

familiar. 
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✓ Punt d’Informació Juvenil a Vila-seca 

Adreça: C. La Font, 12 Vila-seca 

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13h i dilluns de 16 a 18h 

Característiques: 

Espai d’autoconsulta 

Servei lliure d’internet 

Serveis d’assessorament i informació 

Sala de treball intern 

Sala de reunions 

 

✓ Satèl·lit d’Informació Juvenil a La Pineda 

Adreça: C. Alfredo Kraus, 20 La Pineda 

Horari: dimecres de 17 a 20h.   

Característiques: 

Espai d’autoconsulta 

Servei lliure d’internet 

Serveis d’assessorament i informació 

Espai d’entitats 

Espai de trobada 

Sala de reunions 

 

✓ Satèl·lit d’Informació Juvenil a La Plana 

Adreça: C. Sant Joan, 8 La Plana 

Horari: dimarts de 17 a 20h.   

Característiques: 

Espai d’autoconsulta 

Servei lliure d’internet 

Serveis d’assessorament i informació 

Espai d’entitats 

Espai de trobada 

Sala de reunions 
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✓ Punt d’Informació als instituts 

IES Ramon Barbat 

Adreça: Av Alcalde Pere Molas s/n 

Horari: dimarts, d’11 a 11.30h 

IES Vila-seca 

Adreça: Av Alcalde Pere Molas s/n 

Horari: dijous, d’11 a 11.30h 

Característiques: 

Taulell permanent  

Espai de consulta 

Serveis d’informació 

 

✓ Espai Jove 

Adreça: C. La Font, 12 

Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 20h. 

Característiques: 

Equipament públic de titularitat municipal de caire juvenil, la finalitat del 

qual és fomentar la trobada, la formació, la informació, la comunicació i 

la producció cultural i social dels joves, afavorint l’associacionisme. 

Sala de noves tecnologies 

Espai de formació 

Sales polivalents 

Espai de reunions 

Centre de recursos 

 

✓ Sales d’assaig musical. 

Adreça: Plaça de Frederic Mompou, 1 Vila-seca 

Horari: de dilluns a divendres, 9 a 24h, dissabtes, de 9 a 14h 

Característiques: 

Equipament municipal destinat a facilitar un espai on els músics trobin 

un ampli desplegament d’eines de suport i assessorament per a la 

creació musical. 

2 sales d’assaig i enregistrament 

1 sala DJ 
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✓ Ludoteca Tot Joc 

Adreça: Centre Cívic i Cultural el Colomí, c/ de Tarragona, 22 

Horari: De dilluns a divendres de 16.30 a 19.00h 

Característiques: 

Tallers específics de psicomotricitat, pintura, idiomes, musicoteràpia etc. 

Joc individual i dirigit 

Tallers diaris. 

 
 

Projectes i actuacions continues en les que poden participar els joves: 
 

o Casal de joves Extiu Extrem. 

o Auditori Josep Carreras. 

o Conservatori Professional de Música. 

o Unitat d’escolarització compartida “Aula 15”. 

o Unitat de normalització lingüística. 

o Aula de formació d’adults. 

o Suport als instituts per al foment de la cultura. Conveni Instituts. 

o Comissió d’absentisme escolar. 

o Actuacions per al foment de la cultura 

o Activitats esportives. 

o Centre d’Oci Familiar. 

o Biblioteca pública.  

o Pla educatiu d’entorn.  

o Borsa d’habitatge. 

o Ajudes al lloguer d’habitatge;  

o Ofideute. 

o Avalloguer. 

o Contractes de lloguer. Assegurances. 

o Habitatges en règim de protecció oficial i preu taxat per a joves. 

o Habitatges en règim de lloguer per a joves. 

o Programa municipal per a la rehabilitació d'habitatges al casc antic. 

o Programa Suma’t . Formació més treball per als joves.  
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o SALT, Servei d’assessorament laboral i transició escola-treball.  

o Pla de dinamització laboral.  

o Borsa de treball. 

o Xarxa d’entitats i Club de la feina. 

o Servei d’assessorament i creació d’empresa. 

o Itineraris professionals d’inserció social. 

o Cursos de formació ocupacional. 

o Conveni amb Port Aventura per a la formació de desocupats. 

o Convenis amb empreses locals per a pràctiques laborals dels 

usuaris dels programes municipals.  

o Programa de garantia Juvenil amb conveni amb el Consell 

comarcal. 

o Programa de Salut Jove als instituts. 

o Consell de salut municipal. 

o Infermeria als instituts. 

o Servei d’acollida al municipi. 

o Circuit formatiu d’acollida. Llengua i cohesió social.  

o Centre Obert. 

o Programa d’atenció a la dona. 

o Programa “Carretera i Manta”, de formació i lleure alternatiu per a 

joves.  

o Publicacions municipals. 

o Programa de foment de les noves tecnologies. 

o Grup de joves assessor de Festa Major. 

o Abonament de transport per a joves. 

o Línia Oberta amb els Joves. 

o Consell de joves de l’Espai Jove. 

o Espai Jove. 

o Parc Jove de Nadal i Setmana Santa. 

o Apalankada Lanparty. 

o Grup de voluntaris dels Parcs infantils i juvenils. 

o Centre de recursos i assessorament per entitats i joves. 

o Subvencions a entitats juvenils. 
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2.- PRINCIPIS RECTORS I CRITERIS METODOLÒGICS 

 

Els principis rectors són aquells criteris que han d’inspirar el disseny, la 

implementació i l’avaluació de les polítiques de joventut d’una forma transversal 

i contenen els valors que han d’impregnar totes les actuacions que es derivin 

del Pla Local de Joventut 2017/2020. I el PNJCat ens proposa ens principis 

rectors que haurien de determinar la metodologia de totes les fases. Donat la 

seva importància metodològica volem fer esment tal i com ens cita el document 

“Orientacions per l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a les polítiques 

locals de joventut”  

Anem a desenvolupar, tal i com ens diu aquest document, què i com 

haurien de determinar aquests principis rectors. 

 

En quan al principi de qualitat: 

 

En quan al principi de participació: 
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En quan al principi de transformació: 

En quan al principi d’integralitat: 
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3. DIAGNOSI.  

3.1. Dades estadístiques. 

El municipi de Vila-seca té una extensió de 21.64 km2 i limita amb 

els municipis de  Tarragona (NE), Reus (N), Riudoms (NW), Cambrils 

(W) i Salou (S). La població del municipi és de 23.195 habitants 

(30/09/2017). El municipi té dos nuclis urbans més: la Pineda i la  Plana. 

La Pineda, localitzada a l’est del cap de Salou, és residencial i turística 

(compta amb unes 40.000 places d’allotjament estacional, 

aproximadament), hi resideixen permanentment 3.417 persones, mentre 

que la Plana, al límit N del municipi, prop de Reus, és un petit nucli 

residencial obrer nascut arran dels processos migratoris desenvolupats 

durant els anys seixanta, i actualment té 723. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anem a mostrar dades estadístiques important per comprendre la 

realitat del poble. 
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En quan a la situació laboral, d’ocupació i atur. 
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En quan a la situació de l’habitatge. 
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3.2. Procés participatiu. 

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Vila-seca es va duu a terme 

un procés de participació, un procediment amb diversos mètodes per treballar 

amb el col·lectiu jove les demandes i necessitats relacionades amb els àmbits 

de la formació, la salut, la cultura, el treball, l’oci, l’accés a l’habitatge i les 

xarxes socials, amb l’objectiu final de contribuir al foment de la participació 

juvenil i la seva implicació en el disseny i desenvolupament de les polítiques 

dirigides a aquest col·lectiu de població.  

 

S’ha dut a terme una jornada participativa juvenil on els joves, lliurement 

expressaven les seves preocupacions i necessitats actuals. Paral·lelament 

també s’ha fet arribar una enquesta a les entitats juvenils i als responsables de 

les regidories implicades en temàtiques de joventut. A més a més, també s’ha 

extret informació de la memòria del projecte de Salut Jove realitzat als instituts  

del municipi. Als annexos incloíem els models de qüestionari fet servir. 

