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1. Presentació
El Pla Local de Joventut 2020-2024 s’ha elaborat entre el març del 2019 i el novembredel 2020,
amb la incorporació al març de la dinamitzadora juvenil compartida i el suport de la tècnica de
joventut del Consell Comarcal del Bages. El disseny d’aquest Pla s’ha elaborat a partir d’un
procés de diagnosi desenvolupat per professionals de l’empresa Mirada Local S.L. i de
processos participatius realitzats durant la fase de disseny.
La diagnosi i el disseny ha estat concebut d’acord amb els principis, els valors i les pautes
metodològiques que marquen la Llei 33/2010 de polítiques de joventut de Catalunya, el Pla
Nacional de Joventut de Catalunya 2010-20 i els documents orientatius publicats per l’Agència
Catalana de la Joventut i l’Observatori Català de Joventut.
Aquest disseny pretén funcionar com a eina de treball compartida entre professionals, càrrecs
polítics i ciutadania, per explicar la situació actual dels i les joves de Cardona, les polítiques
actuals i les intencions, dins dels programes i projectes, que es volen dur a terme durant la
legislatura i com a mirada de futur.
Per tant, és una eina que ajuda a orientar, planificar, coordinar i definir les diferents actuacions
municipals adreçades al col·lectiu jove.
És un document aprovat pel Ple municipal on hi ha fixades totes les propostes i línies d’acció
de cara a la legislatura 2020-24. La planificació del PLJ ha tingut en compte les darreres
experiències dels plans locals anteriors.
El Pla Local de Joventut 2020-24 recull, per una banda, el conjunt d’actuacions i polítiques
juvenils que actualment es duen a terme al municipi, així com les necessitats, interessos i
realitats dels i les joves i, per l’altra les línies de treball i accions que es volen impulsar per
donar-hi resposta.
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Principis rectors de les polítiques de joventut
Segons el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010/2020, de polítiques de joventut, els
principis rectors de les polítiques de joventut de Catalunya són els següents:
a) Integralitat: Les polítiques de joventut han de respondre a una perspectiva integral que
interrelacioni els diversos àmbits de la vida de les persones joves, i que s'articuli sobre
la base de plantejaments de xarxa i coordinació transversal.
b) Participació:La política de joventut no pot estar allunyada de les persones joves i el
moviment juvenil organitzat, així com d’altres agents que poden intervenir en el
desenvolupament de la política i en la realitat juvenil: centres educatius, entitats que
treballen per a joves, etc.
c) Qualitat: Aquest principi rector fa referència als aspectes que han de contribuir a que el
desenvolupament de les polítiques de joventut es facin sobre una rigorosa “voluntat de
fer-ho bé”, incorporant criteris de qualitat, eficiència i eficàcia.
d) Transformació: Les polítiques de joventut han detenir una funció transformadora per
tal de contribuir a la missió del PNJCat. Per tant, caldrà que tinguin un impacte positiu
en la realitat juvenil i en l’entorn:
-Transformant les condicions de vida per millorar-les i facilitar que totes les persones
puguin desenvolupar plenament el seu propi projecte de vida.
-Fent possible un entorn-societat que ho permet-hi.
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Principis d’actuació en matèria de joventut
Segons l’article 6 de la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, l’actuació en
matèria de joventut ha de seguir els següents principis:
a) Launiversalitat: elaborar polítiques adreçades a totes les persones joves sense distinció de
sexe, ètnia, origen, edat, estat civil, ideologia, creences, opció sexual o qualsevol altra condició
o circumstància personal o social.
b) Laigualtatd'oportunitats: reduir les desigualtats entre els diferents punts de partida de les
persones joves en el procés d'elaboració de llur propi projecte de vida.
c) L'atenció a ladiversitat: considerar i atendre la diversitat i la diferència de gènere, ètnica,
territorial, física, psíquica, social i cultural, per a garantir la igualtat d'oportunitats a totes les
persones joves i promoure el valor de la solidaritat en la diversitat.
d) L'emancipació juvenil: facilitar les condicions bàsiques necessàries per a l'emancipació de les
persones joves.
e) La participació: construir una cultura participativa i facilitar que les persones joves, en els
diferents àmbits socials, es puguin vincular als processos de presa de decisions i a les entitats
juvenils i formar-ne part.
f) La corresponsabilitat: cedir capacitat de decisió i gestió sobre els afers públics i potenciar la
corresponsabilitat en el seu exercici.
g) La innovació i l'aprenentatge social: incorporar com a base per a la construcció de les
polítiques de joventut la innovació permanent, l'aprenentatge social, l'experimentació i la
negociació.
h) La proximitat: promoure el disseny i l'aplicació de solucions des dels centres de decisió
situats prop de les persones joves.
i) L'interès juvenil: tenir en compte la dimensió juvenil, especialment les que afecten les
persones joves d'una manera directa o indirecta.
j) La coordinació, la cooperació i la planificació: respondre a les necessitats detectades. És un
deure de les administracions públiques catalanes amb competència en aquesta matèria la
coordinació, la cooperació i la planificació de les polítiques de joventut, tant pel que fa al
disseny com a l'execució.
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k) L'eficàcia, l'eficiència i la gestió responsable: dotar-se dels recursos suficients per a assolir
els objectius previstos, donant-los un ús adequat a la seva finalitat i gestionant-los amb
responsabilitat.
l) La descentralització i la desconcentració: planificar des de la proximitat, tot garantint-ne la
plena eficàcia i l'execució.
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2. Context
2.1. El municipi de Cardona
El terme municipal està situat a l’extrem nord-oest del Bages, a la vall del Cardener. Limita amb
el Solsonès i amb el Berguedà. Pel sud limita amb els termes municipals de Sant Mateu de
Bages i Navàs.
Està situat a 507m d’altitud i ocupa una superfície
total de 66,7 km², que es divideix en diferents nuclis
de població o barris, com la Coromina, les Colònies
Arquers, la Colònia Manuela , situada al costat de la
Coromina, els Escorials i el barri de Bergús .

El municipi de Cardona, ha tingut en els últims anys un decreixement de població, que deriva
especialment del tancament de l’industria minera. L’any 2000 tenia 5567 habitants i
actualment en té 4636.
La distribució de la població entre sexes és força equitativa, tot i què actualment hi ha més
dones que homes.
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La forma de la piràmide és entre regressiva i estacionària, per tant representa un descens o
estancament de la natalitat en els últims anys. Ens trobem amb un municipi amb una població
adulta i de gent gran. Seguit d’un grup nombrós de joves adults. Per tant, l’única franja que
queda poc representada és el col·lectiu d’infants i joves primerencs.

2.2. La voluntat política
Pel que fa als resultats de les eleccions
municipals del 2019, amb un 74,25% de
participació, la situació política cardonina no va
patir grans canvis respecte les eleccions de
2015, ja que el partit que governava va
continuar obtenint la majoria absoluta. Per
tant, Esquerra Republicana de Catalunya va
obtenir 7 regidors/es, la segona i tercera força,
PSC i JxC, en van obtenir 2 cada un.

Propostes específiques en matèria de joventut del Programa Electoral del partit que
governa, Esquerra Republicana de Catalunya1:
- Habilitarem un espai públic per a joves fent un procés participatiu per tal que el jovent pugui
decidir tant la seva ubicació com el seu funcionament.
1

Programa complert del grup ERC
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- Impulsarem la figura del dinamitzador juvenil que faci d’enllaç entre l’administració i els
joves, coordini accions amb els centres educatius i promogui activitats a partir dels interessos
del jovent.
- Donarem continuïtat a les ajudes de lloguer per a joves.
- Continuarem treballant en projectes específics de formació i d’inserció laboral pels joves com
el projecte de Brigada Juvenil.
- Fomentarem la creació d’espais de participació ciutadana pròpiament juvenils, amb una
estratègia d’implicació dels joves en la presa de decisions sobre qüestions del seu interès (per
exemple, oci, cultura o esport).
- Promourem activitats d’oci i formatives dirigides als joves encaminades a fomentar els hàbits
de vida saludables donant especial importància a la prevenció del consum de drogues.
- Oferirem tant cicles formatius com nous programes de Formació i Inserció (PFI), per tal que
els nostres joves puguin trobar un futur acadèmic al territori.

