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El present Pla ha estat elaborat en el marc del “Taller de Diagnosi del Pla local de 
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Benvolguts/es,  

La joventut acostuma a ser l’etapa més transcendental de la vida d’una persona (dels 

12 als 29 anys) és el moment en què es construeix la identitat i es prenen decisions 

que, en gran mesura, determinaran la vida adulta que cada un/apuguiconstruir.  

Des del 2008 el nostre país arrossega les conseqüències d’una crisi econòmica que va 

conscienciar de la bombolla en què s’havia viscut i va afectar especialment a les 

generacions que actualment conformen el segment jove del nostre poble. Ara, de nou 

entrem de ple en una crisi econòmica, sanitària i social, on cada vegada és més 

complicat emancipar-se i trobar una feina estable, així com hem après la importància 

de certs factors com la salut emocional i els processos de socialització. Aquest fet, fa 

que des de les institucions tinguem la responsabilitat d’afrontar aquesta situació com a 

un repte majúscul i dotar a la joventut de recursos que facilitin el seu desenvolupament 

en tots els vessants i la seva emancipació tant material com emocional.  

És per aquest motiu, que des de l’equip de joventut de l’Ajuntament de Sant Julià de 

Vilatorta s’ha elaborat el Pla Local de Joventut 2022-2025.  

Aquest pla local, s’ha elaborat al llarg de l’any 2021-2022 amb una diagnosi prèvia que 

ens ha permès conèixer de primera mà les inquietuds, propostes i crítiques del jovent i 

la perspectiva dels adults, especialment dels grups municipals que formen el consistori. 

Gràcies a aquest treball s’han planificat un seguit d’actuacions a realitzar al llarg dels 

quatre anys en els quals estarà vigent el pla local, serviran per donar resposta a tot 

allò que es creu necessari per a l’acompanyament del jovent en aquesta etapa.  

És vocació d’aquest pla tenir una mirada al futur sense paternalismes i entenent la 

joventut com una etapa d’empoderament. D’altra banda pretén reflectir de la forma 

més fidedigna possible les necessitats i preocupacions del col·lectiu jove entenent-ne 

la seva diversitat i pluralitat. 

 

Equip tècnic de joventut de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
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PLANTEJAMENT  
 

La regidoria de Joventut de Sant Julià de Vilatorta ha elaborat plans de joventut de 

manera regular al llarg dels últims anys. Els plans en qüestió incorporen un recull de 

les dades sòcio-demogràfiques principals del municipi i n’estudien la realitat de la 

joventut i les polítiques públiques d’àmbit juvenil. 

El darrer pla elaborat l'any 2018-2021 perseguia els següents eixos de treball: 

 Cohesió social i vertebració territorial  

 Participació, cultura i oci inclusiu 

 Salut 

 Educació 

 Ocupació 

 Habitatge  

Degut a la pandèmia del Covid-19 que estem vivint com a societat, hi ha hagut canvis 

a molts nivells que estan afectant directament a tota la població i especialment als 

joves. És per aquest motiu, que cal seguir treballant en els eixos del pla local anterior i 

en noves línies que es plantegen del nou pla local.  

 

Tal com indica la Guia per elaborar la diagnosi del pla local de joventut (ACJ, 2011), 

l’objectiu fonamental d’una diagnosi és: 

o 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 l’anàlisi qualitatiu 

en les qüestions prioritzades per part del grup motor: la cohesió, la participació i la 

cultura, i la salut. 

El perfil d’edat a estudiar és tota la joventut diversa de 12 a 29 anys, perquè s’inclou a 

tot aquest grup d’edat al pla local de joventut. Si que és cert que estarà més enfocat 

als joves de 12 a 16 anys, bàsicament perquè les actuacions i els joves que venen als 

punts joves sobretot són d’aquestes edats. Això no vol dir que dels 16 als 29 no 

estiguin inclosos, també formen part del nostre col·lectiu jove.   

Els joves aquest últim any han perdut l’hàbit i la costum d’anar al punt jove (Punt Tortí) 

ja que va estar molt temps tancat i estem passant una pandèmia. Això ens ha posat 

distància entre l’equip de joventut i els joves. El repte principal és oferir-los tallers i 

activitats que els agradin perquè tornin a venir al punt, se’l sentin seu i es pugui 

establir un vincle entre l’equip de joventut i ells i elles. 

Hi ha una tècnica compartida que gestiona l’àmbit de joventut, on destina unes hores a 

la setmana a l’Ajuntament de Sant Julià.  
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MARC TEÒRIC I NORMATIU  

 
POLÍTIQUES DE JOVENTUT A CATALUNYA 

 

Amb el retorn de la democràcia els consistoris municipals comencen a gestionar les 

seves pròpies polítiques de joventut, i la Generalitat de Catalunya recull les 

competències que li són traspassades i crea la Direcció General de Joventut, 

organisme que pren l’encàrrec de promoure les polítiques de joventut a Catalunya.  

En el seu inici les polítiques de joventut es centraven en el suport a un 

associacionisme representant els i les joves i l’administració acceptava com a 

interlocutor davant del col·lectiu. A partir d’això es crea el Consell Nacional de Joventut 

de Catalunya (1979), que es va convertir en l’interlocutor de l’associacionisme jove 

davant la Generalitat de Catalunya.  

 

Paral·lelament es desenvolupa la Xarxa d’Informació Juvenil, amb l’objectiu d’acostar 

la informació al col·lectiu jove i descentralitzar determinats serveis del Departament de 

Joventut.  

 

En aquesta línia el govern de la Generalitat va aprovar la Llei de Polítiques de 

joventut (any 2010). 

 

El nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, és la primera planificació 

seriosa de les polítiques de joventut de Catalunya és una nova eina revisada i 

actualitzada que estableix les grans línies estratègiques a desenvolupar per part dels 

organismes competents en polítiques de joventut.  

El PNJCat 2010-2020 estableix: un plantejament discursiu, concreció del concepte 

Joventut i té: 

- Una visió: 

o Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de 

vida i les seves expectatives. 

o Una societat socialment més justa, on les persones joves s’impliquin i tinguin 

un paper protagonista en el desenvolupament del seu entorn.  

 

- Una missió:  

o Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la 

diversitat de formes i models de vida.  

o Apoderar el jove com agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a 

ciutadà en el conjunt de la societat.  
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- Uns reptes:  

 Repte 1.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.  

 Repte 2.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

 Repte 3.- Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves.  

 Repte 4.- Promoure una vida saludable de les persones joves.  

 Repte 5.- Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 

participació en allò col·lectiu de les persones joves.  

 Repte 6.- Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè 

l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors.  

 Repte 7.- Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 

vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització 

col·lectiva.  

- Uns objectes. Les polítiques de joventut s’orientaran a:  

o Les transicions o processos d’emancipació. 

o Les necessitats de benestar.  

o L’entorn que condiciona les oportunitats i les necessitats dels joves.  

 

- Uns aliats:  

o L’associacionisme.  

o La internacionalització de la joventut catalana.  

o Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).  

o La llengua Catalana.  

 

- Uns principis rectors:  

o Participació.  

o Transformació.  

o Integralitat.  

o Qualitat.  

 

- Desenes d’accions a desenvolupar per cadascun dels 7 reptes del PNJC 2010-

2020.  

 

Des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s’ha fet ús 

de les directrius del nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya per al disseny i 

planificació del Pla Local de Joventut 2022-2025 i, per tant, de la seva diagnosis que 

culmina en aquest document. 
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CONTEXT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA  

 

Sant Julià de Vilatorta és un poble de 3.140 habitants, molt a prop de Vic, la capital de 

comarca. Té força serveis com el CAP, escoles i un institut. És un poble amb 8 

urbanitzacions molt repartides formades per cases unifamiliars amb molt terreny i una 

part més cèntrica que és el nucli antic. Per tant, és un poble molt tranquil i la població 

està força repartida per tot el municipi. 

Respecte el PIB per càpita de Sant Julià,l’any 2019, és de 37.770€. Si es compara 

amb Vic, té un PIB per càpita de 29.965€. Per tant, podem veure que el PIB a Sant 

Julià és força elevat i hi ha un nivell econòmic de mitjana superior als pobles del 

voltant. Això dona prou informació per saber el nivell de vida que tenen els seus 

habitants. 

 

 
Font: Idescat 2022 

 

 

Tot i oferir alguns serveis a Sant Julià, en general, la tendència és anar a Vic, on hi ha 

tots els serveis centralitzats: una oferta, molt més extensa respecte Sant Julià, d’oci i 

lleure, de restauració, de botigues, serveis, esports, etc.   

 

Pel que fa a la població de joves, Sant Julià de Vilatorta no és un poble gaire gran ni 

amb tants joves entre 12 i 29 anys, representen un 12,4% de la població total.Si es 

compara amb el percentatge de joves entre 12 i 29 anys de Vic, és d’un 17,95%. Per 

tant, no hi ha tants joves com a Vic però tenim opcions d’organitzar activitats i tallers 

amb ells. El projecte d’estiu el Camp Tortí funciona molt bé i cada any té més èxit. Per 

tant, és un punt fort pel jovent del poble.  

Tot i així, d’una banda, els joves tenen molta dificultat per accedir a l’habitatge i 

emancipar-se degut als preus tan elevats de pisos i cases que hi ha actualment. 

D’altra banda, també hi ha pisos buits que no es posen en lloguer i manquen pisos 

assequibles pel jovent. A més, tot i que hi ha una gran tendència a anar a Vic, la 

mobilitat no està gaire solucionada: manca una bona comunicació i hi ha la necessitat 

de tenir un vehicle per a moure’t i desplaçar-te a les hores convingudes. 
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De Sant Julià - Vic hi ha un línia d’autobús interurbà amb una freqüència baixa. A part, 

també existeix un servei de taxi privat. Degut a la poca freqüència d’autobusos que hi 

ha, s’ha format una comissió amb habitants del poble que estan vetllant per 

aconseguir ampliar l’horari de la línia d’autobusos. A més també s’està vetllant per 

aconseguir un conveni entre l’ajuntament i el taxista, per arribar a un acord amb el 

preu. 
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DIAGNOSI 
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METODOLOGIA 
 

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 la 

revisió de documents 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 de la regidoria, es duu a terme una recerca 

estadística i s’elabora la prediagnosi, que és exposada al grup motor (regidories de 

joventut, igualtat, educació, cultura, tècnica municipal de joventut i tècnica compartida 

de joventut).  

Així, la prediagnosi s’enllaça amb el buidat del taller de participació dut a terme amb el 

grup motor per preparar els guions dels grups de discussió amb els joves. Finalment, 

tota la informació recollida al llarg dels grups de discussió amb els joves és analitzada i 

agrupada per àrees temàtiques vinculades als reptes polítics que el grup motor ha 

prioritzat. Només en aquest moment comença efectivament l’elaboració del document 

que acabarà exposant la diagnosi. 

 

 

PLANTEJAMENT METODOLÒGIC 

 

 

Recull de les tècniques emprades per a la recollida d’informació 

 

 Revisió d’informes i documents: PLJ de Sant Julià de Vilatorta 2018-2021 i 

altres documents i memòries municipals. 

 Explotació de dades secundàries: Hermes, Idescat, Padró municipal. 

 Reunió político-tècnica:S’han fet 2 reunions amb la tècnica municipal de 

joventut i els regidors de joventut i igualtat, educació i cultura de l’Ajuntament 

de Sant Julià de Vilatorta.  