 

L’objectiu principal és identificar amb els joves, entitats i referents públics 

del municipi les demandes i necessitats d’aquest col·lectiu en relació als 

àmbits plantejats i que figuren als eixos de treball del Pla Local de Joventut, i 

que tenen com a finalitat definir diferents polítiques de joventut i la seva 

articulació.  

 

Fet el buidat, les necessitats identificades han estat les següents: 

 

Necessitats  

FORMACIÓ I TREBALL 

Descripció 

Deficiències en les 

estratègies d’orientació i 

informació en formació 

Sovint, els joves no reben la informació necessària pel que fa a la seva vida acadèmica i a la pressa 

de decisions del seu futur laboral. Caldrà apropar les opcions formatives i alternatives 

d’escolarització als espais físics i digitals d’ús freqüent pels joves.  

Manca de diversificació 

laboral 

El municipi de Vila-seca es caracteritza per un model econòmic centrat principalment en el turisme i 

la industria. Aquesta realitat, s’accentua en la primera edat laboral, on una gran part de la població 

inicia la seva experiència en el sector turístic, fent compatible la inserció laboral i els estudis. 

Derivada d’aquesta manca de diversificació, es produeix una oferta de formació i inversió centrada  

en aquests dos àmbits,  el contractes laborals sovint són vinculats a la temporada turística i un gran 

gruix de professions, no troben oferta laboral al municipi. 

Exigència 

d’especialització i 

experiència laboral 

El mercat laboral té la demanda de que els seus treballadors/es disposin de formació en l’àmbit a 

desenvolupar-se, així com experiència laboral prèvia. Aquest fet, genera un decalatge entre la 

realitat juvenil i les necessitats del sector econòmic. A més temps destinat a la formació, menys 

possibilitats de tenir experiència laboral. 
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Deficiències en els 

sistemes d’orientació 

laboral i d’informació 

dels tràmits i 

documentació 

necessària 

La dinàmica administrativa pot ser farrogosa i de difícil comprensió per molts joves que no estan 

familiaritzats amb la realització de tràmits i gestions. Aquest fet, pot produir que molts necessitin el 

suport de professionals en el que pot ser el seu primer contacte amb l’administració pública.  

Dificultats de transport 

per accedir al lloc de 

treball o formació 

La xarxa de transport públic del municipi no respon a les necessitats laboral i formatives dels joves 

que no tenen accés a un vehicle propi i que treballen o estudien a les poblacions properes. Sobretot, 

durant la temporada d’estiu, on els horaris habituals de feina, no coincideixen amb la oferta de 

transport públic. 

Manca d’espais per 

realitzar treballs grupals 

i/o individuals. 

Les realitat familiars, econòmiques i d’habitatge poden dificultar que els joves puguin desenvolupar 

les seves tasques escolars al seu domicili o amb les eines educatives necessàries a l’abast. Quan 

es tracten de treballs grupals, una metodologia cada cop més present, aquesta dificultat augmenta.  

Deficiències en la 

formació de llengües 

estrangeres. Exigència 

laboral en diversos 

àmbits laborals 

dominants al territori 

El domini de les llengües estrangeres ja fa anys que és una de les necessitats principals en molts 

dels àmbits laborals. Actualment, la capacitació d’aquests aprenentatges a l’educació reglada no 

està sent plenament profitosa, el que fa necessari l’establiment de formacions específiques fora de 

l’horari lectiu. 

Combatre el racisme i la 

discriminació sexista en 

els itineraris escolars 

Cal garantir la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament educatiu i laboral dels joves amb 

independència del seu origen, identitat, sexe o gènere. Això es trasllada en la necessitats d’accions 

concretes, ja que no podem donar per suposat que no existeix una discriminació pel simple fet de 

l’accés lliure al recursos o serveis.  

 

 

 

Necessitats  

SALUT 

Descripció 

Manca d’importància a 

les conductes de risc 

Cal tenir present, que tot i que estem en una època d’accés lliure a la informació, no es pot donar 

per suposat que els joves són coneixedors de les conseqüències de les conductes de risc 

associades principalment al consum de tòxics,  les accions predelictives o les pràctiques sexuals de 

risc. Així mateix la manca, d’estratègies comunicatives i de resolució de conflictes de molts joves, és 

un repte al que cal donar resposta també. 

Infravaloració de 

l’educació emocional i 

l’atenció psicològica 

Els aspectes emocionals i psicològics de les persones, són en totes les franges d’edat, sovint 

menystingudes. Però és fan de vital importància durant l’adolescència i joventut ja que és l’etapa de 

descobriment, desenvolupament i creixement personal i identitari, que establirà els fonaments d’una 

persona sana i plena. 

Atenció a la diversitat 

funcional 

En les accions i projectes desenvolupats, caldrà tenir present els joves amb diversitat funcional, 

tenint en compte les diferents maneres en què funciona llur cos i que poden tenir necessitats iguals 

o específiques. 
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Necessitats  

 ESPORT 

Descripció 

Dificultats en l’accés a la 

pràctica de l’esport. 

Les dificultats econòmiques del joves provoca que l’accés a la pràctica de l’esport, sovint 

depengui a la possibilitat de fer ús d’espais públic, gratuïts o de baix cost. 

Fomentar la pràctiques 

esportives diverses 

La inquietud dels joves per conèixer nous esports i l’interès per generar espais de pràctica 

d’esports alternatius als socialment dominants, fa que sigui en necessitat juvenil la promoció 

de la diversitat d’oferta esportiva. 

Millorar l’oferta esportiva no 

federada 

Garantir la pràctica de l’esport no només formant part d’una entitat o federació, sinó de 

manera individual, grupal i/o espontània. Donar suport a les propostes sorgides i liderades 

des dels propis joves. 

 

 

 

 

Necessitats  

                                CULTURA, OCI 

                                      Descripció 

Manca d’activitats culturals i d’oci 

(diversitat) més enllà de l’oferta de les 

celebracions de Festes Majors 

Necessitat de facilitar als joves del municipi una oferta lúdica i cultural, amplia i present 

durant tot l’any. 

Afavorir / facilitar la proximitat als 

centres d’oci 

promoure mitjans de transports públics que facilitin el trasllat dels joves al centres d’oci 

propers, així com crear una oferta pròpia al municipi. 

Manca d’espais públics de trobada 

Els joves són un col·lectiu potencialment sociable, on el grup d’iguals té un gran 

impacte en el seu dia a dia. Per això, sorgeix la necessitat de trobada quotidiana, que 

per manca d’espais públics i oberts, sovint s’acaba generant en la via pública.  

Manca de dinamització comunitària 

El municipi disposa de diverses instal·lacions públiques les quals podrien ser un espai 

de treball comunitari on donar resposta a inquietuds participatives i de lleure per joves. 

Així mateix, l’ocupació de l’espai públic de manera col·lectiva i projectada, port 

generar accions intergeneracionals i transformadores positives pel municipi. 

Accés a internet i TIC’s 

La realitat actual comporta que l’accés a internet i a les noves tecnologies esdevingui 

una necessitat de primer ordre pel desenvolupament dels joves en diversos aspectes: 

personal, formatiu, laboral, etc. 

Manca de continuïtat en la transició 

lleure infantil a lleure juvenil. 

Tenir present i destacar la transició per els diversos projectes i activitat municipals 

destinades a infants i joves. 

 

- 

 

Necessitats  

                        PARTICIPACIÓ I IDENTITAT 

Descripció 

No existeix cap òrgan de 

participació  juvenil 
És necessari garantir formalment el dret a la participació dels joves en l’àmbit local. 

Deficiències en la participació 

activa dels joves 

generar els espais, els mecanisme i l’acompanyament necessari per garantir la 

participació activa dels joves en els diversos serveis dels quals formen part així com de la 

pròpia vida municipal. 

Deficiències en el treball de la 

cohesió social  

Establir accions destinades a treballar les diversitats culturals, econòmiques i identitàries 

presents, la seva correlació i el vincle amb el municipi i les seves expressions culturals. 
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Dificultats en la interlocució entre 

els joves i l’Administració local 
Fer arribar els mecanismes de participació local als joves i facilitar el seu ús. 

Manca de relació entre entitats 

Promoure espais de trobada entre entitats per tal de generar sinergies locals que puguin 

aportar noves propostes i faciliti el desenvolupament de les pròpies entitats de manera 

autònoma. 