Propostes específiques en matèria de joventut del Programa Electoral del Partit Socialista de
Catalunya2:
- Habilitar un casal de joves on aquests puguin realitzar diverses activitats de caràcter lúdic.
- Realitzar el Pla Local de Joventut realitzat amb l’ajuda dels i les joves de Cardona.
- Dur a terme un llistat amb les colles i les associacions juvenils amb un o una representant per
tal d’establir trobades conjuntes a alhora de decidir accions en matèria juvenil.
- Ampliar l’oferta cultural adreçada a aquest col·lectiu.
- Impulsar caps de setmana temàtics.
- Dur a terme projectes culturals i educatius basats en el foment de la igualtat i la diversitat.

Propostes específiques en matèria de joventut del Programa Electoral de Junts x Cardona3:
- Promocionarem programes que promoguin la convivència entre joves i persones grans.
- Potenciarem la realització de noves activitats de lleure, artístiques i esportives per a joves.

2
3

Programa complert del grup PSC
Programa complert del grup JxC
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- Impulsarem programes específics segons les necessitats locals de foment de l’emprenedoria
per a joves que vulguin portar a terme la seva idea de negoci i impulsarem ajuts per la creació
d’empreses així com programes de suport al finançament i a la internacionalització, en
coordinació amb els programes existents a d’altres municipis, a la comarca i al país, per tal de
no duplicar esforços i sumar iniciatives.

2.3. Antecedents
L’Ajuntament de Cardona va aprovar l’any 2014 l’últim Pla Local de Joventut 2015-18, on
s’analitzaven els diferents àmbits dels i les joves a través d’un treball de camp que va permetre
copsar de forma directa i sense intermediaris l’opinió dels joves, entitats, professionals i grups
polítics.
Les línies estratègiques que es van proposar en l’últim pla local són:
- Convertir l'escola i l'ajuntament en actors clau perquè el jove accedeixi al mercat de treball
mitjançant una formació adequada a les necessitats reals del mercat i una prestació eficient de
serveis i recursos ocupacionals.
- Inspirar en el jove l'esperit emprenedor i la seva motivació per obrir un negoci a partir de la
transmissió dels valors de l'emprenedoria, relats d'experiències d'èxit i la facilitació d'eines per
a la creació d'empreses.
- Generar oportunitats d'habitatge als joves a través de la implementació d'una estratègia
urbanística enfocada a la transformació de pisos vells i/o buits en espais dignes i assequibles
econòmicament.
- Treballar per tal de millorar l'oferta formativa no reglada del municipi i dotar els joves de les
competències i habilitats necessàries per accedir al mercat laboral.
- Implantar continguts i pràctiques durant el període d'escolarització per atacar d'arrel la
futura praxis d'actituds poc saludables com el consum exagerat de tabac i alcohol.
- Establir mètodes a nivell municipal per contactar amb els joves en risc d'exclusió social; el
treball conjunt escola-ajuntament és clau per a realitzar accions d'èxit.
- Programar activitats des del teixit associatiu i el mateix ajuntament dirigides a cobrir les
inquietuds dels joves d'entre 14 i 18 anys.
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- Convertir el nou centre cívic en un espai de trobada, informatiu, lúdic i de reunió per als joves
i les entitats juvenils.
- Incentivar la cultura de l'associacionisme i el voluntariat entre la població jove, alhora que
motivar els joves a participar de les accions impulsades des de les entitats locals.
- Identificar i constituir un grup de joves que es converteixi en una veu representativa del
col·lectiu jove del poble i sigui un interlocutor vàlid per dialogar amb l'ajuntament
La manca de recursos econòmica i humans van impedir dur a terme un desplegament complet
de totes les accions que recollia el pla anterior, de manera que els objectius proposats també
han quedat incomplets, en quant a consecució, sobretot pel que fa a temàtiques com l’oci o
l’habitatge.

2.4. Regidoria de Joventut
La Regidoria de Joventut i el conjunt d’actuacions que duu a terme van dirigides a joves de 12 a
29 anys, tot i que posa l’accent en els adolescents i joves de fins a 24 anys. L’equip de treball
de la regidoria el conformen: la regidora titular i la figura de la dinamitzadora compartida del
Consell Comarcal del Bages. Aquesta figura compartida fa tasques a tres municipis més del
Bages, i té una dedicació parcial al municipi (10 hores).
Des de la Regidoria de Joventut es destinaran els esforços i compromís per tal de millorar la
situació dels i les joves al poble, seguint uns elements imprescindibles:
-

Participació, on els i les joves tinguin un paper important a l’hora de prioritzar i
proposar les actuacions,

-

Visió holística, on es tinguin en compte tots els àmbits de la vida del jove (l’habitatge,
el treball, l’educació, la cultura, la salut i la participació),

-

Transversalitat, on crear una xarxa i coordinació entre les diferents àrees i recursos del
propi municipi i de les figues professionals que l’integren.

-

Proximitat, on els joves puguin tenir accés a aquestes polítiques i a tenir veu dins de
l’ajuntament i, al mateix temps, la institució s’apropi al carrer.
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2.5. Visió i Missió
L’Ajuntament de Cardona ha adquirit el compromís de treballar amb les polítiques de joventut
seguint la missió i visió fixats pel PNJC 2010-20.

Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus
VISIÓ

projectes de vida i les seves expectatives.
Una societat socialment més justa.
Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper
protagonista en el desenvolupament del seu entorn.

Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves
atenent la diversitat de formes i models de vida.
MISSIÓ

Incidir sobre la trajectòria vital de les persones joves com a
oportunitat per a la mobilitat social i evitar la reproducció de
desigualtats.
Apoderar el/la jove com agent de canvi social, impulsant el seu
paper actiu com a ciutadà en el conjunt de la societat.
Fer front a tots aquells aspectes que afecten, fan possible o
dificulten la participació de la gent jove en el seu entorn i que
permetran que siguin protagonistes del seu projecte de vida
individual i col·lectiu.
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3. Introducció
Les noves polítiques d’aquest Pla Local de Joventut 2020-2024 parteixen d’un procés de
recerca i estudi de la situació actual dels i les joves del municipi. A través de la diagnosi
elaborada per Mirada Local S.L.,amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’han pogut
extreure quines són les necessitats i les mancances dels i les joves per poder donar-hi resposta.
L’elaboració del PLJ s’ha dut a terme a partir de diferents metodologies de treball. En la
següent taula podem veure el procés detallat:

Diagnosi

Fase preliminar:

(Maig 2018)

- Reunió inicial amb la figura tècnica que té assignades les tasques
referents a joventut (1 sessió).
Revisió documental i fonts secundàries:
- PLJ 2015-18.
- IDESCAT: estadístiques demogràfiques, laboral, educatives,
d’habitatge i de participació.
- Programa Hermes, de la Diputació de Barcelona.
Participació:
- Sessió de treball participatiu amb els propis joves (9
participants).
Fase analítica i d’elaboració:
- Agrupació de les dades en àrees temàtiques vinculades als
reptes polítics establerts pel PNJCat.

Disseny

Anàlisi de la diagnosi:

(Setembre 2019 - Estudi de la diagnosi i plantejament del disseny.
–

Ampliació d’informació, degut a la diagnosi poc representativa:

Novembre2020)

- Enquesta Jove als dos centres de secundària (150 participants)
- Debat de les polítiques amb l’alcalde i la regidora de Joventut
sobre les polítiques actives, els recursos disponibles i línies de
treball.
Priorització de les conclusions i propostes d’actuació:
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- Laboratori participatiu amb la regidoria de joventut.
Aprovació
presentació

i Aprovació per ple i presentació pública, amb torn per precs i
preguntes.