 Entrevista amb agents clau:una entrevista amb la coordinadora 

psicopedagògica de l’Institut SI Les Margues de Calldetenes. 

 Grups de discussió amb joves: 3 sessions amb 5-10 joves entre 12 i 16 anys 

sobre els 3 eixos del pla local. 

 Qüestionari electrònic: s’ha passat a l’Institut Les Margues de Calldetenes i a 

altres joves entre 20-30 anys de Sant Julià de Vilatorta. En total ho han 

contestat 88 joves de Sant Julià de Vilatorta.  

 

o Els temes del qüestionari es recullen amb 3 blocs, que corresponen als 

3 eixos del PLJ 2022-2025: 

 Esport femení i inclusiu 

 Emancipació i participació juvenil 

 Prevenció conductes de risc i promoció de salut 

o De tots els enquestats, 88 viuen a Sant Julià de Vilatorta. 

o La majoria estan estudiant. 



 
 

  
PLJ Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta (2022-2025) 

 |11 

  

 

o La majoria de les respostes són dels i les joves entre 12 i 16 anys en 

contrapunt a les edats més grans. 

o El percentatge és força igualat entre nois i noies: nois 43%, noies 57% i 

1 persona no s’identifica amb el gènere binari. 

 

Relacions entre els agents del territori de Sant Julià de Vilatorta 2022 

 
 

Font: elaboració pròpia segons dades del padró 2022 

 

El PLJSJV s’estructura en diferents apartats seguint una seqüència lògica de 

planificació, que permet respondre millor a les necessitats de les persones joves de 

Sant Julià de Vilatorta, transformant una determinada situació que facilita el 

coneixement sobre el què es vol intervenir, decidir sobre allò que es vol intervenir, 

quins canvis s’espera assolir i amb qui o com es vol intervenir.  

 

A continuació es presenta una aproximació a les diferents parts en les que s’ha 

estructurat el procés d’elaboració de la diagnosi del PLJ de Sant Julià de Vilatorta.  

 

S’ha dividit en dues grans parts:  

- Anàlisi de les Polítiques de Joventut i Anàlisi de la Realitat Juvenil. 

- Conclusions de la diagnosi i orientacions pel disseny. 
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TEMES FOCALITZATS 

 

El grup motor va escollir conjuntament els 3 eixos del PLJ i amb tot el que s’ha 

fet (enquesta, grups de discussió, entrevista, etc.) s’ha confirmat que els temes 

prioritzats són encerts.  

 

A continuació s’adjunta una taula amb els 3 eixos del pla: 

 

 

 

 

 

 

 

ÀREES JUSTIFICACIÓ 

ESPORT FEMENÍ I INCLUSIU 

S’ha creat el primer equip femení de 

futbol i es vol fomentar i generalitzar 

molt més l’esport femení al poble. 

EMANCIPACIÓ I PARTICIPACIÓ 

JUVENIL 

 

Es vol fomentar molt més 

l’emancipació i la participació juvenil 

amb els joves del poble.  

PREVENCIÓ CONDUCTES DE RISC I 

PROMOCIÓ SALUT 

Degut a la pandèmia que estem vivint, 

cal fomentar i promoure la prevenció 

de conductes de risc relacionades 

amb drogues i sexualitat, entre 

d’altres. Així com també cal fomentar i 

promoure hàbits saludables respecte 

alimentació, sexualitat, relacions 

personals, autoestima... 
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DADES GENÈRIQUES 
 

INTRODUCCIÓ 

 

Aquest capítol recull les dades sociodemogràfiques principals que fan referència a la 

situació de la joventut al municipi.  

Segons el padró municipal d’habitants, a Sant Julià de Vilatorta hi ha 3.235 persones 

registrades al padró el maig de 2022. D’aquestes,672persones tenen entre 12 i 29 

anys, 337 són nois i 335 són noies. Representen el 20,77% de la població total del 

municipi. 

El gruix de població entre sexes no difereix numèricament, encara i les lleus variacions 

que puguin visualitzar-se. El grup de 20 a 29 és el que presenta una major diferència 

entre sexes, de forma lleu, a la resta de grups en canvi hi ha gairebé el mateix número 

de dones que d’homes. D’aquesta forma, a l’hora d’orientar les polítiques de joventut 

al municipi es podrien tenir en compte les presents dades. 

 

 

Població general Sant Julià de Vilatorta 2022 

 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

2022 

 

Si s’observa la gràfica es pot observar que la població que predomina és la franja 

d’edat entre 42-61 anys. 

De 12-21 anys hi ha força població, però veiem que a partir dels 21, hi ha una lleugera 

baixada de població. Està relacionat amb l’època de la vida en que apareix 

l’emancipació i els i les joves han de marxar del municipi ja que els lloguers i les cases 

no són assequibles. 
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Població d’origen estranger de 0-29 anys 2022 

 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

2022 

 

Tal com es pot observar al gràfic sobre la població d’origen estranger entre 0 i 

29 anys, la majoria tenen la nacionalitat espanyola. Això es podria explicar per 

les dificultats per trobar feina i un habitatge econòmicament assequible per a 

tota la població.  

 

 

 

Distribució per edats i sexe de la població jove 2012 

 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 2012 

 

 

 

 

 

 

980

47

Nacionalitat espanyola

Nacionalitat estrangera

56.70%

48.30%

46.80%

NOIS

12-16 ANYS

17-22 ANYS

23-29 ANYS

43.30%

51.70%

53.20%

NOIES

12-16 ANYS

17-22 ANYS

23-29 ANYS



 
 

  
PLJ Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta (2022-2025) 

 |15 

  

 

Distribució per edats i sexe de la població jove 2022 

 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

2022 

 

Amb aquests gràfics podem observar l’evolució de la població jove, en edats 

compreses entre 12 i 29 anys, en els últims 10 anys (comparant els anys 2012 i 2022). 

Si s’observa les gràfiques, en general, es poden observar poques diferències, tot i així 

si comparem els sexes en aquests 10 anys, veiem que s’han igualat més nois i noies.  

Si tenim en compte el total de joves al 2012 eren 561, mentre que al 2022 són 672 fet 

que demostra que la població jove ha augmentat. Probablement estem veient les 

generacions on hi van haver molts naixements fa uns 10-15 anys. Per això s’ha vist 

més notable aquest increment en la població jove.  
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Comparació atur juvenil de la població de Sant Julià de Vilatorta VSProvíncia 

de Barcelona de 2021 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat març del 2021 

 

Comparant la gràfica entre l’atur juvenil de Sant Julià de Vilatorta de la franja d’edat de 

12 a 24 anys i de 25 a 34 amb la província Barcelona, podem veure que l’atur és 

superior a la província de Barcelona en general comparat amb Sant Julià de Vilatorta. 

Si comparem les franges de la província de Barcelona, de 16 a 24 anys hi ha més 

percentatge d’atur amb un 14,80% comparat amb la franja de 25 a 34 anys amb un 

12,18%. Si comparem les franges d’edat de Sant Julià no hi ha gaire diferències entre 

les dues franges d’edat, hi ha una mica més d’atur amb els joves entre 25 i 34 anys. 

Això podria explicar el motiu pel qual els joves a partir del 25 anys, han de marxar del 

poble per buscar feina fora, com per exemple a Vic.  
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ANÀLISI DELS TEMES FOCALITZATS 
 

INSTRUMENT: Qüestionari 

Tema focalització Contingut ARJ/APJ 

Dades 

sociodemogràfiques 

Edat, lloc de 

naixement, municipi 

on viu, gènere, què 

està fent actualment. 

- La majoria de les respostes són dels i 

les joves entre 12 i 16 anys en 

contrapunt a les edats més grans. 

- El percentatge és força igualat entre 

nois i noies: nois 43%, noies 57% i 1 

persona no s’identifica amb el gènere 

binari. 

- Tots els 88 viuen a Sant Julià de 

Vilatorta. 

- La majoria estan estudiant. 

Esport femení i 

inclusiu 

Fomentar més 

l’esport femení, 

coneixement 

d’equips 

exclusivament 

masculins, respecte 

al món de l’esport 

La gran majoria creu que s’està fent molt 

més respecte anys anteriors però que cal 

fomentar-lo encara més. 

La gran majoria creu que dins el món de 

l’esport hi ha prou respecte, però depèn 

de l’esport, la persona i el lloc. 

El respecte dins l’esport, es qüestiona que 

no sempre n’hi ha i s’hauria de fomentar 

molt més a través de campanyes, 

activitats, etc. 

Per conscienciar sobre els valors i el 

respecte al món de l'esport, es proposa: 

fer més equips femenins en més esports, 

fer cartells i campanyes per a 

conscienciar, organitzar unes olimpíades 

de diferents esports, fomentar el respecte 

entre els pares i mares, fer més equips 

mixtes, etc. 

Propostes d’activitats 

al poble 

Propostes dels joves 

per a fer al poble 

Es proposen moltes coses: fer més 

sortides i activitats de lleure i oci; 

excursions; tallers de cuina, robòtica i de 

moda, manualitats; acampades; torneig de 

futbol; fer un club que es dediqui als jocs 

de taula (escacs); fer una activitat/taller on 

es puguin recaptar diners per donar als 

immigrants que fugen d’una guerra; 

recuperar el concurs vilatortí “i tu què 

fas?”; DJ al pavelló; torneig de videojocs; 

alguna sortida on es treballi la igualtat de 

gènere; Exposicions amb artistes del 
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poble; Conferències amb debat o tallers, 

sobre temes socials del moment; Concerts 

de grups catalans; activitats d’escalada, 

gimcanes, circuits, etc. 

Drogues 
Hàbits de consum, 

entorns de consum... 

En general comenten que no han provat 

mai les drogues i respectes els seus 

amics i amigues, la meitat han provat o 

consumeixen alguna vegada algun tipus 

de droga. 

També diuen que els hi falta més 

informació sobre les diferents drogues que 

existeixen i els seus efectes. 

Sexualitat 

Obtenció 

d’informació sobre 

sexualitat, temes 

que preocupin o se’n 

vulgui tenir més 

informació... 

La gran majoria diu que no busca 

informació a Internet relacionada amb 

sexualitat, una gran part diu que obté 

informació a través dels seus amics i 

amigues i dels tallers que fan a l’Institut. 

Altres temes 

d’interès pels joves 

Temes d’interès 

proposats pels i les 

joves 

Han proposat temes com: salut mental, 

bullying, canvi climàtic, gestió d’emocions i 

violència masclista. 
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DAFO 
 

DEBILITATS AMENACES 

 Els i les joves tenen tendència a anar a 

Vic. 

 La gran majoria dels i les joves no 

tenen relació amb els serveis que 

s’ofereixen, perquè hi ha molta 

tendència a anar a Vic a estudiar i a 

vincular-se més amb altres recursos, 

extraescolars, etc.  

 Falten entitats juvenils amb autonomia 

i dinamisme, a part dels Tupinots. 

 Manca d’oferta d’activitats i tallers de 

dinamització estables dels propis 

serveis de joventut. 

 Manca d’activitats per a joves a partir 

de 17 anys. 

 Manca de cohesió social entre els 

diferents grups d’edat. 

 

 Desencís juvenil amb la política i 

participació en actes públics. 

 Distanciament d’algunes entitats o 

organismes del territori amb el servei 

de joventut. 

 Dificultats d’emancipació (inserció 

laboral, habitatge...) dels i les joves del 

municipi. 

 Consums de risc (alcohol, cànnabis i 

altres drogues) d’algun col·lectiu jove 

del municipi. 