Manca de reconeixement de la 

tasca i suport a les entitats juvenils 

locals  

Reconèixer a les entitats com a agents claus de la participació i del desenvolupament del 

moviment associatiu local, sent referents en l’àmbit d’actuació de cada entitat. 

Deficiències en l’àmbit associatiu 

municipal 

Problemàtiques comunes en les diverses entitats del municipi que generen fragilitat en el 

seu desenvolupament. 

 

La redacció d’aquestes necessitats i descripció ha estat feta, en la seva 

major part, pels tècnics del servei, i contrastada amb els joves que han 

participat a les activitats de l’Espai Jove i Estiu Extrem, i grup de premonitors. 

(principi de participació) 

 També han estat contrastades amb els tècnics referents de les principals 

àrees que tenen a veure amb la intervenció amb joves, i amb les entrevistes 

amb els regidors. (principi d’integralitat) 
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4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS. 

Fet el diagnòstic de la nostra realitat jove del poble, dels recursos, de les 

mancances, creiem que hem de definir els següents grans blocs d’objectius 

estratègics:  

- Facilitar que els/les joves puguin desenvolupar el seu projecte de 

vida. Projecte actiu, conscient, compromès amb la seva realitat de 

família, entorn, estudi/treball, poble i en general en el món (principi de 

transformació). 

- Potenciar la participació activa, real, compromesa dels joves. Ells han 

de ser els veritables protagonistes de la seva vida, han de prendre 

decisions actives, responsables amb el seu moment actual vital i el 

seu futur. (principi de participació) i les estructures i recursos 

municipals han de possibilitar aquesta participació, no tan sols en 

moments puntuals, sinó de forma integrada (principi d’integralitat) 

 

- Afavorir la cohesió dels joves del poble, abordant elements de 

prevenció i sensibilització entorn a les realitats diverses i diferents, 

com un punt enriquidor, de diversitat positiva. (principi de 

transformació) 

 

- Vetllar per qualitat i eficiència dels recursos i estructures destinades 

al món juvenil. Els recursos són extremadament limitats i ens cal 

preveure mecanismes de qualitat, d’avaluació permanent, d’eficiència 

de les accions. (principi de qualitat) 

 

Hem de ser conscients de la correlació dels 4 grans objectius estratègics 

que hem definit, sense aquesta interrelació no tindrien sentit en si mateixos.  

 

Una vegada fixats els 4 grans objectius estratègics, cal que concretem i 

siguem operatius. Es per això, que hem optat per agrupar les accions en àmbits 

d’intervenció que ens permetin articular una acció ordenada: 

- Polítiques de formació i treball 

- Polítiques de salut 

- Polítiques entorn a l’esport 
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- Polítiques entorn a la cultura i l’oci 

- Polítiques d’habitatge 

- Polítiques de participació i identitat.  

 

Dins de l’equip tècnic vam estar reflexionant i debatent sobre la necessitat de 

definir un àmbit de perspectiva de gènere, i finalment vam creure oportú, que ha de ser 

un element transversal en tots els àmbits i no específic. 

 

4.1. Objectiu de desenvolupament del projecte vital: 

 

Es pretén que els joves puguin assolir una emancipació plena que afavoreixi 

els seu equilibri personal i la seva identitat. 

Formació i treball ● Oferir un servei d’assessorament laboral. 

● Facilitar la integració social i la inserció laboral del 

col·lectiu d’immigrants. 

● Donar eines i recursos per a la recerca de feina. 

● Potenciar l’ocupació de qualitat. 

Salut 

 

● Promoure estils de vida i conductes saludables, 

prevenint consums i embarassos adolescents. 

● Potenciar la formació en salut. 

● Millorar la presa de decisió sobre la seva salut, 

activitats, etc. “això me convé o no em convé” 

Esport ● Promoure l’activitat esportiva com element de 

desenvolupament físic i mental. 

● Facilitar l’accés a l’esport i activitats grupals no 

sedentàries. 

Cultura i oci 

 

● Promoure la cultura i les formes d’expressió juvenil. 

● Facilitar l’accés a la cultura. 

● Propostes cultures i d’oci vinculades a la realitat del 

poble i de la diversitat cultural i d’orígens. 

● Diversificació de les propostes d’oci, accessibles als 

joves. 

● Augment de l’ús social del català. 

Habitatge ● Facilitar l’accés a l’habitatge. 

● Informació i assessorament . 

● Articulació de programes d’ajut a l’accés de 

l’habitatge. 

 

Participació i 

identitat 

● Afavorir l’arrelament de la població jove al municipi. 

● Fomentar l’ús de la llengua catalana com a element 

identitari i de cohesió social. 

● Establiment de mecanismes de participació real en 

els àmbits de llurs vides 
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4.2. Objectius per a la Participació real, activa i compromesa 

 

Formació i treball ● Descoberta i anàlisi de les diferents opcions que pot 

tenir. El treball com a element de realització i no com 

a mitja de subsistència. 

● Facilitar una formació crítica, reflexiva, en els àmbits 

no reglats a on l’Ajuntament pot tenir competències. 

● Establir sistemes de participació amb els joves 

vehiculin les voluntats formatives no reglades o de 

facilitació al món laboral. 

Salut ● Promoure espais d’intercanvi d’experiències, 

activitats, proposes saludables.  

● Articular propostes saludables proposades pels 

joves. 

● Implicar i fer-los protagonistes als joves en l’execució 

de les propostes. 

Esport ● Desenvolupar alternatives als esports convencionals 

gestionades pels propis joves. 

● Facilitació d’accés a les entitats esportives i suport a 

la creació de noves dirigides pels joves. 

 Cultura i oci ● Fomentar la interculturalitat com a model de 

convivència i relació entre els joves. 

● Impulsar la creació d’estructures reals de participació 

en el disseny de festes, celebracions públiques. 

● Retornar als joves les dificultats de gestió en les 

festes i esdeveniments, cercant una conscienciació 

de globalitat i anàlisi de riscos/oportunitats. 

● Proposar mecanismes d’avaluació i opinió, amb 

format digital i de fàcil accés al món juvenil, que 

permeti la participació en la valoració. 

Habitatge ● Establir sistemes de participació en la gestió de la 

BH: criteris de preus i assignació d’habitatges, 

criteris de compatir habitatges, etc. 

Participació i 

identitat  

● Aconseguir la visualització per part dels joves de què 

els processos participatius són reals. 

● Iniciar els processos participatius des del 

començament, i no solament per certes decisions o 

moments. 
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4.3. Objectius de cohesió. 

 

Formació i treball ● Possibilitar l’accés i informació dels recursos 

formatiu i ocupacional a tots els joves, 

independentment de la seva situació social o 

econòmica. 

● Estructurar accions complementàries que 

possibiliten l’assoliment de les formacions per a 

aquells joves que mostrin més carències. 

Esport ● Promoure la pràctica esportiva com a element 

cohesionador i de gaudi, i no com a competència 

excloent 

Cultura i oci 

 

● Establir mesures de comunicació que abordin la 

percepció de joves+festa=conflicte. 

● Diversificar la proposta cultural de forma que reculli 

la diversitat d’origen representatius del nostre poble. 

 

Participació i 

identitat 

● Insistir en la participació diversa de joves diversos 

● Generar canals de comunicació i intercanvi 

d’experiències, d’interpretacions de situacions vitals, 

etc entre diferents cultures. 

 

 

4.4. Objectius de Vetllar per qualitat i eficiència dels recursos i 

estructures destinades al món juvenil. 

 

Aquest objectiu respon a un procés metodològic i de control tècnic/polític 

en el que dissenyem mecanismes d’anàlisi, de valoració i de control sobre 

les intervencions, els recursos humans i econòmics destinats, sobre 

l’impacte que tenen les polítiques de joventut.  

 

Cal tenir present que en aquest anàlisi també han de ser partícips els 

joves, han de conèixer l’abast de les accions, els costos, la pretensió i 

idoneïtat del que es proposa 
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5.- LÍNIES D’ACTUACIÓ I CALENDARITZACIÓ 

 

Un cop realitzat el diagnòstic i valorat la incidència de les 

accions/polítiques de Joventut dels darrers anys, i havent marcat els quatre 

grans objectius estratègics cal definir les actuacions principals que es durant a 

terme. 