(Desembre2020)

Enquesta als joves dins els centres de secundària (PIDCES)
Amb la incorporació de la dinamitzadora juvenil compartida, al setembre del 2019 es va iniciar
el projecte PIDCES (Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària)
als centres de secundària de Cardona, el Vedruna i l’IES Sant Ramon.
En aquest espai compartit amb joves s’ha dut a terme una enquesta d’interessos per reforçar
la diagnosi que s’havia dut a terme per Mirada Local S.L.
L’enquesta es va centrar en els diferents àmbits temàtics:
-

Dades sociodemogràfiques

-

Participació en entitats

-

Temps lliure, d’oci i aficions

-

Mancances juvenils al poble

-

Informació juvenil necessària en el projecte PIDCES

-

Propostes i comentaris

12

4. El punt de partida. La diagnosi
Durant el curs 2018-19 es va realitzar la diagnosi del Pla Local de Joventut elaborada per
Mirada Local S.L.. D’aquest estudi del context dels i les joves de Cardona hem pogut extreure
diverses dades, però no suficients per poder tenir una visió global, ja que hi va haver poca
participació. Per aquest motiu, durant el disseny del Pla Local hem continuat investigant
mitjançant processos participatius per poder respondre a les necessitats i demandes reals dels
i les joves i fer propostes adaptades a la situació actual.

4.1. Dades quantitatives
4.1.1. Població jove
Segons dades del padró municipal del desembre del 2019, al municipi hi ha 765 joves d'edats
compreses entre 12 i 29 anys. Aquesta xifra representa un 16,5% de la població total del
municipi, percentatge una mica per sota del comarcal (17,53%). Al llarg del període comprès
entre el 2007 i el 2017, la població en general ha patit una davallada i això ha afectat a la
població juvenil, disminuint el nombre en aproximadament uns 300 joves menys.
Dintre d’aquesta població juvenil un 48,36% són dones i un 51,64% són homes. Trobem la
major part de la població jove en les franges de 25 a 29 anys, i la més escassa en edats de 16 a
19 anys. .

Cardona

Bages

Edats

Nº persones

Nº persones

12-15 anys

188

7487

16-19 anys

159

6835

20-24 anys

187

8138

13

24-29 anys

231

8480

Població per edats i sexe. 2019
140
120
100
80

Dones

60

Homes

40
20
0
12 - 15 anys

16 - 19 anys

20 - 24 anys

25 - 29 anys

Entre els i les joves trobem un 92,3% de població nascuts a Catalunya i un 7,7% que han nascut
a altres territoris, d’aquestes últimes el territori més representatiu és el Marroc i d’altres
nacionalitats africanes. Aquestes dades fan referència al territori on han nascut aquestes
persones, no a la nacionalitat de la família ni identitat cultural.

4.1.2. Atur juvenil
Respecte a l’ocupació juvenil a Cardona, es pot observar una evolució similar a la que ha patit
el conjunt de Catalunya arran de la crisi econòmica del 2008. L’any 2011 la xifra de joves a
l’atur era de 136, gairebé el doble que la xifra de l’any 2008. A partir del 2011 la tendència ha
anat baixant fins a arribar a 50 persones aturades l’any 2018.
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Tot i així, aquestes dades no acaben de donar una fotografia exacta de la situació d’ocupació
juvenil, ja que no tenim en compte les situacions de les persones no registrades.

4.2. Visualització de les polítiques de joventut actuals
En aquest punt trobareu un seguit de graelles amb els projectes i accions que són pròpiament
de la regidoria de joventut i d’altres que depenen de diferents regidories que afecten o estan
destinats als i les joves de Cardona. S’explica breument quina és la seva aportació en les
diferents àrees dels i les joves. També hi ha altres serveis a nivell comarcal o supramunicipal
que afecten o estan destinats als i les joves de la comarca.
Propis de la regidoria de joventut

Àmbit

Projecte o activitat

Descripció

Lidera

Presència i atenció als i les joves a
través d’un punt d'informació
PIDCES
Participació i
informació
juvenil

(Punts
d’Informació i
Dinamització en els
Centres d’Educació
Secundària)

jove durant les hores del pati.
Espai d'atenció que posa a l'abast
recursos informatius d'interès i
accions i estratègies que
promouen experiències de
participació.
Aquest servei es duu a terme els
dimarts en els dos centres
d’educació secundària.
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Joventut

Formació i promoció d’un punt
lila durant les nits de Festa Major
i Carnaval contra les agressions

Participació i

Punt Lila

salut

masclistes. Concretament la nit
de l’Empalme que és la més

Joventut /
Igualtat

concorreguda. Servei
d’informació i atenció.
Espai virtual via Instagram on es
proporciona informació sobre
diversos àmbits de joventut.
Participació i
informació

També s’hi dinamitzen activitats a
Espai Jove Cardona través de les xarxes i s’informa de

juvenil

Joventut

les programacions. Serveix de
canal directe amb els i les joves,
on poden estar en contacte amb
la dinamitzadora juvenil.
Programació d’activitats durant

Participació i
oci juvenil

l’any amb el suport de l’entitat
Activitats juvenils

Cardona Jove. La proposta és

Joventut

poder oferir activitats a l’estiu,
nadal i tardor.

D’altres regidories

Àmbit

Projecte o

Oferta formativa
Educació

de l’IES Sant
Ramon

Educació

Descripció

activitat

Institut públic de
secundària i batxillerat

Oferta formativa

Escola concertada on

de l’Escola

s’imparteix l’educació

Vedruna

secundària obligatòria.
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Lidera

Educació

Educació

Cursos i formacions,
especialment per a
Educació /
Inclusió

Oferta formativa

col·lectius de nouvinguts

de l’Escola

(català, alfabetització...).

d’Adults

També s’hi pot cursar el

Educació /
Serveis Socials

Graduat en Educació
Secundària.
Impulsa i proposa accions
Educació

Educadora

/Participació

Social

i projectes en relació a

Serveis Socials

l’àmbit juvenil i el

/Participació /

desenvolupament de la

Educació

vida social.
Agència de
Ocupació

Servei

Suport als joves en la

Desenvolupament

Connectem

recerca de feina.

de Cardona i
Solsona
Agència de

Fòrum del talent
Ocupació

de Solsona i
Cardona

Ocupació

Espai de reflexió sobre
economia i societat.

Desenvolupament
de Cardona i
Solsona/ SOC

Ajuts i incentius per a

Agència de

Ajuts a

veïns i veïnes que vulguin

Desenvolupament

l’emprenedoria

iniciar una activitat

de Cardona i

empresarial.

Solsona
Agència de

Ocupació

Club de

Lloc de trobada entre

Desenvolupament

l’autònom

professionals autònoms

de Cardona i
Solsona

Salut

Centre

Obert de dilluns a

Servei Català de la

d’Atenció

diumenge de 8 a 20h.

Salut
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Primària

Impulsen xerrades i
accions formatives
referents a la salut dels
joves.

Salut

Consultori
La Coromina

Obre dos matins a la
setmana, 2 hores cada
dia.

Servei Català de la
Salut

Programes de salut,
esdeveniments i
implementació d’un nou
Salut

Cardona Integral

model urbà.

Fundació SHE /

Organitzen el Camp de

Salut

Vida activa, Cardona
Verda, el Mercat de la
Salut i rutes saludables.
Programació de torneigs i
Cultura, esports i

Activitats a la

activitats esportives per

oci

Zona Esportiva

els i les joves sòcies dels

Esports

clubs esportius.
Els dos
equipamentsacullen
actes. Al Teatre Els
Catòlics hi programa El

Cultura, esports i
oci

Programació de
teatre i
espectacles

Traspunt (dins de la qual
hi ha un grup pròpiament
jove anomenat Traspunt
Junior). L’auditori té una
programació anomenada
Batecs Culturals, que
s’impulsa des de
l’ajuntament.
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Teatre Els Catòlics/
Auditori Valentí
Fuster / Cultura

Espai d’estudi i consulta
Activitats i punt

pels joves.

Xarxa de

Cultura, esports i

TIC de la

Obre totes les tardes

Biblioteques

oci

Biblioteca Marc

d’entre setmana, i

Municipals /

de Cardona

dimecres i dissabte, al

Cultura

matí.