 Falta d’oferta laboral i d’oci al municipi. 

 Conseqüències de la pandèmia. 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Existència de persones de referència 

en l’àmbit de joventut, tant a nivell 

tècnic com polític. 

 Existència d’una figura de dinamització 

juvenil. 

 Hi ha un espai de referència per als i 

les joves del poble (punt jove). 

 Elaboració d’un nou Pla Local de 

Joventut pel poble. 

 Existència de col·laboració i creació de 

sinergies entre els agents del territori 

(CCO, Mancomunitat La Plana...) 

 Voluntat política de millorar les 

polítiques de joventut. 

 Projecte d’estiu per a joves amb un 

gran èxit de participació, el Camp 

Tortí.  

 

 Segueix obert del Col·legi el Roser. 

 Sentiment de pertinença dels i les 

joves al municipi. 

 Ventall de serveis i propostes de 

joventut per tots els i les joves del 

municipi. 

 Obertura del punt jove dos dies a la 

setmana.  

 Programació de tallers i activitats pels i 

les joves. 

 Facilitats per part de l’Ajuntament a 

utilitzar espais municipals per a fer 

activitats amb els i les joves. 
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CONCLUSIONS 
 

El PLJ de Sant Julià de Vilatorta es basa en l’anàlisi de la realitat juvenil i de les 

polítiques públiques de Joventut, 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 blocs, per tal de poder fer una lectura general de la situació de la 

joventut al municipi, i un quadre resum en format DAFO. 

Després de  l’anàlisi ARJ i ARP les línies prioritàries pel grup motor es confirmen i per 

tant, segueixen sent les mateixes. Així doncs, com a resultat de les necessitats 

detectades en el procés de diagnosi es defineixen les següents línies prioritàries: 

- Foment de l’esport femení.  

- Foment de l’emancipació i la participació juvenil amb els joves del poble. 

- Prevenció de les conductes de risc i promoció de la salut. 

 

 

FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ  
 

A través de l’anàlisi de la realitat mitjançant dades estadístiques i de les percepcions 

dels diversos agents municipals, les principals demandes en l’àmbit de l’esport femení 

van enfocades a fomentar-lo encara més. Els i les joves estan motivats i motivades 

perquè s’ha creat per primer cop un equip femení de futbol, tot i així creuen que 

encara falta molt per fer. Comenten que estaria bé crear un equip de futbol femení 

d’adultes. A part, també deien que voldrien que es fomentés amb altres esports, no 

només amb el futbol.  

La principal necessitat en aquest àmbit és fomentar la participació de les joves per a 

que realitzin diferents esports al poble, que es creïn nous equips i es pugui anar 

promovent l’esport femení.  

S’han proposat actes i activitats per tal de fomentar-ho, però encara s’haurien de 

concretar a on realitzar-ho i de quina manera en podríem fer difusió. 

Aquestes accions s’haurien de dissenyar conjuntament els i les joves. Estaria bé 

comptar amb la participació d’alguna entitat esportiva amb ganes de fomentar l’esport 

femení i que pogués col·laborar i participar d’aquestes accions.   

 
 
 
FOMENT DE L’EMANCIPACIÓ I LA PARTICIPACIÓ JUVENIL ENTRE JOVES 
 

En aquest context, l’espai jove pot representar un bon mecanisme per a generar 

espais de diàleg i trobada entre els joves. En aquest sentit, s’ha de trobar la manera 

de poder implementar polítiques en aquesta direcció amb els recursos existents i 

adequant-se a les necessitats dels usuaris. La reubicació del nou equipament del Punt 

Jove pot representar una oportunitat en aquest sentit, per desenvolupar un espai 

intercultural, inclusiu i de trobada. D’aquesta manera els objectius principals seran 

donar a conèixer a tots aquells joves, el punt jove, les activitats que s’ofereixen i 

generar espais preparats per a ells i elles en funció de les necessitats detectades.  
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PREVENCIÓ DE LES CONDUCTES DE RISC I PROMOCIÓ DE LA SALUT 
 

A través de l’anàlisi de la realitat mitjançant dades estadístiques i de les percepcions 

dels diversos agents municipals, les principals demandes en l’àmbit de la salut van 

enfocades a l’enfortiment o millora de les polítiques i actuacions destinades a prevenir 

les conductes de risc. 

En aquest sentit, el consum de drogues, sobretot d’alcohol, però també de tabac, 

marihuana i haixix, es perceben generadores de certes problemàtiques associades 

tant al propi consum, però també als seus efectes sobre les relacions i la convivència. 

En aquest àmbit, primer de tot, seria positiu apostar per polítiques municipals 

d’informació i assessorament en salut, o reforçar/millorar els recursos i canals 

existents.  

 

Igualment, entre els joves preocupa el benestar psicològic i emocional. Creiem que 

hem d’indagar una mica sobre el possible malestar psicològic i emocional dels joves 

del municipi i oferir algun tipus d’informació, reflexió i experiència per tal de treballar-ho. 

En tots dos casos, sembla rellevant recórrer als tallers i recursos del servei 

d’intervenció comunitària de l’Oficina Jove d’Osona. D’altra banda, la Festa Major es 

presenta com el principal esdeveniment al municipi on es produeixen problemes 

relacionats amb el consum. Si bé no és gens convenient posar en qüestió tota la festa, 

es planteja la possibilitat de modificar algun format d’acte, que permeti una millor 

gestió dels espais i els assistents. 
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DISSENY 
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DE LA DIAGNOSI ALS OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS 
 

Amb la diagnosi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut de Sant Julià de 

Vilatorta, s’ha procedit a concretar quines són les intervencions necessàries i quines 

es volen prioritzar pels propers quatre anys. Aquesta concreció es porta a terme 

mitjançant la priorització de tres objectius estratègics, que tenen relació directe amb la 

missió del pla. 

 

 

PLANTEJAMENT DEL DISSENY 
 

En el planejament inicial del disseny del Pla Local és important tenir en compte el marc 

normatiu i estratègic per orientar les actuacions  desenvolupar i impulsar durant els 

propers anys. Un cop realitzada la diagnosi s’han pogut detectar les principals 

necessitats i demandes dels i les joves del municipi i es poden començar a traçar unes 

línies estratègiques per a donar una resposta realista i adequada.  

Les properes pàgines estan dedicades a la construcció i priorització conjunta dels 

eixos o línies estratègiques, els objectius i les propostes d’actuacions amb tots els 

agents. 

Al disseny d’aquest pla local de joventut s’estructura seguint el paraigües que esdevé 

el Pla Comarcal de Joventut d’Osona 2020-2023 i a través d’un marc estratègic definit 

per una missió, visió i valors en total consonància amb aquest. A partir del marc, en 

deriven tres objectius estratègics que hem començat a definir i donar forma a la síntesi 

anterior gràcies a la diagnosi i priorització i els quals es concreten amb la definició 

diferents objectius específics que es pretenen assolir a partir de 22 actuacions, 

projectes o programes. 
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ÀMBITS D’INTERVENCIÓ EN LA FASE DE DISSENY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Àmbits 

d’intervenció 

Reptes del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 

EDUCACIÓ Repte 1 
Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les 

persones joves.  

TREBALL Repte 2 
Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les 

persones joves.  

HABITATGE Repte 3 
Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les 

persones joves.  

SALUT Repte 4 
Promoure una vida saludable de les persones 

joves  

PARTICIPACIÓ Repte 5 

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament 

personal i la participació en allò col·lectiu de les 

persones joves.  

CULTURA 

 

 

Repte 6 

 

Universalitzar la cultura entre la població juvenil: 

treballar perquè l’oferta cultural respongui als 

objectius educatius i socialment sostenibles.  

INCLUSIÓ 

SOCIAL 
Repte 7 

Avançar cap a un model de país i societat 

cohesionada, vertebrada territorialment, 

sostenible, innovadora i inclusiva en les formes 

d’organització col·lectiva. 
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 

 

Seguint les línies marcades a nivell comarcal i entenent el Pla Comarcal de Joventut 

d’Osona 2020-2023 com a paraigües, el marc estratègic constitueix un element 

primordial de cara a definir la raó de ser del nou PLJ Sant Julià de Vilatorta i orientar 

en les actuacions que desenvolupa i vol impulsar en els propers quatre anys. La seva 

definició esdevé un exercici col·lectiu per tal de fomentar la participació i el sentiment 

de pertinença del conjunt de professionals que hi treballen. En aquest sentit, el marc 

estratègic que es presenta a continuació s’ha realitzat de manera col·laborativa entre 

el personal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i la Tècnica de Joventut 

compartida. 
 

 

 

 

  

            MISSIÓ              VISIÓ  

 

 

 

 

 

 

VALORS 

 
 

 

 

 

 

 
  

PROMOURE LA PARTICIPACIÓ, COHESIÓ 

SOCIAL, L’EMANCIPACIÓ, PROMOCIÓ I 

FOMENT DE LA SALUT ALS I LES JOVES DEL 

MUNICIPI, ESSENT EL PLA UNA EINA DE 

TRANSFORMACIÓ SOCIAL. 

SER REFERENT DE LES POLÍTIQUES DE 

JOVENTUT AL MUNICIPI, TANT A NIVELL 

ESTRATÈGIC I OPERATIU COM PELS 

AGENTS QUE INTERVENEN EN EL 

DESENVOLUPAMENT DE LES 

POLÍTIQUES DE JOVENTUT. 

 

TRANSVERSALITAT, EQUITAT, 

COL·LABORACIÓ,  PARTICIPACIÓ, 

COHESIÓ, IGUALTAT,  EMPATIA, 

ORGANITZACIÓ,INCLUSIÓ I 

APODERAMENT 
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS I ESPECÍFICS 

 

En el disseny dels objectius estratègics s’han tingut en compte els quatre principis 

rectors del PNJCat (participació, transformació, integralitat i qualitat)essent aquest pla 

una intervenció que treballa en la modificació de trajectòries vitals de les persones 

joves a partir del treball coordinat amb els diferents agents implicats.  

A continuació es presenten els tres eixos d’actuació amb els seus objectius estratègics 

corresponents: 

 

1. Foment de l’esport femení. 

2. Foment de l’emancipació i la participació juvenil entre joves. 

3. Prevenció de les conductes de risc i promoció de la salut. 

 

Com ja s’ha esmentat a la introducció del Pla, la missió del PLJSJV 2022-2025 és 

promoure la participació, cohesió social, l’emancipació juvenil i promoció de la salut, 

essent el pla local una eina de transformació social.  

 

D’aquesta missió i dels resultats de la diagnosi, se’n deriven tres objectius 

estratègics,coherents i relacionats amb els reptes del PNJCat: 

 

1. Fomentar l’esport femení entre la població jove que faciliti la seva 

coneixença i convivència a fi de procurar aconseguir més igualtat dins el 

món de l’esport.  

 

2. Facilitar l’emancipació, la participació, la dinamització i el desenvolupament 

integral de les persones joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el 

seu projecte de vida i en la seva autonomia personal. 

 
3. Sensibilitzar als i les joves, a través d’activitats i tallers, sobre les conductes 

de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten les persones 

joves. 
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Aquests tres objectius es concreten amb la definició de cinc objectius específics 

segons el llistat següent: 

 

1. Fomentar l’esport femení entre la població jove que faciliti la seva 

coneixença i convivència a fi de procurar aconseguir més igualtat dins el 

món de l’esport.  

1. Potenciar la cohesió social a través de l’esport femení, la participació i 

creació d’equips femenins de diferents esports, per tal de fomentar 

relacions igualitàries dins el món de l’esport. 