Hem cregut interessant agrupar-les per àmbits ja que ens facilitarà la 

visió, la planificació, execució i avaluació de l’impacte. 
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 POLÍTIQUES de CULTURA I OCI 

Descripció Execució Objectius Accions 

Extiu Extrem, 

Parc Nadal Jove, 

Parc Setmana 

santa Jove 

Activitats de lleure destinat a 

adolescents durant els mesos de 

juliol i agost, setmana santa i 

Nadal 

 

En marxa  

Fomentar la trobada, 

l'educació en el lleure i 

els valors entre els 

adolescents. 

Activitats culturals, de lleure i esport. 

Sales d'assaig Equipament municipal destinat a 

facilitar un espai d'expressió 

musical per a joves creadors, amb 

un ampli desplegament d'eines de 

suport. 

En marxa 

Afavorir la creació 

artística dels grups de 

música locals.  

Treballs d'assaig dels grups de música 

local, prèvia sol·licitud. 

Enregistrament. 

Auditori Josep 

Carreras Equipament municipal destinat a 

oferir una programació musical de 

qualitat.  

En marxa  

Apropar la música al 

col·lectiu de joves a 

través dels cicles de 

concerts i actuacions 

musicals.  

Abonament jove.  

Presentació de joves valors. 

Conservatori 

Professional de 

Música 

Centre docent que imparteix 

ensenyaments de música reglats i 

oficials de grau professional i en 

proporciona la titulació 

acadèmica. 

En marxa 

Apropar als joves la 

música mitjançant la 

formació i l'intercanvi 

d'experiències . 

Formació musical reglada de grau mig. 

Aula de Música Tradicional. 

Cessió d'espais per a joves. 

Ampliació oferta 

Centre cívics 
Realitzar propostes d’oci i cultura 

amb diversitat de formules i 

sectors als que s’adrecin 

Previsió 2019 

Iniciar una oferta cultural 

i d’oci descentralitzada a 

través dels Centres 

Cívics 

Exposicions itinerants 

Tallers diversos 

Cicles de cinema, mini teatre. 

 

Major participació 

entitats als 

programes de 

festa Major 

Convidar i animar a les entitats en 

el disseny de les festes Majors 

Previsió estiu 

2018 

Integrar a entitats i 

grups estables en el 

disseny de Festa Major 

Convocar comissions de festes majors. 

 

Suport als 

Instituts per al 

foment de la 

cultura.  

L'Ajuntament de Vila-seca, a 

través de la Regidoria de Joventut 

i els instituts de secundària del 

municipi, volen oferir als joves la 

possibilitat d'accedir a activitats 

culturals.  

En marxa 
Apropar la cultura als 

joves. 

Assistència a representacions teatrals. 

Visita a exposicions. 

Trobades d'alumnes. 

Ampliació oferta 

d’oci de l’Espai 

Jove 

Realitzar noves activitats dins de 

l’Espai Jove 
Previsió 2018 

Diversificació de l’oferta 

de lleure de l’espai 

Jove. 

Contacte amb altres espais joves per 

diversificar propostes. 

Millorar els sistemes d’aportació d’idees 

dels joves. 
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Ampliació oferta 

Carretera i Manta Realitzar noves activitats dins del 

programa Carretera i Manta 

vetllant per l’accessibilitat de tots 

els sectors de joves 

Previsió 2018 

Diversificació de l’oferta 

del programa “carretera 

i manta” vetllant per 

l’accessibilitat dels 

joves. 

Procés participatiu i de valoració per part 

dels joves 

Anàlisi dels costos de participació per 

part dels joves 

Cercar nous sistemes de difusió (APP 

prevista) 

Actuacions per al 

foment de la 

cultura. 

Activitats creades amb els joves i 

per als joves per a donar a les 

entitats i grups no formals 

recursos i estris necessaris per a 

realitzar activitats culturals 

proposades per ells i amb serveis 

i propostes tècniques per a la 

seva realització. 

En marxa  

Facilitar la incorporació 

de nous talents literaris. 

Oferir als joves i a les 

entitats juvenils, espais 

adients per a l'exposició 

de la creació pròpia. 

Programa de xerrades i exposicions 

anuals. 

Paret de graffitis. 

Concurs literari i beca Dr. Gibert per a 

joves, organitzat per l'Agrupació Cultural 

de Vila-seca. 

Cicle anual d’accions culturals. 

Centre d'Oci 

Familiar 

Centre d’oci, que compta amb 

serveis d’oci i comercial: cinemes, 

boleres, galeries comercials, 

zones de restauració etc. 

En marxa 

Oferir eines i 

equipaments culturals 

als joves evitant així el 

desplaçament. 

Facilitar al jove l'accés a la cultura i a 

l'oci. 

Biblioteca pública  De titularitat estatal gestionada 

pel Departament de Cultura de la 

Generalitat, i que forma part del 

sistema de lectura pública de 

Catalunya, prestant els Serveis 

propis de biblioteca i contribuint a 

la implementació de projectes i 

programes comuns. 

En marxa 

Facilitar l’accés a la 

lectura pública. 

Promoure la cultura 

local. 

Préstec i altres serveis. 

Accions en poesia, música i versos. 

Programes per al foment de la lectura 

infantil i juvenil. 

 

 

Pla Educatiu 

d'Entorn 
Programa educatiu que pren el 

municipi com a agent educatiu 

global i pretén afavorir la 

promoció d’espais educatius que 

vagin més enllà de la instrucció 

escolar i que redundin en una 

millor cohesió social. 

En marxa 

Incrementar l'èxit 

escolar i reduir 

desigualtats entre 

col·lectius.  

Enfortir els vincles entre 

les famílies, l'escola i 

l'entorn. 

Millorar la presència i 

l'ús social de la llengua 

catalana. 

Accions previstes dins del projecte 

d'actuacions del PEE del municipi.  

Reforç escolar. 

Carnet jove 
Vehicular la possessió del Carnet 

jove a un seguit de descomptes i 

serveis “extres”. 

Difondre els actes, esdeveniments 

a traves de l’APP a la que es 

tindrà accés al formalitzar el 

carnet jove 

Previsió 2019 

Vehicular la 

comunicació i millora a 

l’accés a recursos a 

través del Carnet Jove 

Elaboració Carnet jove 

Convenis amb Associació Comerciants i 

equipaments del poble (gimnàs, sales 

esport, etc.) 

Conveni amb els taxis per facilitar el 

transport nocturn als llocs d’oci, amb 

descompte als joves. 
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Ampliació horari 

obertura 

equipaments 

d’oci i cultura 

Oferir un horari més ampli en 

temps d’oci (divendres i dissabte 

vespre i nit) com a complement i 

alternativa d’oci  

Previsió 2019 

Diversificar i donar 

alternatives d’oci i 

cultura. 

Obertura vespres i nit del cap de 

setmana de la biblioteca, poliesportiu, 

espai jove, patis instituts i escoles, etc. 

Organització d’activitats culturals i d’oci 

als centres cívics els caps de setmana 

en horari nocturn 

Millora del suport 

a les entitats 

culturals i d’oci 

Proposar una diagnosi a les 

entitats que ofereixen propostes 

d’oci i cultura als joves per tal de 

millorar la seva acció i valorar el 

suport municipal que podrien 

rebre 

Previsió 2019 

Millora d’acció de les 

entitats culturals del 

municipi 

Oferiment dels serveis tècnics municipals 

a les accions d’entitats culturals 

Proposta d’una diagnosi de l’acció de les 

entitats. 

Atansament tècnics municipals a les 

entitats culturals. 

Transició de 

lleure infantil a 

lleure juvenil 
Articular sistemes de continuïtat i 

no abandó dels grups de lleure 

infantil en activitats de lleure 

juvenil 

Previsió 2018 

Establir sistemes de 

continuïtat de les 

accions de lleure infantil 

a lleure juvenil 

Contacte entitats de lleure (Esplai; 

Megaestiu) 

Suport a la definició d’estratègies i 

accions 

Contacte grups de premonitors de 

Megaestiu, Parc Nadal i Setmana Santa, 

amb propostes de gestió d’altres accions. 
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 POLÍTIQUES DE FORMACIÓ I TREBALL 

Descripció Execució Objectius Accions 

Xarxa 

d'entitats i 

Club de la 

feina. 