Participació i
cohesió social

ICI

Intervenció social

(Projecte

comunitària i mediació

d’Intervenció

intercultural.

Comunitària

Pla d’acció per millorar la

Intercultural)

convivència.

Participació /
Fundació La Caixa

Suport econòmic per a
Participació i
cohesió social

Suport a entitats

entitats en forma de
subvencions i cessió

Participació

d’espais.
Única entitat juvenil del
Participació i
cohesió social

municipi. Organitza la
Cardona Jove

setmana de la joventut

Cardona Jove

durant la Festa Major i la
festa de Carnestoltes.
Conveni com a OLH des
de l’any 2010 compartit

Habitatge

Oficina Local

amb Súria i Navàs.

d’Habitatge

Informació i
assessorament en matèria
d’habitatge.
Serveis d’intermediació

Habitatge

Borsa de lloguer

entre propietaris (oferta) i

i mediació

persones interessades
(demanda).

Habitatge

Ajuts per al

Ajuts d’un 50% del preu
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Oficina Local
d'Habitatge
supramunicipal de
Cardona, Súria i
Navàs

Oficina Local
d'Habitatge de
Cardona
Oficina Local

pagament del

de lloguer durant 8 mesos

d'Habitatge de

lloguer adreçats

a joves de menys de 31

Cardona

a joves

anys (amb contracte
mínim de 3 anys).

Ajuts per a
Habitatge

rehabilitació de
pisos

Ajuts de fins a 3000€ per
a la rehabilitació de pisos
de propietaris amb
intenció d’oferir a lloguer.
Programa d’actes de:

Activitats per a

Nadal

joves

Carnestoltes

Participació

(dins de

8 de març

(transversal)

programes

Sant Jordi

municipals de

Sant Joan

l’Ajuntament)

Festa Major
...

Oficina Local
d'Habitatge de
Cardona

Cultura
Festes
Igualtat
Esports
Medi Ambient
Educació
Participació

A nivell comarcal o supramunicipal

Àmbit

Participació

Projecte o

Trobada de

Jornada formativa per a

delegats

delegats/des i professors/es

(Comarcal)

dels instituts del Bages

Fira de
Educació

Descripció

activitat

l’estudiant
(Bages, Berguedà
i Solsonès)

Lidera

Consell Comarcal
del Bages
Consell Comarcal

Exposició de l’oferta d’estudis

del Bages

reglats i recursos d’orientació

Servei territorial

per a estudiants

d’Educació GENCAT

Salut

Oficina Jove del

Servei de suport informatiu i

Oficina Jove del

Mobilitat

Bages

d’orientació. Amb assessories

Bages
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Cultura

de drogues i addicions

Ajuntament de

Educació

digitals, mobilitat,

Manresa

associacionisme i educació
Suport tècnic descentralitzat
Referent
Ocupació

d’ocupació
juvenil

d’assessorament i
acompanyament a la inserció
laboral dels joves dels
municipis de la comarca del
Bages

Consell Comarcal
del Bages
Servei d’Ocupació
de Catalunya GENCAT

Servei d’atenció a la salut
Salut

Tarda jove

sexual i reproductiva per a

Servei Català de la

(Comarcal)

joves, una tarda a la setmana

Salut

– CAP Bages (Manresa)

Salut

SPOOT Bages
(Comarcal)

Servei de suport a joves en

Serveis Socials del

situacions de

Consell Comarcal

drogodependència

del Bages

Atenció a joves i a familiars

Diputació de

(Manresa)

Barcelona

Centre de Salut Mental

Salut

CSMIJ Manresa

Infantil i Juvenil

Serveis Socials

Atenció i assistència

CAT Salut

psiquiàtrica a la població

Althaia

entre 4 i 18 anys del Bages
Programació per a joves
d’espectacles de teatre,
Cultura

Platea Jove

dansa, circ,... amb tarifes

Teatre Kursaal

reduïdes per fomentar el

El Galliner

consum cultural entre els i les
adolescents
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4.3. Conclusions de la diagnosi en els diferents àmbits de joventut
4.3.1. Educació
L’educació secundària obligatòria es pot cursar en dos centres, l’INS Sant Ramon i
l’EscolaVedruna Cardona, però el batxillerat només en el primer.
Hi ha una inexistent oferta de formació professional ja que es contempla que no hi ha prou
demanda per poder crear cicles formatius de grau mitjà i superior. Tot i així, l’Agència de
Desenvolupament Local de Solsona i Cardona està en continu estudi per veure les possibilitats
de crear-ne algun.
Per tant, un cop finalitzat el batxillerat, si es vol seguir estudiant, l’única opció és desplaçar-se
a un altre municipi. Passa el mateix si acabes 4t d’ESO i vols fer un grau formatiu.
La Biblioteca Marc de Cardona ofereix dues tardes a la setmana reforç escolar per als alumnes
de l’ESO, activitat subvencionada per l’ajuntament.
L’escola d’adults imparteix cursos d’alfabetització i neolectors, certificats escolars i graduats
escolars. Actualment hi ha una mitjana de 70 alumnes per curs.
En la sessió participativa amb joves es va destacar que els agradaria que l’INS Sant Ramon
tingués més interès per la vida social de Cardona, estant oberts a tallers, xerrades, activitats,...
i d’aquesta manera tenir una connexió entre l’escola i la comunitat. La nova regidoria de
Joventut té com a un dels objectius principals promoure aquest treball en xarxa.

4.3.2. Oci, esports i cultura
La Setmana de la Joventut forma part del programa de Festa Major de Cardona i està
coorganitzada entre l’associació Cardona Jove i la Regidoria de Festes i Joventut. Les activitats
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de la Setmana de la Joventut són majoritàriament per a públic jove, però n’hi ha moltes que
són també per a famílies i infants.
Pel que fa a esports hi ha una gran varietat d’extraescolars com futbol, bàsquet, patinatge,
entre d’altres. En època d’estiu podem trobar diversos casals especialitzats en activitats
esportives i recreatives on un bon nombre de joves hi assisteixen, com el Casal Multiesportiu
organitzat per l’ajuntament.
Com a activitats extraescolars o d’oci i lleure trobem l’Agrupament Escolta Hug Folc, que
realitza activitats i sortides els caps de setmana i alguns i algunes joves del municipi en formen
part.
També trobem diverses propostes culturals de la mà d’una secció juvenildins del Traspunt
(companyia de teatre). Realitzen diverses actuacions durant l’any i són molt ben rebudes pel
municipi. I dins d’aquest àmbit també hi ha el Cicle Espais, que és la programació de teatre,
música, dansa i poesia que s’organitzacada estiu des de la Regidoria de Cultura.
Segons les enquestes realitzades als centres de secundària, INS Sant Ramon i Vedruna, hem
elaborat un núvol de paraules amb les Aficions i Hobbies dels i les joves:

En aquestes respostes podem veure que hi ha una gran afició als videojocs, al futbol, a la
dansa, al motocròs i a la música.
En la sessió participativa es va posar accent en l’escassa oferta lúdica i la necessitat de treballar
per potenciar-la. Van exposar que una programació lúdica estable adreçada exclusivament al
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jovent – tant des del punt de vista temàtic com de preu i horaris – suposaria un avenç
important per als joves.