 

2. Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les persones 

joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el seu projecte de vida i 

en la seva autonomia personal. 

1. Fomentar i promoure activitats proposades pels i les joves del municipi 

per tal d’oferir una programació adequada a les seves necessitats. 

2. Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una informació de 

qualitat, ala mobilitat i a experiències culturals i formatives que 

promoguin el seu desenvolupament. 

3. Facilitar la presa de decisions en moments vitals importants pel 

col•lectiu jove a través d’un acompanyament pròxim i integral. 

 

3. Sensibilitzar als i les joves, a través d’activitats i tallers, sobre les 

conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten les 

persones joves. 

1. Dissenyar accions, amb altres agents de manera enxarxada, de 

prevenció i sensibilització a la població juvenil i a la resta de la 

ciutadania amb la intenció de reforçar coneixements, hàbits i conductes 

que contribueixin a la millora de les condicions de salut presents i 

futures dels i les joves. 

 

A continuació es presenta una graella on s’exposa de forma global i aclaridora, els 

diferents objectius estratègics i específics corresponents a cada línia prioritària, així 

com les actuacions que es despleguen de cada objectiu específic. La graella també es 

complementa especificant el número de fitxa de cada actuació. 

 

També s’ha tingut en compte la naturalesa de les actuacions, és a dir, si la política 

de Joventut és comarcal, mancomunada amb els municipis de l’entorno municipal. 

Quan es parla de política mancomunada, es fa referència a aquelles actuacions que 

es desenvolupen amb la resta de municipis que compten amb la tècnica de Joventut 

compartida, també present a Sant Julià de Vilatorta. 
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RESUM DE LES ACTUACIONS 
 

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

ACTUACIONS 
POLÍTICA DE 
JOVENTUT 

Fomentar l’esport 

femení entre la 

població jove que 

faciliti la seva 

coneixença i 

convivència a fi 

de procurar 

aconseguir més 

igualtat dins el 

món de l’esport. 

Potenciar la cohesió 

social a través de 

l’esport femení, la 

participació i creació 

d’equips femenins de 

diferents esports, per 

tal de fomentar 

relacions igualitàries 

dins el món de l’esport. 

1. Mentoria femenina 

a EVAL: Esport en 

Valors 

Municipal 

2. EVAL: Esport en 

Valors 

Comarcal 

 

3. Formem un equip 

femení! 

Municipal 

 

4. Difusió de l’esport 

femení al poble 
Municipal 

Facilitar 

l’emancipació i el 

desenvolupament 

integral de les 

persones joves 

del municipi amb 

la intenció 

d'afavorir en el 

seu projecte de 

vida i en la seva 

autonomia 

personal.  

Fomentar i promoure 

activitats proposades 

pels i les joves del 

municipi per tal d’oferir 

una programació 

adequada a les seves 

necessitats. 

 

5. Camp Tortí Municipal 

6.Punt Informació 

Juvenil – Punt jove 

Tortí 

Municipal 

7.Saló de Nadal Municipal 

8.Foment de 

l’ocupació juvenil 
Municipal 

9.Col·laboració 

PIDCES 
Comarcal 

10.Altaveu Jove 

d’Osona 
Comarcal 

11.Clau de Pas 

 
Comarcal 

Promocionar i garantir 

a les persones joves, 

l'accés a una 

informació de qualitat, a 

la mobilitat i a 

experiències culturals i 

formatives que 

promoguin el seu 

desenvolupament. 

 

12.Web Càpsula 

 
Comarcal 

13.Jornades Càpsula Comarcal 

14.Servei 

d’Informació 

Generalista – OJO 

Comarcal 

15.Servei 

d’Habitatge – OJO 
Comarcal 

16. Servei de Treball – 

OJO 
Comarcal 

17.Servei 

d’Educació – OJO 
Comarcal 

18.Servei de mobilitat 

Internacional – OJO 
Comarcal 
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Sensibilitzar als i 

les joves, a 

través d’activitats 

i tallers, sobre les 

conductes de risc 

associades a la 

salut en tots els 

àmbits que 

afecten les 

persones joves. 

Dissenyar accions, amb 

altres agents de 

manera enxarxada, de 

prevenció i 

sensibilització a la 

població juvenil i a la 

resta de la ciutadania 

amb la intenció de 

reforçar coneixements, 

hàbits i conductes que 

contribueixin a la 

millora de les 

condicions de salut 

presents i futures dels i 

les joves. 

 

19.Projecte comú 

entre Salut i Escola i 

Joventut 

Municipal 

20.INTABOO Comarcal 

21.PASA Comarcal 

22.SPOTT Comarcal 
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ACTUACIONS 
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EIX 1: FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ 
 

Número de fitxa 1 

Nom de l’actuació MENTORIA FEMENINA A EVAL: Esport en Valors (municipal) 

Objectiu 

estratègic 

Fomentar l’esport femení entre la població jove que faciliti la 

seva coneixença i convivència a fi de procurar aconseguir 

més igualtat dins el món de l’esport. 

Objectius 

específic 

Potenciar la cohesió social a través de l’esport femení, la 

participació i creació d’equips femenins de diferents esports, per 

tal de fomentar relacions igualitàries dins el món de l’esport. 

 

Descripció 
Projecte adreçat a noies a partir de 16 anys que vulguin fer de 

mentores al Projecte d’Esport en Valors de Sant Julià de Vilatorta. 

Accions 

 Acompanyament a les joves que hi participen. 

 Desenvolupament del projecte de manera consensuada. 

 Empoderar la figura femenina a través de la presa de 

decisions. 

Públic Objectiu 
Noies a partir de 16 anys que tinguin ganes d’impulsar i fomentar, 

des de la mirada femenina, el Projecte d’Esport en Valors.  

Agents implicats 

Equip tècnic del projecte, tècnic de Serveis Socials, tècnica 

municipal de joventut de l’Ajuntament i equip de l’Oficina Jove 

d’Osona.  

Recursos 

Humans: Infants i joves, equip tècnic del Servei de Joventut de 

Sant Julià de Vilatorta, equip tècnic del Consell Comarcal – 

Consorci Serveis Socials, monitoratge i educadors d’EVAL. 

Equipaments/Materials: Equipament municipal. 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions.  

Temporització Curs escolar. 

Avaluació 
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com 

s’indica a l’apartat d’avaluació. 

Indicadors 

d’avaluació 

Avaluació amb les joves mentores i tots els participants durant les 

sessions i avaluació a finals de curs sobre el projecte.   
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Número de fitxa 2 

Nom de l’actuació EVAL: ESPORT EN VALORS (comarcal) 

Objectiu 

estratègic 

Fomentar l’esport femení entre la població jove que faciliti la 

seva coneixença i convivència a fi de procurar aconseguir 

més igualtat dins el món de l’esport. 

Objectiu 

específic 

Potenciar la cohesió social a través de l’esport femení, la 

participació i creació d’equips femenins de diferents esports, per 

tal de fomentar relacions igualitàries dins el món de l’esport. 

 

Descripció 

El projecte, que va néixer el 2015 i que es coordina des del 

Consell Comarcal i l’entitat osonenca EVAL (Esports amb Valors), 

promou l’educació de valors a través de l’esport als joves 

d’Osona. Futbol amb valors utilitza la metodologia del “Movimiento 

mundial de Fútbol Callejero”, un mètode amb el qual els joves 

coneixen el treball que desenvolupen les organitzacions socials 

d’arreu el món a través del futbol amb valors. 

Accions 

 Consens del grup com a eina de cohesió i d’autonomia 

personal. 

 Trobades: partits setmanals. 

 Trobada anual amb els infants i joves participants del 

projecte en altres municipis d’Osona. 

 Treballar de manera transversal amb els infants i joves, i 

les seves famílies. 

Públic Objectiu 
Joves de 8 a 16 anys que tinguin ganes de formar part i participar 

del Projecte d’Esport en Valors.  

Agents implicats 

Equip tècnic del projecte, tècnic de Serveis Socials, tècnica 

municipal de joventut de l’Ajuntament i equip de l’Oficina Jove 

d’Osona.  

Recursos 

Humans: Equip tècnic del Servei de Joventut de Sant Julià de 

Vilatorta, equip tècnic del Consell Comarcal – Consorci Serveis 

Socials, monitoratge i educadors d’EVAL. 

Equipaments/Materials: Equipament municipal. 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions. 

Temporització Curs escolar 

Avaluació 
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com 

s’indica a l’apartat d’avaluació. 

Indicadors 

d’avaluació 

Avaluació amb els joves participants durant les sessions i 

avaluació a finals de curs sobre el projecte.   
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Número de fitxa 3 

Nom de l’actuació 
FORMEM UN EQUIP FEMENÍ! (municipal) 

Objectiu 

estratègic 

Fomentar l’esport femení entre la població jove que faciliti la 

seva coneixença i convivència a fi de procurar aconseguir més 

igualtat dins el món de l’esport. 

Objectiu específic 

Potenciar la cohesió social a través de l’esport femení, la 

participació i creació d’equips femenins de diferents esports, per tal 

de fomentar relacions igualitàries dins el món de l’esport. 

Descripció 

Fomentar l’esport femení, a través de campanyes, difusió i 

promoció de tots els mitjans (xarxes socials, cartells...) per tal de 

crear diferents equips femenins en les diferents modalitats 

d’esports.  

Accions 

 Campanya per fomentar l’esport femení. 

 Ús de diferents canals de comunicació. 

 Acompanyament en la creació dels possibles equips.  

Públic Objectiu 
Noies a partir de 12 anys amb moltes ganes de crear equips 

d’esport femení al poble.   

Agents implicats 

Totes aquelles joves que vulguin formar-ne part, Tècnica municipal 

de joventut de l’Ajuntament, tècnica compartida de joventut 

d’Osona Centre i Regidoria de joventut i esports. 

Recursos 

Humans: Totes aquelles joves que vulguin formar-ne part,  Tècnica 

municipal de joventut de l’Ajuntament, tècnica compartida de 

joventut d’Osona Centre, Regidoria de joventut, d’esports i altres 

agents. 

Equipaments/Materials: Equipament municipal. 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions. 

Temporització Anual. 

Avaluació 
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com 

s’indica a l’apartat d’avaluació. 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre de joves que vulguin formar l’equip de futbol femení.  
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Número de fitxa 4 

Nom de l’actuació DIFUSIÓ DE L’ESPORT FEMENÍ AL POBLE (municipal) 

Objectiu 

estratègic 

Fomentar l’esport femení entre la població jove que faciliti la 

seva coneixença i convivència a fi de procurar aconseguir més 

igualtat dins el món de l’esport. 

Objectiu  

específic 

Potenciar la cohesió social a través de l’esport femení, la 

participació i creació d’equips femenins de diferents esports, per tal 

de fomentar relacions igualitàries dins el món de l’esport. 

 

Descripció 
Adreçat a fomentar l’esport femení, concretament promoure la 

creació d’equips femenins en diferents esports. 

Accions 

 Campanya per fomentar l’esport femení.  

 Fomentar el respecte dins l’esport. 

 Difondre l’esport femení a través de tots els mitjans 

possibles: xarxes socials, cartells pel poble, noticia a la web 

de l’Ajuntament...      

Públic Objectiu 
Noies de totes les edats que tinguin ganes de practicar algun esport 

al poble, ja sigui dels que ja existeixen o crear algun equip nou.   