Servei on els demandants 

d’ocupació poden consultar un 

recull de les ofertes de treball 

que hi ha a la premsa, a les 

diferents Oficines de Treball de 

la Generalitat, al Servei Català 

de Col·locació, internet, etc. 

En marxa  

Posar a disposició les eines 

necessàries per facilitar la 

recerca de feina. 

Club de la feina a Vila-seca, la 

Pineda i la Plana. 

Reunions a la Xarxa d'entitats.  

SOCE. Servei 

d'orientació i 

creació 

d'empresa.  

Servei municipal amb la voluntat 

de promoure i incentivar la 

creació de noves iniciatives 

empresarials. 

En marxa 

Facilitar al jove l'accés al món 

empresarial. 

Informació sobre ajuts i 

subvencions existents. 

Orientació en la creació 

d'empreses.  

Sessions informatives i 

d'assessorament sobre 

avantatges fiscals per a la 

contractació de col·lectius en 

especials dificultats.  

IPI. Itineraris 

professionals 

d'inserció 

laboral.  

Servei municipal amb la voluntat 

de promoure i incentivar la 

creació de noves iniciatives 

empresarials. 

En marxa 

Redefinir els objectius 

laborals, de formació i 

reciclatge, per tal d’adaptar-

los al mercat de treball actual 

i al perfil laboral de l’usuari. 

Sessions individuals d'inserció 

laboral. 

Tallers en grup per a la recerca 

de feina. 

Cursos de 

formació 

ocupacional. 
Formació per tal de millorar les 

possibilitats d’inserció laboral de 

les persones aturades. 

Segons convocatòria  

Treballar les característiques 

pròpies dels diferents  

col·lectius de persones 

aturades, així com les 

característiques de les 

ofertes de treball 

formalitzades pel sector 

empresarial local i comarcal. 

Cursos de reciclatge per a 

treballadors en actiu. 

Cursos de formació 

ocupacional per a joves 

aturats. 

Convenis 

laborals amb 

empreses 

locals. 

Convenis de col·laboració amb 

empreses locals per a 

pràctiques laborals dels usuaris 

dels programes municipals en 

vigor, donant un caràcter de 

continuïtat als mateixos i 

prioritzant aquestes polítiques 

per davant de les altres dins de 

la conjuntura econòmica actual.   

En marxa  

Implicar a les empreses 

locals en els projectes 

municipals. 

Reduir la llista de desocupats 

del municipi. 

Incentius per a les empreses 

que contractin usuaris dels 

programes municipals per a la 

reinserció laboral. 

Creació APP 

informativa Posada en marxa d’una APP 

amb informació del poble, i 

apartats laborals com a 

destacats  

Previsió 2019  

Millorar la comunicació des 

les ofertes formatives i 

laborals. 

Definir el model d’APP i 

licitació. 
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Servei públic 

de transport Integració dels nuclis del poble 

en la tarifaria única de rodalies i 

ampliació de la cobertura i 

horaris. 

Previsió 2019 

Ampliar l’oferta de transport 

públic als diferents nuclis del 

poble i llocs de recepció de 

treball per evitar que sigui un 

handicap el desplaçament 

Contacte empreses del sector 

Contacte Direcció General de 

Transports i Mobilitat. 

Lloc de 

trobada de 

grups de 

joves 

Ampliació d’horari dels espais 

de joves per tal de que es 

puguin agrupar per treballar 

conjuntament l’itinerari 

formatiu/ocupacional 

Previsió 2018 

Possibilitar espais de trobada 

i d’intercanvi entorn a la 

recerca de feina i/o formació 

Ampliació horari de biblioteca, 

Espai Jove. 

Augment dels horaris del 

SOGE, especialment a les 

tardes. 

Capacitació 

en l´ús de 

llengües 

estrangeres 

Coordinació de la creació de 

grups/parelles lingüístiques. 
Previsió 2018 

Millorar la formació en 

llengües estrangeres com a 

mitjà bàsic d’inclusió laboral 

en el sector turístic. 

Creació de grups d’intercanvi 

lingüístic 

Creació i coordinació de 

parelles lingüístiques 

Comissió 

d'absentisme 

escolar. Servei per a la prevenció i la 

detecció de l'absentisme 

escolar. 

En marxa  
Prevenir l’absentisme 

escolar. 

Comissions 

interdepartamentals 

periòdiques. 

Xerrades i treball amb les 

famílies, des dels IES i 

l'EBASP. 

Unitat 

d'escolaritzac

ió compartida 

"Aula 15". 

Programa formatiu a nois i noies 

que han abandonat en part o 

totalment el sistema educatiu 

ordinari i a alumnes amb 

dificultats d'integració a la 

dinàmica normal de la classe. 

En marxa. 

Els objectius equivalen a les 

13 capacitats generals de 

l'etapa especificades al 

currículum oficial. 

(coneixement social, 

personal, cognitiu i moral). 

Formació reglada en ESO. 

Reorientar aquest col·lectiu cap 

a un treball digne o a reprendre 

els estudis. 

Aula de 

formació 

d'adults.  

Aula de formació de persones 

adultes per adquirir, actualitzar, 

completar o ampliar els seus 

coneixements i les seves 

aptituds per al seu 

desenvolupament personal i 

professional.  

En marxa 

Aconseguir la formació 

d'aquelles persones que per 

raó de treball han hagut 

d'abandonar la formació 

reglada.  

Cursos d'iniciació a les noves 

tecnologies. 

Cursos de graduat en formació 

secundària. 

Cursos de preparació a les 

proves d'accés a cicles 

formatius de grau mig. 

Formació en idiomes. 

Facultat de 

geografia i 

turisme. 
Estudis universitaris en matèria 

de turisme, oci i geografia i 

ordenació del territori, situats al 

Campus educatiu i esportiu de 

Vila-seca. 

en marxa  

Respondre a les necessitats 

de formació existents. 

Oferir un corpus formatiu 

bàsic de caràcter superior 

que permet l’especialització i 

de gestió directiva 

d’empreses i institucions 

turístiques. 

Formació de grau i màster en 

matèria de Turisme i Geografia. 

Intercanvi d’alumnes. 
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 POLÍTIQUES DE SALUT 

Descripció Execució Objectius Accions 

Programa 

Salut Jove Programa de salut per tal de 

conèixer les necessitats, 

referències i coneixements que 

en matèria de salut tenen els 

nostres joves. 

En marxa 

Orientar i informar als joves 

en temes de salut. 

Prevenir conductes de risc 

per a la salut. 

Xerrades als IES. 

Representacions teatrals. 

Suport de campanyes 

institucionals de prevenció de 

riscos.  

Exposicions.  

Tallers de salut. 

Consell de 

salut 

municipal. 

Instruments de cohesió 

interdepartamental i 

interinstitucional per a garantir 

l’eficiència i eficàcia dels 

recursos públics reforçant la 

col·laboració i l’intercanvi entre 

diferents institucions i 

departaments de l’Ajuntament 

que treballen polítiques de salut 

juvenil. 

En marxa 

Coordinar  totes les 

actuacions en matèria de 

salut existents al Municipi des 

de les diferents 

administracions, serveis i 

entitats. 

Prevenció de conductes de 

risc. 

Promoció d'hàbits  

saludables. 

Infermeria als  

instituts. 

Consultes individualitzades i 

confidencials o en grup,  en 

relació a les inquietuds dels 

joves en matèria de salut. 

En marxa 

Crear un espai de 

comunicació i participació 

dels joves en la resolució de 

dubtes. 

Atenció individualitzada dels 

alumnes en matèria de salut. 

Xerrades.  

 

Creació APP 

informativa 

Posada en marxa d’una APP 

amb informació del poble, i 

apartats laborals com a 

destacats  

Previsió 2019  

Millorar la comunicació des 

les ofertes formatives i 

laborals. 

Definir el model d’APP i 

licitació. 

Programa 

"Carretera i 

Manta". 