4.3.3. Participació i cohesió social
Els i les joves de Cardona estan organitzats en colles des de fa molts anys, ja que és una de les
característiques que defineixen les activitats de Festa Major. Hi ha un gran sentiment de
pertinença degut a les tradicions i esdeveniments culturals del poble.
En clau de vertebració del municipi, a banda de la figura de l’educadora social o de l’Escola
d’adults, existeix el projecte ICI (Intervenció Comunitària Intercultural), que inclou activitats
per a joves durant l’estiu, dins el Campus de Vida Activa, on es fan activitats d’oci saludable i
aquestes sorgeixen de les demandes dels joves. Per tant, excepte l’època d’estiu, no hi ha una
oferta d’oci i lleure per als i les joves.
En la sessió participativa amb joves van esmentar diferents obstacles en l’àmbit participatiu:
manca d’implicació i motivació del jovent i falta de suport i facilitats per part de l’Ajuntament.
El centre cívic de Cardona es va construir pensant en esdevenir un Casal de Joves, però
finalment van veure que no hi havia prou recursos per poder tirar endavant el projecte i que
aquell edifici era sobredimensionat i no estava adaptat a les necessitats reals d’entitats i joves.
En clau de participació a la ciutat, els hi hem demanat què troben a faltar al poble, i les
respostes han sigut les següents:
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Una gran majoria de joves troben a faltar un casal de joves, seguit d’una pista nova per a
practicar esports i sessions de cinema. També hi ha una gran part que demanen la reforma del
pavelló municipal, botigues i un skatepark.
També hem demanat als joves quin tipus d’informació juvenil troben a faltar o els agradaria
rebre. Les temàtiques que més els interessen són aquestes:

4.3.4. Ocupació
Entre el jovent cardoní existeix una predisposició a desplaçar-se per motius laborals, i ho
assumeixen amb naturalitat, per tant, la ubicació no sembla ser un obstacle. Per altra banda, hi
ha un desconeixement del mercat laboral del municipi, tot i havent-hi una zona industrial amb
una activitat econòmica important, més de 100 comerços i una gran activitat turística.
La gestió de l’ocupació de Cardona està en mans de l’Agència de Desenvolupament Local de
Solsona i Cardona, que ofereix serveis d’acompanyament en la recerca de feina, però no recull
una perspectiva juvenil específica.

4.3.5. Salut
S’està duent a terme el Pla Local de Salut 2019-2024, com a instrument de planificació
sanitària local. Aquest pla analitzarà els indicadors de salut i participació comunitària,
proposarà i orientarà els objectius, propostes i accions per millorar la salut de les persones.
Aspectes com l’esport, els hàbits o l’alimentació saludable estan clarament coberts per les
accions del projecte Cardona Integral. Així doncs la problemàtica que podem observar en
l’àmbit de salut és el consum de substàncies i les conductes de risc derivades d’aquest consum.
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El consum d’alcohol és una pràctica habitual entre la població juvenil de Cardona, ja que 3 de
cada 4 joves són consumidors/es regulars. La segons substància és el tabac, on trobem un 45%
de joves que són fumadors/es habituals. El cànnabis és la tercera substancia més consumida,
amb un 30% de consumidors habituals (mínim un cop al mes). El consum de drogues “dures”
entre els joves de 22 a 25 anys és de gairebé un 10%.
Les edats d’inici de consum de substàncies és força precoç. La mitjana d’edat de l’alcohol i el
tabac és de 14 anys, el cànnabis de 15 anys i les altres drogues “dures”d’entre els 16 i 17, per
tant estem parlant de que l’inici de consum s’esdevé quan encara són menors d’edat.

4.3.6. Habitatge
L’accés a l’habitatge és una de les principals problemàtiques amb que els joves es troben en la
seva etapa emancipadora.
En la sessió participativa, els i les joves van apuntar cap a una mateixa direcció: que hi ha una
manca d’habitatge, i en particular de pisos de lloguer a preus assequibles. Cardona s’ha
convertit en un municipi dormitori i els habitatges que entren al mercat de lloguer són ocupats
ràpidament. El jovent qualifica aquest fenomen de dramàtic.
Els antecedents d’aquest fenomen es deuen a la davallada de la població amb el tancament de
la mina l’any 1990, on Cardona va perdre part de la seva població deixant molts pisos buits i
per aquest motiu es pot observar que al municipi no hi ha habitatges d’obra nova.
En l’últim cens d’habitatges es van detectar més de 300 pisos buits repartits entre el nucli antic
i La Coromina, però molts d’aquests no formen part de la borsa de lloguer. Des de l’àrea
d’habitatge, la intenció és poder aconseguir que puguin formar part del mercat immobiliari.
Aquestes dades afirmen que la possible pèrdua de població cardonina no es pot atribuir a una
falta de sentiment de pertinença, sinó a una realitat en matèria d’habitatge complicada i lesiva
per als col·lectius amb menys possibilitats econòmiques.
Cal remarcar que la problemàtica de l’habitatge sovint va molt lligada a l’oferta laboral del
territori i a la poca diversitat professional que podem trobar-hi.
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4.4. Equipaments i espais joves
A continuació hi ha un mapa d’equipaments municipals i espais en els que podem trobar joves:

1. INS Sant Ramon i Escola Vedruna
Centres d’educació secundària, on s’hi duu a terme el projecte dels Punts al Pati (PIDCES).
Tenen espais polivalents per a fer activitats i molta connexió amb l’administració, el CAP i
Serveis Socials per organitzar tallers i xerrades per als i les joves.El batxillerat només
l’imparteix el centre públic INS Sant Ramón.

2. Centre d’Atenció Primària
L’ambulatori de Cardona està obert de dilluns a diumenge de 8h a 20h i fora d’aquest horari
han de desplaçar-se a Súria. En aquest espai existeix la figura de la Treballadora Social que
organitza tallers i xerrades juntament amb els instituts, la fundació SHE i l’ajuntament.

3. Musicant (escola de música)
Escola de música municipal de gestió indirecta on s’hi realitzen ensenyaments a partir dels 3
anys. És un edifici de 3 plantes amb diverses aules i un auditori. El jovent cardoní té molta
afició per la música per tant, molts d’ells i elles freqüenten aquest espai.
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4. Escola d’Adults
Espai on es duen a terme cursos i formacions, especialment per a col·lectius de persones
nouvingudes (català, alfabetització...). També s’hi pot cursar el Graduat en Educació
Secundària.

5. Teatre Els Catòlics
Espai cultural utilitzat per entitats, escoles i programacions de l’ajuntament. Podríem dir que
serveix com a sala polivalent, tot i que s’hi fa bàsicament teatre per part de l’entitat Traspunt.
També s’hi projecten les pel·lícules del cicle Gaudí, s’hi fan espectacles, concerts, xerrades,
presentacions...

6. Biblioteca Marc de Cardona
Disposa de prou espai per a realitzar tallers, xerrades i activitats. És un dels espais públics
d’estudi i recerca d’informació dels i les joves. Com a activitat fixe per a joves ofereixen el taller
de deures. Sovint programen activitats per a públic familiar però també per a joves.

7. Sala del Dolors/ Agrupament escolta Hug Folk
Espai polivalent propietat de la parròquia amb diverses sales on s’hi ubica l’Agrupament
escolta els caps de setmana i on s’hi duen a terme activitats esporàdicament.

8. Centre cívic – Serveis Socials
Equipament polivalent, on hi ha espais per cedir a entitats i associacions, i on ocasionalment
s’hi organitzen activitats. A la primera planta hi trobem Serveis Socials. Està pensat per
esdevenir Casal de Joves, però encara no s’ha iniciat aquesta funció.

9. Zona esportiva
La zona esportiva és molt completa i durant el curs es programen molts esdeveniments
(torneigs, partits,...). Els clubs esportius també tenen una oferta d’activitats extraescolars. En
aquesta zona s’hi realitzen els campus d’estiu esportius.
Dins d’aquesta zona hi trobem:
- Camp de Vida Activa
- Pavelló poliesportiu
- Piscina Municipal
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Al municipi també trobem una pista poliesportiva a la biblioteca i al Raval de Sant Joan, i la
zona esportiva de La Coromina.

5. El disseny
El disseny del document del Pla Local de Joventut seguirà l’ esquema que hi ha a continuació:

Objectius
Conclusions

Priorització

estratègics i

Línies

Programes /

d’intervenció

Projectes

eixos

Aquest és un moment de reflexió i d’organització de les problemàtiques detectades en la fase
inicial de diagnosi. Cal, en la mesura que ens sigui possible donar resposta al llarg del
document que ens ocupa a les causes que originen les problemàtiques detectades. És una
anàlisi de la diagnosi i mirada holística del context juvenil que ens ha de permetre prendre
decisions respecte la nostra política de joventut.