Agents implicats 

Tècnica municipal de joventut de l’Ajuntament, tècnica compartida 

de joventut d’Osona Centre, Regidoria de joventut, d’esports i altres 

agents. 

Recursos 

Humans: Infants i joves que vulguin formar un equip femení, 

Tècnica municipal de joventut de l’Ajuntament, tècnica compartida 

de joventut d’Osona Centre, Regidoria de joventut, d’esports i altres 

agents.    

Equipaments/Materials: espais municipals.   

Econòmics: Segons pressupost anual. 

Temporització Anual 

Avaluació 
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com 

s’indica a l’apartat d’avaluació. 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre de noies que vulguin fer esport o crear nous equips 

femenins.  
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EIX 2: FOMENT DE L’EMANCIPACIÓ I LA PARTICIPACIÓ 

JUVENIL ENTRE JOVES 

 

Número de fitxa 5 

Nom de l’actuació CAMP TORTÍ (municipal) 

Objectiu 

estratègic 

Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les 

persones joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el seu 

projecte de vida i en la seva autonomia personal. 

Objectiu 

específic 

Fomentar i promoure activitats proposades pels i les joves del 

municipi per tal d’oferir una programació adequada a les seves 

necessitats. 

Descripció 

Aquest projecte es lidera des de Joventut, i es coordina de forma 

transversal amb la regidoria d’Urbanisme, Serveis Socials i 

Ensenyament.  

Es tracta d’un camp de treball que porta a terme accions amb la 

Brigada municipal, treball comunitari amb serveis del municipi i ho 

combina amb activitats lúdiques. Es realitza duran la primera 

quinzena de juliol i va dirigit a nois i noies de 12 a 17 anys. 

Accions 

 Formació i participació activa i responsable del joves 

participants en la conservació d’espais naturals i realitats 

socials del municipi. 

 Arranjament de zones naturals del municipi amb la Brigada 

(tasques de jardineria, fusteria, construcció, pintura). 

 Descobriment de nous interessos i/o oficis. 

 Treball comunitari amb diferents entitats del poble.  

 Assemblees: foment del diàleg, el consens i la convivència, 

valorar les jornades i crear cohesió de grup.  

 Activitats lúdiques: realització d’activitats motivadores i a 

proposta dels participants. 

 Acte de cloenda: acte obert al municipi en què els propis 

voluntaris expliquen les intervencions que han dut a terme 

dins el marc del projecte. 

Públic Objectiu Joventut diversa de 12 a 18 anys.  

Agents implicats 
Joves participants, Servei Comarcal de Joventut i Regidoria de 

Joventut de Sant Julià de Vilatorta  

Recursos 

Humans:joves que hi participen, monitors/es, director/a de lleure, 

tècnics dinamitzadors dels serveis implicats.  

Equipaments/Material: Espais municipals del poble de Sant Julià de 

Vilatorta. 

Econòmics: propis dels joves que s’inscriuen i de l’Ajuntament.  

Temporització 
Anual.  

 

Avaluació 
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com 

s’indica a l’apartat d’avaluació. 
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Indicadors 

d’avaluació 

Valoració de les activitats realitzades per part dels i les joves del 

Camp Tortí l’últim dia, i posteriorment trobada de l’equip tècnic que 

ha organitzat el casal per valorar-ho tot.  
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Número de fitxa 6 

Nom de l’actuació PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL – PUNT JOVE TORTÍ (municipal) 

Objectiu 

estratègic 

Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les 

persones joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el seu 

projecte de vida i en la seva autonomia personal. 

Objectiu 

específic 

Fomentar i promoure activitats proposades pels i les joves del municipi 

per tal d’oferir una programació adequada a les seves necessitats. 

Descripció 

Aquest espai compta amb les actuacions de dinamització i formació 

pròpies del servei dejoventut que es duen a terme per dinamitzar el punt 

d’informació juvenil i per facilitar experiències culturals i formatives 

segons les necessitats dels joves del municipi, nodrint-se també, de la 

seva participació i les seves propostes. 

Accions 

 Fomentar les relacions interculturals entre els diferents perfils de 

joves i el seu entorn a l’espai de trobada. 

 Rebre demandes específiques dels joves (visionat de pel·lícules, 

tornejos, tallers manuals /xerrades,...). 

 Organitzar de tallers/xerrades per iniciativa dels joves, famílies i 

del propi servei de joventut. 

 Captar nous joves a ser susceptibles dels diferents serveis de la 

regidoria de joventut. 

 Potenciar el Punt Jove com a espai de trobada i de relació entre 

el propi servei i els diferents perfils de joves presents al municipi. 

 Dinamitzar projectes comarcals. 

Públic Objectiu Joventut diversa de 12 a 29 anys.  

Agents implicats 

Joves participants, tècnica municipal de joventut de l’Ajuntament, 

tècnica compartida de joventut d’Osona Centre, Servei Comarcal de 

Joventut, Regidoria de joventut de l’Ajuntament de Sant Julià i Servei 

Comarcal d’Acollida i Integració  

Recursos 

Humans: Equip tècnic del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta, altres professionals per executar les accions. 

Equipaments/Materials: Punt Jove Tortí. 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions. 

Temporització Anual  

Avaluació 
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com s’indica a 

l’apartat d’avaluació. 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre d’accions i actuacions que es fan durant l’any i avaluació 

qualitativa per part dels i les joves. 
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Número de fitxa 7 

Nom de l’actuació SALÓ DE NADAL (municipal) 

Objectiu 

estratègic 

Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les 

persones joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el 

seu projecte de vida i en la seva autonomia personal. 

Objectiu 

específic 

Fomentar i promoure activitats proposades pels i les joves del 

municipi per tal d’oferir una programació adequada a les seves 

necessitats. 

Descripció 

El Saló de Nadal són un seguit d’activitats lúdiques i educatives 

que es realitzen durant lesvacances escolars al pavelló municipal, 

i que estan dirigides a infants i adolescents. Per a la seva 

realització és necessària la contractació de personal qualificat. 

L’actuació fa referència a la contractació de joves del municipi 

amb titulació de monitor/a de lleure, i també a la planificació de les 

activitats adreçades als adolescents, els quals formen part de la 

presa de decisions i de l’organització del què es porta a terme. 

Accions 

 Oferir activitats/tallers d’interès als adolescents comptant 

amb la seva participació activa. 

 Seleccionar a les persones joves inscrites a la Borsa de 

Lleure o d’altres borses de joves. 

 Contractació de joves qualificats en el món del lleure del 

municipi. 

 Dissenyar i executar activitats / tallers conjuntament amb 

els adolescents. 

Públic Objectiu Joventut diversa de 12 a 29 anys.  

Agents implicats 

Joves participants, Tècnica municipal de joventut, Tècnica 

compartida de joventut, Regidoria de joventut de l’Ajuntament de 

Sant Julià de Vilatorta. 

Recursos 

Humans: equip Tècnic del Servei de Joventut de Sant Julià de 

Vilatorta.  

Equipaments / Material: Pavelló Municipal d’Esports de Sant Julià 

de Vilatorta. 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions. 

Temporització Gener, octubre, novembre i desembre 

Avaluació 
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com 

s’indica a l’apartat d’avaluació. 

Indicadors 

d’avaluació 

Valoració qualitativa de totes les activitats que s’han realitzat 

durant el Saló. 
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Número de fitxa 8 

Nom de l’actuació FOMENT DE L’OCUPACIÓ JUVENIL (municipal) 

Objectiu 

estratègic 

Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les 

persones joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el 

seu projecte de vida i en la seva autonomia personal. 

Objectiu 

específic 

Fomentar i promoure activitats proposades pels i les joves del 

municipi per tal d’oferir una programació adequada a les seves 

necessitats. 

Descripció 

Aquesta borsa va néixer per una banda, de la necessitat de 

moltes famílies del municipi de trobar persones joves que oferissin 

servei de cangur i classes de reforç, i la de l’altra, de la demanda 

de moltes joves de trobar una feina per compaginar amb els 

estudis. Tanmateix, des de la Regidoria de Joventut, i per la 

tipologia d’actuacions que té, necessita contractar personal 

qualificat en el lleure. 

Se’ls dóna la oportunitat a les persones joves del municipi i amb 

formació en el lleure, amb nul·la o poca experiència laboral a 

formar part d’un projecte municipal. 

Accions 

 Creació de diferents borses amb objectius diferents perfils 

de joves del poble: 

o Borsa treball monitors/es de lleure (per projectes 

municipals). 

o Borsa de treball cangurs (per a particulars). 

o Borsa de treball reforç escolar (per a particulars). 

o Intermediació entre les famílies i les persones 

joves. 

 Contractació de joves qualificats en el món del lleure del 

municipi. 

Públic Objectiu Joventut diversa de 12 a 29 anys.  

Agents implicats 

Joves participants, Tècnica municipal de joventut, Tècnica 

compartida de joventut i Regidoria de joventut de l’Ajuntament de 

Sant Julià de Vilatorta. 

Recursos 

Humans: equip Tècnic del Servei de Joventut de Sant Julià de 

Vilatorta.  

Equipaments / Material: cases particulars dels i les joves i espais 

municipals de Sant Julià de Vilatorta. 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions. 

Temporització Anual. 

Avaluació 
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com 

s’indica a l’apartat d’avaluació. 

Indicadors 

d’avaluació 

Número de feines que aconsegueixen els i les joves. 
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Número de fitxa 9 

Nom de l’actuació COL·LABORACIÓ PIDCES (municipal) 

Objectiu 

estratègic 

Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les 

persones joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el 

seu projecte de vida i en la seva autonomia personal. 

Objectiu  

específic 

Fomentar i promoure activitats proposades pels i les joves del 

municipi per tal d’oferir una programació adequada a les seves 

necessitats. 

Descripció 

Ser referents com a professionals de l’àmbit de joventut amb els i 

les joves de l’Institut i arribar al màxim nombre de joves possibles 

(siguin o no usuaris de l’espai del Punt Jove).  

Fer arribar als joves tota la informació i recursos que poden ser 

del seu interès, tant a nivell municipal com comarcal i, donar-los 

assessorament i orientació en diferents àmbits (acadèmica, 

laboral, mobilitat internacional, salut, habitatge, etc.,).     

Accions 

 Presència quinzenalment a l’Institut Les Margues de 

Calldetenes i al Col·legi El Roser per fer arribar informació 

i recursos del seu interès. 

 Potenciar la participació juvenil dins i fora del centre 

educatiu.    

 Detectar necessitats i interessos, i acompanyar-

ho/articular-ho.     

 Donar acompanyament i suport als debats i iniciatives que 

sorgeixin (o no) a través del Consell de Delegats/des.     

 Coordinació amb els agents del centre educatiu. 

Públic Objectiu Joventut diversa de 12 a 17 anys.  

Agents implicats 

Joves de l’Institut, Tècnica municipal de joventut, Tècnica 

compartida de joventut i Regidoria de joventut de l’Ajuntament de 

Sant Julià de Vilatorta. 

Recursos 

Humans: equip Tècnic del Servei de Joventut de Sant Julià de 

Vilatorta.  

Equipaments/Material: Institut Les Margues de Calldetenes. 

Econòmics: Segons pressupost anual. 

Temporització Curs escolar. 

Avaluació 
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com 

s’indica a l’apartat d’avaluació. 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre d’alumnes que venen al punt jove i que s’apunten a les 

activitats que s’organitzen des de joventut. 
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Número de fitxa 10 

Nom de l’actuació ALTAVEU JOVE D’OSONA (comarcal) 

Objectiu 

estratègic 

Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les 

persones joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el 

seu projecte de vida i en la seva autonomia personal. 