Programa supramunicipal 

d’activitats, cursos, tallers i 

seminaris realitzat conjuntament 

amb els Ajuntaments de Salou i 

Cambrils 

En marxa 

Augmentar els vincles d'unió i 

potenciar la interrelació entre 

els joves dels tres municipis 

participants en el programa. 

Potenciar fórmules 

alternatives per tal de gaudir 

del lleure. 

Activitats formatives, culturals, 

lúdiques i esportives. 

Monogràfics d'especialització. 

Sortides a la neu i a ciutats 

europees. 

Sortides a Salons educatius, 

formatius i de lleure. 

Millora de la 

plana web del 

PIJ. 

Finestra oberta al jove amb tot 

tipus d’informació juvenil i 

municipal. 

En marxa.  

Potenciar l'ús de les noves 

tecnologies per posar en 

contacte el jove amb 

l'administració. 

Potenciar els nous portals de 

comunicació. 

Consulta i informació juvenil. 

Agenda d'activitats. 

Borsa de treball 

Borsa d'habitatge. 

Recull de notícies. 

Bústia e-mail. 

Publicacions 

municipals.  

Publicació bianual que dóna a 

conèixer al jove el ventall 

d’activitats i projectes adreçats a 

ell i des de l’Administració i 

altres entitats, a més de ser una 

finestra per donar a conèixer 

entitats i col·lectius. 

En marxa Apropar la informació al jove. 

Vila-seca informatiu. 

Infojove. 

Vila-seca música. 
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Programa de 

foment de les 

noves 

tecnologies. 

Accions pensades per facilitar 

l’ús de les noves tecnologies en 

la franja d’edat juvenil, ja sigui 

amb equipaments, formació i 

dinamització. 

En marxa 

Facilitar l’accés a les 

tecnologies de la informació i 

la comunicació. 

Accés a internet als nuclis de la 

Pineda i la Plana. 

Aula d'informàtica a l'Espai 

Jove gestionada per joves.  

Comunicació per mitjans 

telemàtics. 

Grup de 

joves de 

Festa Major. 

La Carpa. 

Col·lectiu de joves de Festa 

Major que gestionen els actes 

adreçats a aquesta franja d’edat 

durant les festes majors d’estiu i 

d’hivern, participant en la 

programació dels actes, gestió i 

valoració dels mateixos. 

En marxa 

Crear un espai propi per als 

joves durant les Festes 

Majors, gestionat pels joves. 

Realització de La Carpa de 

Festa Major. 

Programa 

"Escoles 

Verdes". 

Accions adreçades a la formació 

i conscienciació de joves en 

polítiques de sostenibilitat 

ambiental.  

 

En marxa  

Implicar a tota la comunitat 

educativa dels IES en les 

decisions que es prenguin 

per tenir cura del Medi 

Ambient.  

Activitats adreçades als 

estudiants de secundària per 

conscienciar de la necessitat 

de respectar l'entorn. 

Abonament 

de transport 

per a joves. 

Descompte pel transport 

d'autobús per a joves del 

municipi que cursin els estudis 

obligatoris i secundaris als 

municipis de Reus i Tarragona 

perquè no troben la modalitat 

escollida al propi municipi. 

En marxa.  

Facilitar al jove la mobilitat 

territorial a un preu més 

assequible. 

Gestió dels diferents 

abonament. 

Conveni amb el Consorci 

Territorial per a la Mobilitat del 

Camp de Tarragona. 
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 POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ I IDENTITAT 

Definició Execució Objectius Accions 

Espai Jove Equipament públic de titularitat 

municipal de caire juvenil, la 

finalitat del qual és fomentar la 

trobada, la formació, la 

informació, la comunicació i la 

producció cultural i social dels 

joves, afavorint 

l’associacionisme. 

En marxa  

Fomentar la trobada, la 

formació, la informació, la 

comunicació i  la participació 

juvenil. 

Activitats culturals i lúdiques 

organitzades amb i per als joves. 

Cessió d'espais d'expressió 

cultural. 

Creació d’una 

coordinadora 

de consells 

consultius 

d’infància i de 

joventut 

Estructurar amb qualitat de 

Consell Municipal consultiu 

una estructura de debat, de 

propostes i de valoració, a 

partir de cada centre educatiu 

a on la difusió i gestió pot ser 

real. 

Previsió curs 

2018-19 

Aconseguir un ens formal 

format per joves de 

propostes sobre les 

polítiques juvenils  

Creació d’un òrgan consultiu en 

cada escola/institut. 

Crear una coordinadora d’òrgans 

consultius 

Presentacions al ple de les 

conclusions de la coordinadora 

consultiva. 

Intensificar la 

comunicació 

de les accions 

de les entitats 

del poble, com 

a element 

identitari del 

poble 

Establir mecanismes de 

comunicació entre les entitats i 

els joves i ciutadans del poble 

Previsió 2019 

Millorar la comunicació entre 

les entitats populars i els 

joves 

 

Augment del 

suport 

municipal a 

entitats amb 

finalitats de 

cohesió 

socials 

Generar una línia d’ajuts 

econòmics i de suport tècnics 

a les entitats que 

desenvolupin accions i 

projectes de cohesió social, 

especialment amb els joves 

com a actors i/o destinataris 

Previsió 2019 

Incrementar el suport a 

entitats amb iniciatives de 

cohesió social 

Definir una línia de subvenció a 

entitats amb finalitats de cohesió 

social 

Posar a disposició els tècnics 

municipals per donar suport a la 

petició i execució d’aquests ajuts. 

Difondre la nova línia de 

subvencions. 

Generació de 

projectes de 

cohesió social 

entre els joves 

Desenvolupar projectes amb i 

per als joves per atansar 

diferents realitzats socials i 

d’orígens, com a element de 

prevenció, de cohesió social i 

diversitat. 

Previsió 2019 

Fomentar projectes de 

cohesió social entre els 

joves 

Coordinació amb entitats i serveis 

públics per analitzar possibilitat 

d’incidència. 

disposar d’un pressupost obert 

per l’execució dels possibles 

projectes 

Responsabilització de la gestió 

als tècnics de l’espai jove. 
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Extiu Extrem, 

Parc Jove de 

Nadal i 

Setmana 

Santa.  

Activitats d’oci alternatiu per a 

joves, a partir de 12 anys, en 

un espai obert a tots. 

En marxa.  

Dinamitzar el sector juvenil 

realitzant activitats per a 

ells. 

Fomentar la participació de 

les institucions, entitats, 

associacions i voluntaris a 

través de les opcions de 

col·laboració. 

Realització des activitats en 

temps de lleure. 

 

Voluntariat a 

les activitats 

de lleure 

infantil. 

Grup de joves voluntaris que 

col·laboren en la realització 

dels Parcs Infantils i 

Megaestiu 

 

En marxa 

Donar al jove l’oportunitat de 

treballar i conèixer l’àmbit 

del món del lleure. 

Fomentar la participació de 

les institucions, entitats, 

associacions i voluntaris a 

través de les opcions de 

col·laboració. 

Realització d'activitats amb la 

cogestió del grup de voluntaris. 

Formació bàsica com a voluntari 

en el món de la infància. 

Apalankada 

Lanparty.  

Trobada de joves interessats 

pels temes informàtics i que 

comparteixen en xarxa 

coneixements i experiències 

facilitant el contacte 

interpersonal entre ells. 

En marxa cada 

febrer. 

Intercanvi d’arxius d’imatge, 

de  so i de tot tipus de 

recursos informàtics.  

 Realització de l'Apalankada 

Serveis 

municipals 

d'informació 

juvenil. 

Servei municipal d’informació 

juvenil que facilita al jove la 

relació amb l’administració. 

En marxa 

Posar a disposició dels 

joves del Municipi, 

informació, serveis i 

mecanismes per a que 

treballin de forma autònoma 

aquells temes que són del 

seu interès.  

Informació juvenil, d’estudis, 

salut, habitatge, viatges, 

associacionisme i tot allò que 

pugui interessar als joves, amb el 

suport d’un informador juvenil. 

Punts de connexió a Internet al 

seu abast. 

Dinamització juvenil amb els 

joves del Municipi per propiciar la 

participació, la cohesió social i 

l’associacionisme juvenil. 

Línia oberta 

amb els joves 
Finestra que el jove necessita 

per apropar-se a 

l’administració posant a l’abast 

serveis i mecanismes perquè 

treballi de forma autònoma 

aquells temes que són del seu 

interès. 