5.1. Conclusions i orientacions
Les conclusions les hem extret de diagnosi de Mirada Local SL, que ha tingut en compte:
- Anàlisi de dades del padró
- Anàlisi dades IDESCAT
- Enquesta als centres de secundària del municipi
- Taula político-tècnica del municipi
- Informació extreta dels PIDCES als centres de secundària

Dins de la diagnosi s’han creat diferents àmbits per poder analitzar i extreure conclusions
sobre la panoràmica juvenil de municipi.
Cada un dels àmbits presenta les seves fortaleses i mancances que ens ajudaran a encaminar
les conclusions i a formular els objectius i les línies d’acció.
La diagnosi feta al febrer del 2019 no dona prou informació sobre cada un dels àmbits i per
aquest motiu hem realitzat una enquesta durant el procés de disseny del Pla Local. Aquesta
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enquesta ens ha permès conèixer millor les demandes dels i les joves en cada un dels àmbits
destacats.
Pel que fa a l’educació, es pot observar que en matèria d’educació la Regidoria de Joventut té
poc marge d’actuació, ja que no es detecta com una problemàtica. Tot i això, l’Agència de
Desenvolupament Local de Solsona i Cardona està estudiant les possibilitats d’oferir cicles
formatius si aquests s’adapten a les necessitats dels i les joves de Cardona, o ampliar l’oferta
d’educació continuada amb formacions i cursos dins de l’Escola d’Adults.
Pel que fa a l’orientació educativa, s’observa que dins de les aules hi ha el suport i
acompanyament per escollir el que volen estudiar un cop acabin la secundària obligatòria,
però fora dels centres educatius faltaria un espai de consulta i acompanyament en aquest
àmbit.
Pel que fa a l’acompanyament en els estudis, des de l’Ajuntament s’ofereix un taller de deures
per a estudiants d’ESO dos dies a la setmana. Aquests tallers estan emmarcats dins del
projecte ICI, i es realitzen a la Biblioteca Marc de Cardona.

En l’àmbit laboral, caldria de treballar per introduir la perspectiva juvenil en l’activitat regular
de l’Agència de Desenvolupament Local de Cardona i Solsona, millorant la difusió dels seus
serveis i creant recursos específics per a la inserció laboral juvenil. També difondre els recursos
ja existents, tant municipals com comarcals, i fer arribar als joves la informació necessària
perquè tinguin autonomia en aquest àmbit.
L’orientació laboral actualment és competència de l’Agència, però al contemplar totes les
edats i col·lectius potser caldria que des de joventut es donés suport i acompanyament
exclusiu per a joves.
Una de les solucions a aquesta mancança seria utilitzant recursos supramunicipals o comarcals
com la figura de Referent d’Ocupació del Bages (ROJ), que podria promoure l’apropament dels
i les joves al servei local.
En l’àmbit de salutvolem destacar la mirada cap a la salut holística dels i les joves,per una
banda, proposem fixar accions que promoguin la salut emocional i relacional per tal de
procurar l’allunyament dels i les joves a les drogues (identitats segures, jerarquies dins els
grups, autoestima,...), en comptes de treballar de forma directe les substancies i el seu
consum. Per l’altra, hi ha alguns consums que no es perceben com a perillosos entre les
famílies i els centres educatius, per tant, es pot treballar per a la sensibilització de les
professionals i les famílies.
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També convindria que els i les joves tinguessin un espai de consulta en medi obert per tal de
començar a trencar les barreres entre joves i espais sanitaris, amb una persona referent que
pogués atendre aquestes consultes i acompanyar en qualsevol procés. En aquest àmbit
podríem derivar als i les joves a l’Oficina Jove del Bages, que disposen d’una assessoria de salut
per acompanyar els dubtes i problemàtiques dels i les joves.
Pel que fa a l’oci, esports i cultura, caldria consolidar una programació d’activitats lúdiques
dinamitzades que sigui conseqüent amb la disponibilitat horària dels i les joves que treballen o
estudien fora del municipi i que tingui una visió inclusiva. Aquestes activitats podrien realitzarse durant el curs, en caps de setmana o festius, o durant les vacances d’estiu i hivern.
Pel que fa a la cultura, Cardona ja disposa d’una programació cultural potent, on els i les joves
s’hi senten molt representats i en són coprotagonistes.
En esports, Cardona disposa d’una bona oferta d’activitats esportives dinamitzades, però es
podria ampliar a altres disciplines organitzant activitats d’escalada,rollers, skate,...
El termes de participació i cohesió social, cal fer un treball de participació ciutadana amb el
jovent pre-adolescent a fi de transmetre valors de participació i compromís cívic i garantir el
relleu generacional de la joventut cardonina. Aquest objectiu es podria assolir creant espais de
participació pròpiament juvenils o fomentant activitats socioeducatives que permetin la
participació. Amb aquests espais també s’hauria de treballar per aconseguir un tracte més
proper entre el jovent i l’ajuntament.
Un altra espai de participació que creiem necessari i que és una demanda per una gran part
dels joves és la creació d’un Casal de Joves, per tant, en la mesura del possible, s’haurien
d’explorar les possibilitats de creació d’espais exclusivament juvenils on es poden programar
activitats i sigui per a ells i elles un espai de referència.
En habitatge, caldria continuar impulsant mesures i recursos per fomentar la posada al mercat
dels pisos de lloguer actualment buits o fora de circulació per incrementar l’oferta jove
d’habitatge. A finals del 2020, s’ha fet una convocatòria d’un habitatge a les colònies
específicament destinat a joves.
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5.2. Priorització
Objectius
Conclusions

Priorització

estratègics i

Línies

Programes /

d’intervenció

Projectes

eixos

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya marca les següents línies de treball de polítiques de
joventut: educació, treball, salut, cultura i oci, participació, i cohesió social. Hem seguit
aquestes línies, però hi hem afegit habitatge ja que creiem que és una prioritat per als i les
joves de Cardona.
Per poder crear les prioritzacions del PLJ, es va dur a terme un procés participatiu per debatre
els àmbits d’actuació en una taula politicotècnica (regidora de joventut, tècnica de joventut del
Consell Comarcal del Bages i dinamitzadora juvenil) realitzada a l’octubre del 2019. Cada un
dels àmbits els vam emmarcar en diferents eixos estratègics, com us explicarem més endavant.
Les prioritzacions van quedar de la següent manera:

Àmbit temàtic d’actuació

Eix

Participació i cohesió social

Participació

Oci, esports i cultura

Participació

Treball / Orientació laboral

Emancipació

Salut

Emancipació

Habitatge

Emancipació

Educació

Emancipació

Aquest àmbits, tot i estar prioritzats de major a menor incidència, s’interrelacionen entre ells.
També hi ha àmbits com mobilitat, informació o espai públic que no els prioritzem dins de les
conclusions, però es tindran en compte en totes les accions que es realitzin des de la Regidoria
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de Joventut. També s’impulsarà un treball transversal entre les altres regidories perquè tinguin
una mirada integral en matèria de joventut.

5.3. Línies i objectius estratègics

Objectius
Conclusions

Priorització

estratègics i

Línies

Programes /

d’intervenció

Projectes

eixos

De cada un dels àmbits de joventut hem elaborat unes graelles amb les mancances o
necessitats detectades i els objectius a treballar a l’hora de construir els programes del Pla
Local de Joventut 2020-2024.

PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL
1. Manca de participació juvenil en les Transmetre
activitats i decisions del poble.

valors

de

participació

i

compromís cívic per assegurar el relleu
generacional entre la població jove.

2. Manca d’espais de comunicació, Crear espais de comunicació, participació en
participació i presa de decisions medi obert per tal d’arribar als i les joves.
exclusivament juvenils.
3. Demanda per part dels joves de Explorar les possibilitats de crear un espai
disposar d’un Casal de Joves.

exclusivament per a joves on es programin
activitats i disposi d’una figura professional
en joventut de referència.

OCI, ESPORTS I CULTURA
1.

Manca

d’una

programació Oferir una programació d’activitats durant el

d’activitats exclusivament per a joves curs que s’adaptin a les necessitats dels i les
durant el curs.

joves.
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2.