Objectiu  

específic 

Fomentar i promoure activitats proposades pels i les joves del 

municipi per tal d’oferir una programació adequada a les seves 

necessitats. 

Descripció 

Arrel de l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut es crea aquesta 

actuació perquè el grup avaluï la totalitat del pla, proposi, 

modifiqui, opini tot el que es genera des dels serveis de Joventut i 

d’Acollida comarcals. Els objectius principals son:  

 Fer propostes per millorar la situació dels i les joves, tenint 

en compte una perspectiva interseccional. 

 Aconseguir joves que tinguin ganes de participar 

activament a les activitats comarcals, tenint en compte la 

diversitat de la comarca. 

 Cohesionar i nodrir el grup per tal que es formi la seva 

pròpia identitat.  

Accions 

 Trobades mensuals. 

 Dissenyar i executar activitats sorgides pel grup i d’abast 

comarcal.  

 Activitats d’empoderament del grup.  

 Activitats artístiques, de denuncia, voluntariats a iniciatives 

comarcals, etc.  

 Difusió del grup de joves.  

Públic Objectiu Joventut diversa de 12 a 29 anys. 

Agents implicats 

Joves participants  

Servei Comarcal de Joventut  

Servei Comarcal d’Acollida i Integració  

Recursos 

Humans: tècnics dinamitzadors dels serveis implicats. 

Equipaments/Materials: espais i equipaments municipals.  

Econòmics: propis dels serveis comarcals  

Temporització Anual.  

Avaluació 
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com 

s’indica a l’apartat d’avaluació. 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre i tipologia de trobades, actuacions, etc.  
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Número de fitxa 11 

Nom de l’actuació CLAU DE PAS (comarcal) 

Objectiu 

estratègic 

Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les 

persones joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el 

seu projecte de vida i en la seva autonomia personal. 

Objectiu  

específic 

Fomentar i promoure activitats proposades pels i les joves del 

municipi per tal d’oferir una programació adequada a les seves 

necessitats. 

Accions 

 Itineraris formatius: Oficis polivalent, Forestal i energies 

renovables i Desenvolupament web i introducció a la 

programació.  

 Tallers oberts: Espai obert a qualsevol jove de la 

comarca interessat en temes que tracten sobre aspectes 

transversals: l’autoconeixement, les noves tecnologies, 

etc.  

 Mentories: creació d’un espai de debat entre els i les 

estudiants de la UVIC-UCC i els i les estudiants de Clau 

de Pas.  

Públic Objectiu 

Joves diversos d’entre 16 i 24 anys que han assolit com màxim 

l’ESO i que no se segueixen formant respecte al total de 

població d’aquesta franja d’edat.  

Agents implicats 
Equip tècnic del projecte, Tècnics de l’Oficina Jove d’Osona, 

tècnica d’orientació del consell.  

Recursos 

Humans: Referents juvenils de l’Ajuntament de Vic, equip de 

joventut i educació del Consell Comarcal, equip de Creacció 

(orientadora i tècnica d’educació. 

Equipaments/Materials: Espais municipals de Vic, Manlleu i Sant 

Miquel de Balenyà, 

Econòmics: Creacció, Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament de 

Vic, Ajuntament de Manlleu, Diputació de Barcelona.  

Temporització Anual.   

Avaluació 
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com 

s’indica a l’apartat d’avaluació. 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre d’alumnes reinserits al sistema educatiu.  
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Número de fitxa 12 

Nom de l’actuació   PÀGINA WEB CÀPSULA   

Objectiu 

estratègic 

Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les 

persones joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el 

seu projecte de vida i en la seva autonomia personal. 

Objectiu 

específic 

Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una 

informació de qualitat, a la mobilitat i a experiències culturals i 

formatives que promoguin el seu desenvolupament. 

Descripció   

La web www.osonajove.cat/capsula és un espai on es pot 

trobar tota l’oferta educativa postobligatòria de la comarca. Es pot 

trobar informació sobre: Cicles formatius de Grau Mig i 

de Grau Superior, informació sobre les modalitats de batxillerat i 

els centres on s’imparteixen aquests, informació sobre els 

programes de formació i inserció, programes de garantia juvenil, 

etc. Alhora dins d’aquesta pàgina també es pot trobar informació 

sobre mobilitat internacional, preinscripcions, vocacions 

industrials, recursos d’orientació tant per joves com professionals i 

famílies.  

Accions   

 Aportar informació i recursos d’orientació acadèmica els 

joves, famílies i agents socioeducatius. 

 Exercicis/tècniques d’orientació acadèmica.   

 Recull de tota l’oferta postobligatòria a la comarca, etc.   

 Servei d’orientació personalitzada.  

Públic Objectiu   Joves diversos, famílies, professionals, tècnics/tècniques.    

Agents implicats   

Tècnics d’educació i treball de l’Oficina Jove d’Osona, àrea de 

joventut del Consell Comarcal d’Osona i Punts Joves de la 

comarca.   

Recursos   

Humans: Tècnics d’educació i treball de l’Oficina Jove d’Osona, 

àrea de joventut del consell comarcal d’osona i punts joves de la 

comarca. 

Equipaments/Materials: pàgina web. 

Econòmics: propis dels serveis comarcals.     

Temporització   Permanent i actualitzada en el temps.   

Avaluació   
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com 

s’indica a l’apartat d’avaluació. 

Indicadors 

d’avaluació   

Nombre d’entrades a la pàgina, estadístiques creades per la 

pròpia pàgina, impacte generat per part del públic objectiu.   

http://www.osonajove.cat/capsula
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Número de fitxa 13 

Nom de l’actuació JORNADES CÀPSULA 

Objectiu  

estratègic 

Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les persones 

joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el seu projecte de 

vida i en la seva autonomia personal. 

Objectiu 

específic 

Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una informació de 

qualitat, a la mobilitat i a experiències culturals i formatives que promoguin 

el seu desenvolupament. 

Descripció 

Càpsula són unes jornades d’orientació acadèmica i professional.  

Dotar d’informació als joves i als agents socioeducatius sobre els itineraris 

a seguir, per a la presa de decisions un cop acaben l’etapa d’Educació 

Secundària Obligatòria.  

Oferir recursos d’acompanyament en el procés d’orientació i de presa de 

decisions, per tenir i obtenir eines en les transicions educatives.   

La primera edició es va realitzar el 2015, quan els professionals de joventut 

prenen la determinació d’unir-se i crear entre tots un projecte que doni 

resposta a les necessitats i demandes que es detecten a la comarca. És 

en aquest punt que, per voluntat i motivació del personal tècnic i polític de 

joventut, es fa una aposta clara en temes d’orientació acadèmica i 

professional.  

Accions 

 Jornada de 3 dies presencials per mostrar tota l’oferta educativa de 

la comarca d’Osona.   

 Xerrades destinades a l’orientació acadèmica, l’autoconeixement i 

les competències laborals. 

 Estand central, informació, Pop’s /Servei d’assessorament 

individual. 

 Jornada Famílies (destinem una tarda per a les famílies i agents 

educatius) tarda oberta al públic en general. 

 Manteniment de l’activitat a la pàgina web destinada per càpsula 

www.osonajove.cat/Capsula  

Públic Objectiu 
Alumnat de 4rt ESO, programes de formació i inserció i programes de 

formació alternativa.   

Agents implicats 

Tècnic d’educació, Tècnics de treball i educació de l’Oficina Jove d’Osona, 

àrea de Joventut del Consell Comarcal d’Osona i punts joves de la 

comarca.  

Recursos 

Humans: Tècnic d’educació i tècnic de treball de l’Oficina Jove d’Osona, 

àrea de joventut del consell comarcal d’osona i punts joves de la comarca.  

Equipaments/Materials:Recinte firal el sucre i mobiliari i altres materials.  

Econòmics: propis dels serveis comarcals. 

Temporització Permanent, centrada en 3 dies durant el mes de març.  

Avaluació 
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com s’indica a 

l’apartat d’avaluació. 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre d’assistents a les jornades, repercussió de la pàgina web creada 

per càpsula, ítems concrets en les avaluacions passades a famílies, 

tècnics/ques, professionals i alumnat assistent.  
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Número de fitxa 14 

Nom de l’actuació 
SERVEI D’INFORMACIÓ GENERALISTA – OFICINA JOVE 

D’OSONA (comarcal) 

Objectiu 

estratègic 

Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les 

persones joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el 

seu projecte de vida i en la seva autonomia personal. 

Objectiu 

específic 

Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una 

informació de qualitat, a la mobilitat i a experiències culturals i 

formatives que promoguin el seu desenvolupament. 

Descripció 

Servei d'assessorament personalitzat a persones joves i 

professionals sobre temes d’emancipació juvenil.   

(Associacionisme, Cultura, Treball, Habitatge, Salut, Educació 

etc.)  

Accions 

 Assessorament, acompanyament i informació a persones 

joves, famílies i professionals.  

 Elaboració de material i contingut per la pàgina web 

www.osonajove.cat  

 Gestió i dinamització de xarxes socials del servei. 

 Difusió de recursos per professionals a través de diversos 

Canals. 

 Coordinació del projecte per professionals Compartim. 

 Suport als Punts Joves de la comarca  

Públic Objectiu 

Joves diversos d’entre 16 i 29 anys.  

Professionals de joventut i altres agents afins de la comarca 

d’Osona.  

Agents implicats 
Informador Responsable de l’Oficina Jove d’Osona  

Recursos 

Humans: Informador Responsable de l’Oficina Jove d’Osona.   

Equipaments/Materials: Oficina Jove d’Osona. 

Econòmics:  

Temporització Anual. 

Avaluació 
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com 

s’indica a l’apartat d’avaluació. 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre d’atencions personalitzades i de sessions grupals, 

registre i reunions de coordinació i seguiment, nombre 

d’actuacions corresponents a la recerca i difusió d’oportunitats.   

 

  

http://www.osonajove.cat/
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Número de fitxa 15 

Nom de l’actuació SERVEI D’HABITATGE - OFICINA JOVE D’OSONA (comarcal) 

Objectiu  

estratègic 

Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les 

persones joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el 

seu projecte de vida i en la seva autonomia personal. 

Objectiu 

específic 

Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una 

informació de qualitat, a la mobilitat i a experiències culturals i 

formatives que promoguin el seu desenvolupament. 

Descripció 

Des de l’Oficina Jove d’Osona s’ofereix un servei d’assessorament 

puntual en l’àmbit de joves i habitatge. Amb l’objectiu de contribuir 

a l’accés a l’habitatge dels joves, s’informa sobre les diferents 

formes d’accés (compra, lloguer, modalitat compartida, models 

alternatius) els recursos disponibles (ajuts públics al pagament de 

la renda i altres despeses) i les novetats rellevants que afecten la 

matèria. Finalment, es fa d’enllaç amb les Oficines d’Habitatge 

existents a la comarca d’Osona (Vic, Manlleu, Torelló i l’Oficina 

d’Habitatge del Consell Comarcal).  

Accions 

A través de la pàgina web d’Osona Jove i del telèfon de contacte 

del referent de l’àmbit s’ofereix informació sobre:  

 Comprar, llogar i compartir un habitatge. Com es fa?  

 Hi ha ajudes per viure pel meu compte?  

 Quines maneres hi ha de viure pel meu compte?  

 On puc trobar més informació?  