En marxa 

Disposar de canals diaris de 

comunicació i interlocució 

amb els joves, per tal que 

puguin exposar les seves 

necessitats i suggerir 

aquelles  actuacions que 

considerin importants per als 

seus interessos. 

Treball diari d'atenció dels tècnics 

i informadors juvenils. 

Atenció personalitzada per part 

del Regidor. 

Consell de 

joves de 

l'Espai Jove 

Òrgan de participació obert al 

jove amb la finalitat de 

promoure activament la 

participació juvenil en les 

activitats i programes 

promoguts des de 

l’Ajuntament. 

En marxa. 

Aconseguir donar a conèixer 

els seus punts de vista i els 

seus interessos. 

Treballar amb el jove i per al 

jove les iniciatives comuns. 

Participació en la gestió de les 

polítiques juvenils, així com els 

espais i els centres de referència. 
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  POLÍTIQUES DE HABITATGE 

Descripció Execució Objectius Accions 

Borsa 

d’Habitatge / 

Borsa Jove 

d’Habitatge 
Accions de suport i gestió del 

parc públic d’habitatge i de 

mediació 

 En marxa 

Gestió de les polítiques 

d’habitatge de l’AHC i del 

municipi 

 

Gestió dels ajuts al lloguer. 

Captació d’habitatges pel 

programa de mediació. 

Intermediació entre el llogaters i 

propietaris. 

Implementació de les 

assegurances dels propietaris i 

llogaters (avalloguer) 

Augment de la 

borsa 

d’habitatges 

de lloguer 

social 
Campanyes de difusió i 

convenis amb entitats 

financeres per poder disposar 

de major nombre d’habitatges 

de lloguer socials i disminució 

del parc buit al poble. 

Previsió 2019 

Augmentar el nombre 

d’habitatges de lloguer 

social, especialment els 

destinats a població jove. 

Identificació dels habitatges 

buits 

Campanya de difusió a 

propietaris d’habitatges buits. 

Negociació amb entitats 

financeres per cessió 

d’habitatges a la Borsa de 

Medicació. 

divulgació entre entitats juvenils 

de les vacants d’habitatges 

(APP) 

Denuncia dels allotjament 

turístics sense llicència com a 

element de no resta habitatges 

possibles de lloguer. 

Millorar els 

terminis 

d’entrega dels 

habitatges del 

parc públic de 

l’AHC 

Establir coordinacions amb 

l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya per agilitzar 

l’adjudicació dels habitatges del 

parc públic existents al 

municipi, i la gestió correcta 

dels actuals adjudicataris per 

evitar la gheatificació de 

l’entorn. 

Priorització del criteri de 

població jove sobre 

l’adjudicació 

Previsió 2018 

Optimitzar l’ús dels 

habitatges públics del 

municipi 

Reunions de coordinació amb 

l’AHC. 

Poder delimitar els criteris 

d’adjudicació prioritzant 

població jove. 

Participació dels agents de la 

guàrdia urbana en la 

observació dels habitatges del 

parc públic (no degradació de 

l’escala, detecció re lloguers o 

abandó). 

Establiment 

d’ajuts 

d’urgència pel 

manteniment 

del contracte 

de lloguer 

Tot i que l’AHC ja disposa d’una 

ajut d’urgència, a la realitat no 

és gent efectiu, per tant articula 

un ajut, amb unes bases que 

permetin esmenar situacions 

d’emergència social en joves 

Previsió 2019 

Disminuir els 

desnonament de 

contractes de lloguer de 

joves en situació de risc 

social 

Definir unes bases d’ajuts 

Coordinació amb l’Àrea de 

Serveis socials per articular 

l’ajut. 

Atorgar les subvencions de 

caràcter extraordinari. 
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 POLÍTIQUES de ESPORTS 

Descripció Calendari Objectius Accions 

Activitats 

esportives. 

Suport tècnic i equipaments 

municipals per a realitzar l’esport 

federat i de lleure. Informació 

sobre federacions, associacions i 

altres organismes esportius tant 

públics com privats que hi ha a 

Catalunya. 

En marxa 
Potenciar la participació 

i l'associació esportiva. 

Oferta per a joves dins del marc de 

l’oferta general d’activitats físico-

esportives i aquàtiques en equipaments 

esportius municipals.  

Instal·lacions a 

l’aire lliure 
Dotació de més espais a on poder 

desenvolupar activitats fisio-

esportives en regim d’ús lliure 

Incorporar un dinamitzador 

esportiu dels patis dels centres 

educatius en horari extraescolar. 

Previsió 2019 

Augmentar l’oferta 

d’espais de pràctica de 

l’esport 

Obertura dels patis dels centres 

educatius 

Construcció de “cantxes” multiesport a 

llocs estratègics 

Minicircuit BTT i Cross a la Torre d’en 

Dolça 

Dinamitzador d’espais esportius 

Major 

accessibilitat 

instal·lacions 

esportives 

Rebaixa del cost d’accés als 

equipaments esportius amb el 

carnet jove 

Previsió 2018 

Millora d’accés a les 

instal·lacions públiques 

vehiculat a l’ús del 

carnet jove 

Conveni amb les entitats gestores dels 

equipaments 

Gestió del carnet jove 

Campanya de difusió del carnet jove. 

Millora del suport 

a les entitats 

esportives 

Proposar una diagnosi a les 

entitats que ofereixen propostes 

esportives  als joves per tal de 

millorar la seva acció i valorar el 

suport municipal que podrien 

rebre 

Previsió 2019 
Millora d’acció de les 

entitats esportives 

Oferiment dels serveis tècnics municipals 

a les accions d’entitats esportives 

Proposta d’una diagnosi de l’acció de les 

entitats. 

Atansament tècnics municipals a les 

entitats esportives.. 

Intensificar 

comunicació 

esdeveniments 

esportius i 

d’altres esports 

no majoritaris 

A traves de l’APP divulgar el 

calendari, lloc de celebració 

d’esdeveniments esportius, no 

tant sols de competicions.  

Insistir en comunicar altres 

esports de participació no 

massiva i amb cost 0 o molt reduït 

Previsió 2019 

Millorar la comunicació 

d’esdeveniments 

esportius 

Creació de l’APP 

Coordinació amb les entitats esportives o 

grups que practiquen regularment esport. 
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6.- AVALUACIONS. SEGONS ELS PRINCIPIS RECTORS DEL PNJC  

 

Volem diferenciar l’avaluació segons dos tipologies, segons els elements que 

intervenen i segons el moment de realitzar. 

6.1. Avaluació dels elements que intervenen. 

6.1.1    Avaluació del disseny i metodologia. 

Cercar els instruments per poder analitzar si el disseny ha estat correcte 

respecte als objectius, i que la metodologia respongui als principis marcat (de 

participació, integralitat, etc) 

6.1.2.   De les necessitats 

Qualsevol acció pública ha de respondre a un estat de necessitat o de 

millora d’una situació inicial. Per tant hem de preveure com identificarem 

aquest necessitat inicial i quina evolució ha tingut. 

6.1.3.    De la posada en marxa o implementació 

Una vegada fet el disseny, cal posar-se en marxa. Però seguint el 

mètode participatiu, redefinint els desajustos o simplement els aspectes no 

previst. Hem de poder avaluar aquesta execució i reajustaments. 

6.1.4.  De l’impacte. 

Intervenim, organitzem per modificar i aportar noves propostes. Per tant 

hem de saber analitzar l’impacte que tindran les accions. 

6.1.5. D’eficiència econòmica. 

Sabent que els recursos públics són limitats i per “justícia professional i 

social” hem d’articular accions que siguin proporcionals entre la despesa 

econòmica/tècnica i els resultats a obtenir. 
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6.2 Avaluació dels cicles o moment de realització. 

Diferenciem tres moments cabdals a l’avaluació: 

  

6.2.1.    Prèvia o inicial 

Fa referència a avaluar si la situació de necessitat o de millora és 

suficientment important o amb possibles garanties de millora com per a posar-

nos en marxa. Cal discriminar sobre quins punts de partida i a quin nivell volem 

intervenir. 