Manca

d’una

programació Consolidar

activitats

durant

el

juliol

d’activitats exclusivament per a joves exclusivament per a joves (Juliol Jove), en el
durant les vacances d’estiu i nadal.

qual les activitats siguin escollides mitjançant
un procés participatiu.

3.

Manca

alternatius

d’espais
a

les

esportius Ampliar l’oferta esportiva actual amb altres
activitats disciplines com escalada, rollers, skate,...

extraescolars que ja existeixen.

TREBALL / ORIENTACIÓ LABORAL
1. Manca de projectes específics per Impulsar la creació de projectes juvenils dins
joventut

dins

de

l’Agència

de de l’Agència SOLCAR per garantir la inserció

Desenvolupament Local de Solsona i laboral dels i les joves.
Cardona.
2. Necessitat d’espais de consulta i Crear

espais

o

cartelleres

joves

recerca de feina adaptats a les d’acompanyament a la recerca de feina dels i
necessitats dels i les joves.

les joves.

3. Necessitat d’aprofitament dels Potenciar la figura de la referent d’ocupació
recursos existents, tant locals com juvenil del Bages, creant projectes compartits
comarcals.

amb els serveis locals.

SALUT
1. Necessitat d’incorporar accions i

Introduir la perspectiva en totes les activitats

activitats especifiques per a joves que

i accions que promoguin la salut emocional i

promoguin la salut emocional i

relacional dels i les joves a fi de reduir

relacional dels joves.

l’apropament al consum de drogues i a
possibles conductes de risc, reforçar les
identitats i autoestima i transmetre un
esperit crític davant dels rols de poder.

2. Necessitat de transmetre la

Sensibilitzar a les professionals i famílies en la

perspectiva preventiva a

prevenció i la percepció del perill en el

professionals i famílies.

consum de drogues.
34

3. Manca d’espais joves per poder Programar activitats i oferir serveis de
realitzar consultes de l’àmbit de salut. consulta

i

atenció

en

aquest

àmbit,

consolidant un treball en xarxa amb la
Regidoria de Salut.

HABITATGE
1. Manca de garanties per quedar-se Continuar fomentant polítiques que permetin
a

viure

al

s’independitzin.

municipi

un

cop la posada al mercat de pisos de lloguer
accessibles per a joves.

EDUCACIÓ
1. Manca d’espais de consulta i Crear espais de consulta i acompanyament en
orientació educativa fora dels centres qüestions d’estudis, així com promoure la
educatius.

figura de la dinamitzadora juvenil per atendre
aquestes assessories.

2. Manca d’estudis un cop han acabat Seguir explorant les possibilitats d’ampliar
els estudis secundaris obligatoris o el l’oferta formativa del municipi.
batxillerat.
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5.4. Eixos estratègics
Cada àmbit prioritzat s’ha emmarcat en un eix estratègic que permetrà guiar les accions.
També hi ha un eix transversal que tindrem en compte en totes les propostes i accions del Pla
Local de Joventut 2020-2024.

EIX - GÈNERE i DIVERSITAT

Programes i accions que

EIX – EMANCIPACIÓ

es duen a terme amb la Programes i accions que es duen a terme amb la
finalitat de facilitar la finalitat de facilitar la realització del projecte de vida de
realització del projecte les persones joves, atenent a la diversitat de formes i
de vida de les persones models.
joves,

atenent

a

la Promoure la participació social i política total en tots

diversitat de formes i els sectors de la vida quotidiana.
models.

Capacitat de poder decidir i fer.

Promoure la participació

EIX – PARTICIPACIÓ
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social i política total en Capacitat dels i les joves d’incidir en el procés de pressa
tots els sectors de la vida de decisions de tot allò que afecta les seves vides:
quotidiana.
Capacitat

entorn, relacions i desenvolupament personal i
de

decidir i fer.

poder col·lectiu.
Possibilitar als i les joves la seva implicació directa en el
poble tenint en compte els diferents nivells de
participació: assistents, consumidors, organitzadors,
promotors,

creadors,

impulsors,...

d’activitats,

projectes i accions.

5.5. Línies d’intervenció

Conclusions

Priorització

Objectius

Línies

Programes /

estratègics i

d’intervenció

Projectes

eixos

Acompanyament
La primera línia estratègica es basa en oferir recursos i actuacions a la població jove encarats a
facilitar el desenvolupament de les seves pròpies vides, així com el procés de transició cap a la
vida adulta. Per aquest motiu, es treballen àmbits com l’ocupació, la formació, la salut o
l’habitatge, entre d’altres.
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Objectius:
-

Impulsar un acompanyament i orientació que tingui en compte les necessitats reals de
les persones joves, i que treballi des d’un doble vessant: l’assessorament individual,
destinat a atendre les demandes concretes dels i les joves, i l’acompanyament
col·lectiu, que ha de tenir en compte la naturalesa canviant de les necessitats d’aquest
grup de població.

-

Foment del treball transversal en temes d’acompanyament, vinculant a tots els serveis
i departaments que desenvolupen o poden desenvolupar actuacions vinculades a
aquest eix.

Participació
La segona línia estratègica vol impulsar mecanismes i recursos consolidats de foment de la
participació i del teixit associatiu juvenil. Les iniciatives agrupades en aquesta línia busquen
potenciar l’empoderament individual i col·lectiu dels i de les joves, així com dinamitzar i
facilitar l’autogestió i l’activitat associativa. En aquesta línia també fem referència a aquelles
actuacions relacionades amb l’oferta cultural i d’oci per a les persones joves del municipi.
Objectius:
-

Fomentar la participació juvenil, individual i col·lectiva creant espais d’aprenentatge no
formal, generant alhora relacions horitzontals.

-

Desenvolupar una oferta cultural i d’oci variada i atractiva per a joves de perfils
diversos. Potenciar en aquest sentit la participació dels i de les joves en el
plantejament i desenvolupament d’activitats que resultin motivadores i atractives.

-

Adequar els espais i equipaments d’ús juvenil a les necessitats de la població jove.
Analitzar els punts forts i els punts febles dels equipaments existents.

Comunicació i
territori
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La tercera línia estratègica gira al voltant de les interaccions que es realitzen des del Servei. Per
una banda, aquesta línia pretén endreçar i millorar els canals de comunicació amb les persones
joves i els agents que treballen amb joves. Per l’altra, defineix els vincles entre l’administració
local i altres administracions i agents del territori que treballen polítiques de joventut.
Objectius:
-

Adequar els canals de comunicació del Servei de Joventut a la realitat de les persones
joves i als mecanismes de comunicació que utilitzen habitualment.

-

Consolidar els vincles amb tots aquells agents i administracions que treballen amb
persones joves, procurant desenvolupar espais o mecanismes de coordinació que
perdurin en el temps.

6. Programes i projectes

Conclusions

Priorització

Objectius

Línies

Programes /

estratègics i

d’intervenció

Projectes

eixos

6.1. Esquema global dels programes
Eix estratègic

Programa

Projecte

1. Participació i cohesió 1.1. PIDCES
social

1.2. Espai jove Cardona
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PARTICIPACIÓ

1.3. Casal de Joves
2.1. Activitats juvenils
2. Oci, esports i cultura
2.2. Activitats esportives
3.1. Espai jove Cardona

EMANCIPACIÓ

3. Treball / Orientació 3.2. Xarxa
laboral
Connectem,

de

referents

Referent

(servei

d’Ocupació

Juvenil,...)
4.1. Salut jove
4. Salut

4.2. Espai jove Cardona
4.3. Punt lila

5. Habitatge

5.1. Habitatge jove
6.1. Espai jove Cardona

6. Educació
6.2. +Formació

6.2. Especificació dels projectes

PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL
1.1

PIDCES

Eix/Àmbit

Participació – PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL
- Oferir informació juvenil i suport en l’emancipació als i les joves dels
centres de secundària

Objectius

- Crear una figura referent per als i les jovesen temes de joventut
- Oferir activitats dinamitzades de diferents temàtiques juvenils