Per tant, les accions compreses en aquesta actuació consisteixen 

fonamentalment en informar els joves que contacten amb l’Oficina 

Jove d’Osona sobre els recursos disponibles al seu abast per 

accedir a un habitatge.  

Públic Objectiu Joves diversos a partir de 16 anys.  

Agents implicats 

Oficina Jove d’Osona  

Oficines d’Habitatge de la comarca   

Agència de l’Habitatge de Catalunya  

Recursos 

Humans: un tècnic referent.  

Equipaments/Materials: pàgina web i telèfon de contacte. 

Econòmics: propis de l’Oficina Jove d’Osona.  

Temporització Anual.  

Avaluació Quadrimestral i anual. 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre de consultes registrades.  
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Número de fitxa 16 

Nom de l’actuació SERVEI DE TREBALL - OFICINA JOVE D’OSONA (comarcal) 

Objectiu  

estratègic 

Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les 

persones joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el 

seu projecte de vida i en la seva autonomia personal. 

Objectiu 

específic 

Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una 

informació de qualitat, a la mobilitat i a experiències culturals i 

formatives que promoguin el seu desenvolupament. 

Descripció 

Servei d’assessorament personalitzat i sessions grupals a les 

persones joves per donar suport en el procés de recerca de feina 

(currículums, cartes de presentació, entrevistes, canals de recerca 

de feina, drets i deures laborals, etc.).  

Accions 

 Atenció personalitzada (informació, orientació i 

assessorament).  

 Recerca, elaboració i difusió d’ofertes, informacions, 

consells, etc.  

 Informació sobre cursos i formacions, entre ells els 

vinculats a la Garantia Juvenil.  

 Xerrades i tallers.  

 Suport als tècnics i dinamitzadors de joventut de la 

comarca.  

 Creació de material per la web www.osonajove.cat 

 Treball en xarxa i participació en espais de treball afins  

Públic Objectiu Joves d’entre 16 i 29 anys  

Agents implicats Tècnic de treball de l’Oficina Jove d’Osona.  

Recursos 

Humans: Tècnic de treball de l’Oficina Jove d’Osona.  

Equipaments/Materials: Oficina Jove d’Osona 

Econòmics: propis de l’Oficina Jove d’Osona.  

Temporització Anual. 

Avaluació Quadrimestral i anual.  

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre d’atencions personalitzades i de sessions grupals, 

registre i reunions de coordinació i seguiment, nombre 

d’actuacions corresponents a la recerca i difusió d’oportunitats.  

http://www.osonajove.cat/
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Número de fitxa 17 

Nom de l’actuació SERVEI D’EDUCACIÓ - OFICINA JOVE D’OSONA (comarcal) 

Objectiu  

estratègic 

Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les 

persones joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el 

seu projecte de vida i en la seva autonomia personal. 

Objectiu 

específic 

Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una 

informació de qualitat, a la mobilitat i a experiències culturals i 

formatives que promoguin el seu desenvolupament. 

Descripció 

Servei d’assessorament personalitzat i sessions grupals a les 

persones joves per donar suport en el procés d’orientació 

acadèmica, en la presa de decisions i transicions educatives 

(orientació acadèmica personalitzada, inscripcions, beques, eines 

d’autoconeixement, homologacions de títols. etc).   

Accions 

 Atenció personalitzada (informació, orientació i 

assessorament).  

 Recerca, elaboració i difusió de recursos d’orientació 

acadèmica, informacions, orientacions a joves, etc.  

 Informació sobre cursos i formacions, entre ells els 

vinculats a la Garantia Juvenil.  

 Xerrades i tallers.  

 Suport als tècnics i dinamitzadors de joventut de la 

comarca.  

 Creació de material per la web www.osonajove.cat 

 Treball en xarxa i participació en espais de treball afins. 

Públic Objectiu Joves diversos d’entre 16 i 29 anys   

Agents implicats Tècnica d’educació de l’Oficina Jove d’Osona.   

Recursos 

Humans: Tècnica d’educació de l’Oficina Jove d’Osona.   

Equipaments/Materials: Oficina Jove d’Osona i pàgina web 

càpsula www.osonajove.cat/capsula 

Econòmics:  

Temporització Anual. 

Avaluació Quadrimestral i anual.  

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre d’atencions personalitzades i de sessions grupals, i 

experiències realitzades, i joves retornats, registre i reunions de 

coordinació i seguiment.  

Impacte de material creat i impacte de la pròpia pàgina web 

creada en temes relacionats amb l’orientació acadèmica.  

http://www.osonajove.cat/
http://www.osonajove.cat/capsula
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Número de fitxa 18 

Nom de l’actuació 
SERVEI MOBILITAT INTERNACIONAL - OFICINA JOVE 

D’OSONA (comarcal) 

Objectiu  

estratègic 

Facilitar l’emancipació i el desenvolupament integral de les 

persones joves del municipi amb la intenció d'afavorir en el 

seu projecte de vida i en la seva autonomia personal. 

Objectiu 

específic 

Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una 

informació de qualitat, a la mobilitat i a experiències culturals i 

formatives que promoguin el seu desenvolupament. 

Descripció 

Servei d’assessorament personalitzat i sessions grupals a les 

persones joves per viure experiències a l’estranger, ja sigui per 

motius laborals, acadèmics, de voluntariat, de cooperació i 

solidaritat, intercanvis, etc.  

Accions 

 Atenció personalitzada (informació, orientació i 

assessorament).  

 Recerca, elaboració i difusió d’oportunitats (programes, 

ofertes, consells, etc.).  

 Xerrades i tallers.  

 Suport als tècnics i dinamitzadors de joventut de la 

comarca.  

 Creació de material per la web www.osonajove.cat  

 Treball en xarxa i participació en espais de treball afins. 

Públic Objectiu Joves diversos d’entre 16 i 29 anys  

Agents implicats Tècnic de mobilitat internacional de l’Oficina Jove d’Osona.  

Recursos 

Humans: Tècnic de mobilitat internacional de l’Oficina Jove 

d’Osona.  

Equipaments/Materials: Oficina Jove d’Osona 

Econòmics:  

Temporització Anual. 

Avaluació Quadrimestral i anual.  

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre d’atencions personalitzades i de sessions grupals, i 

experiències realitzades, i joves retornats, registre i reunions de 

coordinació i seguiment, nombre d’actuacions corresponents a la 

recerca i difusió d’oportunitats.  

  

http://www.osonajove.cat/
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EIX 3: PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC I PROMOCIÓ DE 

LA SALUT 
 

Número de fitxa 19 

Nom de l’actuació 
PROJECTE COMÚ ENTRE SALUT I ESCOLA I JOVENTUT 

(municipal) 

Objectiu  

estratègic 

Sensibilitzar als i les joves, a través d’activitats i tallers, sobre 

les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits 

que afecten les persones joves. 

Objectiu 

específic 

Dissenyar accions, amb altres agents de manera enxarxada, de 

prevenció i sensibilització a la població juvenil i a la resta de la 

ciutadania amb la intenció de reforçar coneixements, hàbits i 

conductes que contribueixin a la millora de les condicions de salut 

presents i futures dels i les joves. 

Descripció 

L’objectiu és crear un bon vincle, una bona coordinació i crear un 

projecte comú entre la infermera que va a l’Institut Les Margues 

de Calldetenes i nosaltres com a servei de joventut. 

Accions 

 Reunions i trobades periòdiques. 

 Coordinació entre l’equip de salut i l’equip de joventut. 

 Accions conjuntes dins de l’Institut durant el curs escolar. 

Públic Objectiu Joves diversos entre 12 i 17 anys que estan a l’Institut. 

Agents implicats 

Infermera del CAP de l’Àrea Bàsica de Santa Eugènia de Berga, 

Equip de Joventut del Consell Comarcal, Coordinadora 

Psicopedagògica de l’Institut i altres agents necessaris en 

moments puntuals. 

Recursos 

Humans: joves, infermera, tècnica de joventut i tècnica municipal 

de Sant Julià de Vilatorta 

Equipaments/Materials: Institut Les Margues de Calldetenes. 

Econòmics: els propis del servei de joventut del consell comarcal i 

la regidoria de joventut de Sant Julià de Vilatorta. 

Temporització Curs escolar. 

Avaluació 
Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final tal com 

s’indica a l’apartat d’avaluació. 

Indicadors 

d’avaluació 

Quantitat d’alumnes que utilitzen, tant directa com indirectament, 

el servei de consulta de salut i escolta. 
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Número de fitxa 20 

Nom de l’actuació INTABOO (comarcal) 

Objectiu  

estratègic 

Sensibilitzar als i les joves, a través d’activitats i tallers, sobre les 

conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que 

afecten les persones joves. 

Objectiu 

específic 

Dissenyar accions, amb altres agents de manera enxarxada, de 

prevenció i sensibilització a la població juvenil i a la resta de la ciutadania 

amb la intenció de reforçar coneixements, hàbits i conductes que 

contribueixin a la millora de les condicions de salut presents i futures dels 

i les joves. 

Accions 

 Consta de tres eixos d’actuació:   

 Activitats formatives i educatives. 

 Atenció individual i familiar.  

 Assessorament tècnic i acció comunitària.  

Públic Objectiu Joves, famílies i professionals.  

Agents implicats 

Tècnic d’Intervenció Comunitària, Tècnica d’Igualtat, educadores de 

serveis socials, tècniques de joventut, professionals del món del 

l’educació, entitats del tercer sector, famílies de la comunitat.  

Recursos 

Humans: Tècnic d’Intervenció Comunitària, Tècnica d’Igualtat, 

educadores de serveis socials, tècniques de joventut, professionals del 

món del l’educació, entitats del tercer sector..   

Equipaments/Materials: Centres educatius de la comarca, Ajuntaments i 

entitats.   

Econòmics: subvencionat per la Generalitat de Catalunya, Diputació de 

Barcelona, Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament de Vic.   

Temporització Curs escolar.   

Avaluació 

Avaluació de procés, Avaluació final.  

Entenem el programa com un programa viu, revisable i adaptable a noves 

necessitats i noves realitats, i per tant s’establiran espais d’avaluació i 

mecanismes i eines avaluatives que ens permetin analitzar l’evolució del 

programa i del conjunt d’actuacions que es desenvolupen així com el 

grau d’assoliment i consecució dels objectius plantejats inicialment.  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Criteris avaluació  

 Grau de coherència entre el programa, les actuacions i les 

necessitats existents.  

 Grau d’adequació de les actuacions als objectius plantejats. 

 Nivell d’impacte de les actuacions. 

 Grau d’eficàcies i eficiència del programa. 

 Grau de satisfacció dels diferents beneficiaris i participants segons 

les actuacions. 

 Grau de motivació i participació dels agents educatius implicats. 

 Nivell de difusió i coneixement del programa i recursos. 
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 Grau de satisfacció dels responsables tècnics i polítics del 

programa.  

 Nivell de coordinació i treball en xarxa.  

 

Instruments i eines d’avaluació  

 Qüestionaris de valoració i satisfacció de les diferents actuacions i 

activitats. 

 Grups focals de valoració amb representants diversos ( 

participants, agents educatius, representants d’àrees i àmbits 

diversos, entitats col·laboradores, etc... ). 

 Actes de reunions i coordinacions. 

 Nombre de participants en cadascuna de les actuacions i 

activitats. 
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Número de fitxa 21 

Nom de l’actuació PASA (comarcal) 

Objectiu  

estratègic 

Sensibilitzar als i les joves, a través d’activitats i tallers, sobre les 

conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten 

les persones joves. 