6.2.2.    Intermèdia 

Ja estem en marxa, després del procés d’implementació i cal fer una 

“aturada” per mirar el camí recorregut, els aspectes que cal modificar, anul·lar o 

millorar. És clar per arribar al final del projecte de forma eficient. 

6.2.3.  Final 

Hem executat el projecte, hem d’articular indicadors, tant qualitatius com 

quantitatius que ens determinin la idoneïtat de la metodologia emprada, el nivell 

d’assoliment dels objectius marcats i per tant el nivell d’impacte. 

  

En quan a l’avaluació, fer esment que seguint els principis metodològics 

és fonamental que els joves també participin d’aquest procés, aconseguirem 

una presa de consciència dels canvis ocasionats (transformació), per tant 

l’esforç de l’equip tècnic en proposar mecanismes actius d’avaluació per part 

dels joves. 
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7.- PRESSUPOST REGIDORIA JOVENTUT. 

 

2017 € 

Pressupost Global Ajuntament 27.200.000 
Pressupost Àrea de Joventut 272.077  Inclou bossa 

vinculació 

% Joventut respecte Ajuntament 1,00 

 

  

     
  2015 2016 2017 

 Polítiques educatives i culturals     

     

 Sales d'assaig 3.000€ 1.000€ 500€ 

 Polítiques d'habitatge    

 Borsa d'habitatge -   

 Habitatges en règim de protecció oficial i preu taxat per a joves -   

 Pla d’acció suport afectats desnonaments hipotecaris (per totes les franges d’edat) -  26.000€ 

 Polítiques de treball    

 Joves x Ocupació   44.800€ 59.700€ 

 Fem ocupació per Joves 47.000€ 44.000€ 44.000€ 

 Casal d’estiu Megaestiu  i de joves Extiu Extrem 
54.795€ 

51.749,77€(només 

juliol) 
85.000€ (inclòs agost) 

 Polítiques de salut    

 Programa de Salut Jove als Instituts. 21.697€ 7.950€ 10.100€ 

 Polítiques de cohesió social i mobilitat     

 Abonament de transport per a joves -   

 Programa "Carretera i Manta" 40.000€ 34.600€ 30.215€ 

 Grup de joves de Festa Major La Carpa 
24.015,21€ 

Inclòs Patronat 

Turisme 

Inclòs Patronat 

Turisme 

 Pàgina web PIJ 500€ 500€ 500€ 

 Polítiques per al foment de la participació i política    

 Espai Jove 30.000€ 41.903,62€ 26.665,94€ i P.C 

 Parc Jove de Nadal  3.000€ Inclòs Espai Jove Inclòs Espai Jove 

 Parc Jove de Setmana Santa 3.000€ Inclòs Espai Jove Inclòs Espai Jove 

 Satèl·lits d'informació juvenil    

 Línea oberta amb els joves -   

 Consell de joves de l'Espai Jove -   

 Centre de recursos i assessorament per a entitats i joves -   

     

 TOTAL   227.007,21€ 226503,39€ 282680,94€ 

 DESPESES DE PERSONAL    

 Despeses de personal de l'Àrea de Joventut 127.735€ 127.735€ 127.735€ 

      

 TOTAL DEPESES JOVENTUT 354.742,21€ 354.238,39€ 410.415,94€ 
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8.- ANNEXES. 

8.1  Model enquesta regidors i referents d’àrea 

QUESTIONARI regidors/responsables. 

Srs./Sres 

Els hi fem arribar aquest qüestionari per tal de poder recollir la seva opinió sobre les conveniències, 

necessitats dels joves de Vila-seca. Ens la poden retornar via e-mail. 

Com veureu que està diferenciat en dos columnes, la de l’esquerra que correspon a Joves de 12 a 16 anys 

(els de l’ESO), i joves a partir de 17 anys. 

 

0. Responsabilitat de: ____________________________ 

 

1. Principals problemes/carències/anàlisi  dels joves 

a. Els joves tenen espais, llocs, ... per desenvolupar les seves aficions? Per què? Creieu 

que fan un ús correcte? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 
 

 

 

b. Creieu que el consum d’alcohol és un problema important amb els joves? Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 

 

 

c. Creieu que el consum de tòxics il·legals és un problema important amb els joves? Per 

què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

d. Els joves participen en la dinàmica del poble? Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 

 

 

e. Quines coses us preocupen més de la situació actual dels joves? Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 
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f. Quines coses valoreu més dels joves actuals? Quines capacitats interessants tenen? Per 

què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 
 

 

 

g. Creieu que podeu comunicar/informar el que es fa des del Consistori pels joves? Per 

què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 
 

 

 

h. Creieu que és un competència del municipi amb suficient suport econòmic de la 

Generalitat? I suport tècnic? Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

i. Coneixeu les activitats/accions que es fan al poble per als joves? I creu que els joves les 

coneixen? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 

 

 

j. Heu tingut oportunitat de rebre informació exhaustiva dels diferents programes/accions 

institucionals que es fan pels joves? I privades o d’entitats? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 
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k. Creus que el vandalisme, falta respecte, gamberrisme, etc. és un problema? O solament 

és un sector del joves però que la opinió pública ho generalitza? Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 
 

 

 

2. Propostes. 

a. Accions/activitats que creieu que serien interessant fer? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

b. Millores d’accions/d’equipaments, etc. que serien convenients? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

  

  

  

  

  
 

c. Creu que seria interessant poder millorar la difusió dels programes adreçats als joves? 

Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

  

  

  

  

  
 

d. Creieu que seria convenient incorporar taules joves a part de la gestió municipal? En 

cas afirmatiu, que creieu que podríeu fer? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 
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3. Altres comentaris 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 
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8.2 Model enquesta entitats. 

 QUESTIONARI ENTITATS JUVENILS 

Srs./Sres. 

Els hi fem arribar aquest qüestionari per tal de poder recollir la seva opinió, com a entitat,  sobre les 

conveniències, necessitats dels joves de Vila-seca. Ens la poden retornar via e-mail, a l’entrevista que 

intentarem mantenir amb vostès, correu postal. 

Com veureu que està diferenciat en dos columnes, la de l’esquerra que correspon a Joves de 12 a 16 anys 

(els de l’ESO), i joves a partir de 17 anys. 

0. Dades de l’entitat 

a. Càrrec de la persona que respon el qüestionari. 

b. Edats dels joves que ateneu.  

c. Hores aproximades que els joves estan a la vostra entitat en 1 setmana 

 

1. Principals problemes/carències/anàlisi  dels joves 

a. Els joves, tenen espais, llocs, ... per desenvolupar les seves aficions? Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 

 

 

b. Creieu que el consum d’alcohol és un problema important amb els joves? Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 

 

 

c. Creieu que el consum de tòxics il·legals és un problema important amb els joves? Per 

què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 

 

 

d. Els joves, de forma genèrica, participen a la vostra entitat? Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 
 

 

 

e. Els joves participen en la dinàmica del poble? Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 
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f. Quines coses us preocupen més de la situació actual dels joves? Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 
 

 

 

g. Quines coses valoreu més dels joves actuals? Quines capacitats interessants tenen? Per 

què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 
 

 

 

h. Creieu que podeu comunicar/informar el que la vostra entitat fa pels joves? I difondre la 

vostra entitat? Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 
 

 

 

i. Com a entitat, què creieu que aporteu al món juvenil? Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 
 

 

 

j. Coneixeu les activitats/accions que es fan al poble per als joves? I creus que els joves 

les coneixen? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 
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k. Creus que el vandalisme, falta respecte, gamberrisme, etc. és un problema? O solament 

és un sector del joves, però l’opinió pública ho generalitza? Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. Propostes. 

a. Accions/activitats que creieu que serien interessant fer per als joves? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

b. Millores d’accions/d’equipaments, etc. que serien convenients? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

  

  

  
 

c. Creus que seria interessant poder millor la difusió del que feu amb els joves? Per què? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 

  

  

  
 

d. Creieu que seria inconvenient incorporar a més joves a la vostra organització? En cas 

afirmatiu, que creieu que podríeu fer? 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 
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3. Altres comentaris 

De 12 a 16 anys A partir de 17 anys 
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8.3. Model enquesta joves (paper i facebook) 
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8.4. Escrit enquesta whatssap 
 

 
 