Objectiu 

específic 

Dissenyar accions, amb altres agents de manera enxarxada, de prevenció i 

sensibilització a la població juvenil i a la resta de la ciutadania amb la 

intenció de reforçar coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a la 

millora de les condicions de salut presents i futures dels i les joves. 

Descripció 

Projecte Alternatiu a la Sanció Administrativa, per treballar la detecció 

precoç i la prevenció en menors denunciats per ús o tinença de drogues a 

l’espai públic  

Accions 

Eixos d’actuació:  

 Coordinació amb tots els agents implicats.  

 Treball educatiu i pedagògic amb el menor i les seves famílies.  

 Vetllar pel correcte desenvolupament dels objectius. 

Públic Objectiu Joves de 14 a 18 anys i les seves famílies.  

Agents implicats 
Tècnic d’Intervenció Comunitària, Serveis socials bàsics, policia local, 

mossos esquadra, professionals de joventut, polítics.   

Recursos 

Humans: Tècnic d’Intervenció Comunitària, educadores de serveis socials, 

tècniques de joventut, professionals del món del l’educació, entitats del 

tercer sector, policies locals, mossos esquadra.   

Equipaments/Materials: Ajuntaments, Consell Comarcal.   

Econòmics: subvencionat per la Generalitat de Catalunya, diputació de 

Barcelona, Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament de Vic.   

Temporització Anual. 

Avaluació 

Avaluació de procés (comissió de coordinació), Avaluació final.  

Entenem el programa com un programa viu, revisable i adaptable a noves 

necessitats i noves realitats, i per tant s’establiran espais d’avaluació i 

mecanismes i eines avaluatives que ens permetin analitzar l’evolució del 

programa i del conjunt d’actuacions que es desenvolupen així com el grau 

d’assoliment i consecució dels objectius plantejats inicialment.  

Indicadors 

d’avaluació 

Criteris avaluació  

 Quantitat de participants del programa.  

 Participació de les famílies en el treball educatiu.  

 Assistència dels participants a les sessions (Adherència al 

programa).  

 Comissió de seguiment amb els participants de tots els àmbits: 

Polítics, tècnics, policia...  

 Compliment del circuit administratiu i dels mitjans de comunicació 

entre professionals.  
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Número de fitxa 22 

Nom de l’actuació DESCENTRALITZACIÓ SPOTT (comarcal) 

Objectiu 

estratègic 

Sensibilitzar als i les joves, a través d’activitats i tallers, sobre les 

conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten 

les persones joves. 

Objectiu 

específic 

Dissenyar accions, amb altres agents de manera enxarxada, de prevenció i 

sensibilització a la població juvenil i a la resta de la ciutadania amb la 

intenció de reforçar coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a la 

millora de les condicions de salut presents i futures dels i les joves. 

Descripció És un servei gratuït i descentralitzat d'atenció a menors d'edat amb 

problemàtica d'addicció a drogues i/o pantalles, i suport a les seves 

famílies.  

Objectius:  

 Oferir a la comarca del Vallès Oriental un servei descentralitzat de 

suport especialitzat en matèria de consum de drogues i ús 

problemàtic i/o addicció a les pantalles a menors d'edat en risc, i a 

les seves famílies.  

 Reduir o aturar les addiccions a drogues i/o a les pantalles 

en menors d'edat.  

 Acompanyar i atendre als menors d'edat en tractament perquè 

abandonin la seva conducta addictiva i els hàbits poc saludables en 

relació amb les drogues i/o pantalles.   

 Assessorar a les famílies per reforçar la seva capacitat en la tasca 

educativa i oferir-los suport emocional durant tot el procés  

Accions  Tractament a menors d'edat amb problemes relacionats amb les 

drogues i/o pantalles, i atenció a les seves famílies.  

 Suport al personal tècnic municipal i altres professionals que 

treballen amb menors d'edat.  

Públic Objectiu Joves de fins a 18 anys i les seves famílies.  

Agents implicats Tècnic d’Intervenció Comunitària, Psicòleg SPOTT, Educadora social 

SPOTT, Treballadora Social SPOTT, Serveis socials bàsics, joventut.   

Recursos Humans: Tècnic d’Intervenció Comunitària, educadores de serveis socials, 

tècniques de joventut, professionals del món del l’educació, entitats del 

tercer sector, policies locals, mossos esquadra.   

Equipaments/Materials: Ajuntaments, Consell Comarcal.   

Econòmics: Diputació Barcelona, Consell Comarcal Osona, Ajuntament de 

Vic   

Temporització Anual. 

Avaluació Avaluació de procés (comissió de coordinació), Avaluació final.  

Entenem el programa com un programa viu, revisable i adaptable a noves 

necessitats i noves realitats, i per tant s’establiran espais d’avaluació i 

mecanismes i eines avaluatives que ens permetin analitzar l’evolució del 

programa i del conjunt d’actuacions que es desenvolupen així com el grau 

d’assoliment i consecució dels objectius plantejats inicialment.  
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Indicadors 

d’avaluació 

Criteris avaluació  

 Quantitat de participants del programa.  

 Participació de les famílies en el treball educatiu.  

 Assistència dels participants a les sessions (Adherència al 

programa). 

 Coordinació entre els agents implicats.  
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AVALUACIÓ 
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PER QUÈ ÉS IMPORTANT AVALUAR? 
 
Garantir una correcta avaluació ha estat una de les prioritats, motiu pel qual a 

continuació es defineixen al detall els diversos mecanismes d’avaluació, així com els 

criteris i indicadors que permeten fer un bon seguiment dels resultats i el 

desenvolupament de les accions, Així doncs, s’han previst diversos òrgans i espais 

d’avaluació i seguiment que tenen com a objectiu garantir que el Pla Local de Joventut 

de Folgueroles  2021-2024 es desenvolupi segons els criteris i terminis previstos. 

Alhora, reforça la concepció del pla com a obert i dinàmic, és a dir, el sistema 

d’avaluació ha de permetre ajustar-se a les necessitats canviants i assentar les bases 

dels futurs Plans Locals. Es contempla que l’avaluació la realitzin els següents agents: 

 Els propis joves a través de dinàmiques, qüestionaris, entrevistes o reunions 

als destinataris i usuaris de les actuacions. 

 Reunions de valoració amb els agents implicats: personal tècnic i polític. 

 Repercussió i continguts relacionats a les xarxes socials. 

 Diari de camp tècnic i observació durant el desenvolupament de l’actuació. 

Es presenten a continuació els espais previstos. 

EL PROCÉS D’AVALUACIÓ 
 

El present pla contempla dos tipus d’avaluació. Per una banda l’avaluació de les 

actuacions que es farà en tres fases (inicial, intermèdia i final), i per l’altra l’avaluació 

del disseny del pla que es farà en dues fases (a final d’any i al final dels quatre anys 

que comprèn el pla). A més, pel que el primer tipus d’avaluació a cada fitxa d’actuació 

s’han fet constar els indicadors específics. 

 

 

AVALUACIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTS I ACCIONS IMPLICADES A L’AVALUACIÓ: 

- Els propis joves: qüestionaris, entrevistes o reunions als destinataris de les 

actuacions. 

- Reunions de valoració amb els agents implicats (personal tècnic i polític) 

- Repercussió i continguts relacionats a les xarxes socials 

- Diari de camp tècnic i observació durant el desenvolupament de l'actuació 
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AVALUACIÓ INICIAL: Es fa a la fase de formulació de l’actuació a fi d’analitzar si 

aquesta és necessària i possible. 

AVALUACIÓ INTERMÈDIA: Es realitza durant la implementació de l’actuació a fi 

d’analitzar si l’actuació s’està implementant segons el previst, i així poder introduir 

correccions per facilitar l’assoliment dels resultats previstos. 

 

AVALUACIÓ FINAL: Es du a terme quan l’actuació ha finalitzat i serveix per analitzar 

tan la implementació de l’actuació com els seus impactes i l’eficiència de la 

intervenció. 

 

PROCÉS D’AVALUACIÓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ DEL DISSENY DEL PLA 
 

AVALUACIÓ CONTINUADA 

L’avaluació continuada té l’objectiu de recollir les dades de l’avaluació de les 

actuacions. Per tant, es recolliran les diferents avaluacions (inicial, intermèdia i final). 

Es farà un resum de la valoració de tècnics i tècniques, i usuaris i usuàries cadascuna 

de les actuacions dels programes per tal d’introduir canvis, ajustos o millores en el seu 

desplegament, si es considera adient. Alhora les valoracions recollides seran d’utilitat 

per tal de disposar d’informació per l’avaluació anual i final. 

 

AVALUACIÓ ANUAL 

S’elaborarà a finals de cada any natural i té com a objectiu valorar el funcionament 

dels programes, així com el resultat de l’avaluació continuada. 

D’altra banda, serà el moment de revisar, amb certa perspectiva, el desplegament del 

PLJ SJV, passat i futur, així com l’adequació de les actuacions als objectius. 

 

AVALUACIÓ FINAL 

Es celebrarà a final del període de vigència de l’actual PLJ SJV. Té com a objectiu 

valorar el desplegament dels programes i dels conjunt del pla. El resultat de l’avaluació 

ha de ser útil per afrontar el següent PLJ SJV i, per tant, aportar aquells canvis i 

millores que s’hagin considerat necessaris. 
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MATRIUS D’AVALUACIÓ 
 

AVALUACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 

 

 

 
AVALUACIÓ INICIAL: AL PERÍODE DE DISSENY 
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AVALUACIÓ INTERMÈDIA: AL MIG DEL PERÍODE D’EXECUCIÓ 
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AVALUACIÓ FINAL: UN COP ACABADA L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
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AVALUACIÓ AL FINAL DELS QUATRE ANYS DEL PLA 

 
AVALUACIÓ A FINAL D’ANY 
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ANNEX: RECULL 

FOTOGRÀFIC 
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A continuació s’adjunta un recull fotogràfic del Camp Tortí2019, 2020 i 2021 d’activitats 

i tallers amb visió inclusiva, diversa, comunitària on es treballen diferents àmbits: 

ecologisme, feminisme, racisme, gestió emocional, entre d’altres. També hi ha un 

recull fotogràfic del Saló de Nadal 2021, de la Sortida a Port Aventura 2021 i del 

Projecte Esport en Valors (EVAL). 

 

 

 
 
Piscina: Camp Tortí 2019 
 
 

 
 
Ruta en bicicleta: Camp Tortí 2019  
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Un dels grups del Camp Tortí 2020 
 

 
 

 
 
Excursió amb kayak al Pantà de Sau: Camp Tortí 2020 
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Treball amb la brigada: Camp Tortí 2021 
 
 
 

 
 
Festa Holi: Camp Tortí 2021 
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Sortida a Port Aventura, novembre de 2021 
 
 
 
 

 
 
Joves de 4t d’ESO fent tallers pels més petits: Saló de Nadal, desembre de 2021 
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Taller cuina sense pares, novembre de 2021 
 
 

 
 
Taller cuina sense pares, novembre de 2021 
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Infants i joves realitzant EVAL 2021 
 
 
 
 

 
 
Infants i joves realitzant EVAL 2021 
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PIDCES a l’Institut Les Margues de Calldetenes 
 
 
 
 

 
 
PIDCES a l’Institut Les Margues de Calldetenes 
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PIDCES a l’Institut Les Margues de Calldetenes  
 
 
 

 
 
PIDCES a l’Institut Les Margues de Calldetenes  
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Taller de fotografia, març del 2022 
 
 

 
 
Taller de fotografia, març del 2022 
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