Descripció

El Punt d'Informació i Dinamització en els Centres d'Educació Secundària
(PIDCES) és un espai d'atenció presencial estable que posa a l'abast dels i les
joves recursos informatius d'interès i accions i estratègies que promouen
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experiències de participació, tant en el mateix centre com en el seu entorn
més proper, el barri i el municipi. Es basa en una metodologia participativa
on els i les joves juntament amb la persona referent decideixen la informació
que volen rebre i es fan seu aquest espai.
L'atenció presencial es concreta en un dia a la setmana durant l'hora del pati,
a càrrec de la dinamitzadora juvenil.
Població
destinatària

Joves d’entre 12 i 18 anys

Responsables

Joventut

Cronograma

2020-2024
- Número de participants
- Grau d’implicació dels joves

Indicadors
d’avaluació

- Registre de demandes i propostes fetes
- Grau de satisfacció dels joves
- Comparativa de les activitats realitzades amb les demandes rebudes
Humans: Dinamitzadora juvenil

Recursos
Equipaments: Vedruna Cardona i INS Sant Ramon
Pressupost
2020

800€

1.2

ESPAI JOVE CARDONA

Eix/Àmbit

Participació – PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL
- Crear una marca per referenciar totes les activitats i recursos que
s’ofereixen dins de l’àrea de joventut

Objectius

- Oferir informació juvenil i suport en l’emancipació als i les joves
- Crear un canal de comunicació accessible per facilitar la comunicació i
difusió d’informació

Descripció

Espai Jove Cardona va néixer el gener del 2020 donant
resposta a la manca de canals de comunicació que hi
havia entre l’àrea de joventut i el jovent.
Aquesta marca/canal pretén ser un espai de referència
per a tots i totes les joves. Està dirigida per la
dinamitzadora juvenil del municipi, que ofereix informació de manera
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setmanal sobre els diferents àmbits d’emancipació (treball, educació,
salut,...).
Aquest canal de comunicació es duu a terme a través de l’aplicació
Instagram, a la que la majoria de joves hi estan registrades, i poden fer les
consultes des del seu telèfon mòbil. També hi ha a la seva disposició un
correu electrònic i un telèfon, a part de les trobades presencials amb la
dinamitzadora un cop per setmana en el projecte PIDCES (joves de 12 a 18
anys).
Població
destinatària

Joves d’entre 12 i 29 anys

Responsables

Joventut

Cronograma

2020-2024
- Grau de participació en les activitats programades

Indicadors
d’avaluació

- Nombre de consultes a través de l’aplicació Instagram
- Nombre de “likes” en les informacions que publiquem
- Grau de coneixement de l’Espai Jove Cardona entre els i les joves

Recursos

Humans: Dinamitzadora juvenil

Pressupost
2020

300€

1.3

CASAL DE JOVES

Eix/Àmbit

Participació – PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL
- Crear un espai físic exclusivament per a joves

Objectius

- Dinamitzar activitats per a joves durant les tardes d’entre setmana
- Consolidar l’equipament com a referent per a la població jove
Una de les demandes que més es van fer en l’Enquesta Jove va ser la de
crear un Casal de Joves al poble.

Descripció

Degut a la manca de recursos, fins ara no s’ha pogut crear aquests espai,
però de cara al 2022 es proposa crear un espai referent en temes de
joventut a Cardona.
Aquest espai estarà dinamitzat i s’hi oferiran tant activitats d’oci com
informació juvenil. Degut als recursos podrà estar obert una o dues tardes

42

a la setmana.
Volem que aquest espai sigui compartit i que els i les joves se’l facin seu,
per tant, en tot el procés de creació tindrem en compte les seves
demandes i necessitats.
Població
destinatària

Joves d’entre 12 i 29 anys

Responsables

Joventut

Cronograma

2022-2024
- Grau d’implicació dels joves en la creació
- Nombre de visites al Casal de Joves

Indicadors
d’avaluació

- Nombre d’activitats realitzades
- Comparativa de les activitats realitzades amb les demandes rebudes
- Grau de satisfacció dels joves
Humans: Dinamitzadora juvenil

Recursos
Equipaments: Espai municipal (encara per definir)
Pressupost 2020

0€ (projecte plantejat pel 2022)

OCI, ESPORTS I CULTURA
2.1

ACTIVITATS JUVENILS

Eix/Àmbit

Participació – OCI, ESPORTS I CULTURA
- Oferir un programa d’activitats durant el curs

Objectius

- Respondre a les demandes de la població juvenil
- Programar les activitats tenint en compte les seves necessitats

Descripció

Sovint es realitzen activitats per a joves en algunes programacions del
poble, però no hi ha activitats exclusivament per a joves i que responguin a
les seves demandes.
La proposta és realitzar un seguit d’activitats juvenils des d’Espai Jove
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Cardona on ells i elles siguin partícips en el procés de programació.
En aquesta programació procurarem oferir tota varietat d’activitat i tenir
en compte l’oci saludable.
Població
destinatària

Joves d’entre 12 i 29 anys

Responsables

Joventut

Cronograma

2020-2024
- Nombre d’activitats realitzades
- Nombre de participants en les activitats

Indicadors
d’avaluació

- Registre de demandes i propostes fetes
- Comparativa de les activitats realitzades amb les demandes rebudes
- Grau de satisfacció dels joves
Humans: Dinamitzadora juvenil

Recursos
Equipaments: Equipaments municipals i espais públics
Pressupost 2020

2300€

2.2

ACTIVITATS ESPORTIVES

Eix/Àmbit

Participació – OCI, ESPORTS I CULTURA
- Oferir un programa d’activitats durant el curs

Objectius

- Respondre a les demandes de la població juvenil
- Programar les activitats tenint en compte les seves necessitats
Hi ha una bona oferta d’activitats esportives dinamitzades, però les
disciplines minoritàries no apareixen en aquesta oferta.

Descripció

Creiem que és important que els i les joves tinguin contacte amb tot tipus
d’activitats esportives. És per això que aquesta proposta es basa en ampliar
l’oferta esportiva a altres disciplines com escalada, rollers, skate,...
La intenció és programar un seguit d’activitats esportives per veure quina
resposta tenen i un cop veiem els resultats es podria plantejar d’afegir
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alguna de les disciplines com a activitats esportives estables.
Població
destinatària

Joves d’entre 12 i 29 anys

Responsables

Joventut

Cronograma

2020-2024
- Nombre d’activitats realitzades
- Nombre de participants en les activitats

Indicadors
d’avaluació

- Registre de demandes i propostes fetes
- Comparativa de les activitats realitzades amb les demandes rebudes
- Grau de satisfacció dels joves
Humans: Dinamitzadora juvenil

Recursos
Equipaments: Equipaments municipals i espais públics
Pressupost
2020

1000€

TREBALL / ORIENTACIÓ LABORAL
3.1

ESPAI JOVE CARDONA

Eix/Àmbit

Emancipació – TREBALL/ORIENTACIÓ LABORAL
- Oferir informació juvenil sobre ocupació i orientació laboral

Objectius

- Crear un canal de comunicació accessible per facilitar la comunicació i
difusió d’informació
- Generar una xarxa entre Espai Jove Cardona i l’Agència de
Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
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Espai Jove Cardona, explicat anteriorment, vol treballar en xarxa amb les
altres àrees que afecten a joventut.
En aquest cas l’àmbit laboral dins de l’Ajuntament de Cardona està
coordinat per l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.
Descripció

Des d’Espai Jove Cardona serem un pont entre
l’Agència i els i les joves, oferint així tota la informació
referent a ocupació i formació que puguin necessitar
els i les joves de Cardona.

Població
destinatària

Joves d’entre 16 i 29 anys

Responsables

Joventut

Cronograma

2020-2024
- Nombre de demandes sobre temes d’ocupació

Indicadors
d’avaluació

- Grau de satisfacció dels joves en la publicació de les ofertes
- Nombre d’activitats ocupacionals realitzades

Recursos

Humans: Dinamitzadora juvenil

Pressupost 2020

100€

3.2

XARXA DE REFERENTS

Eix/Àmbit

Emancipació – TREBALL/ORIENTACIÓ LABORAL
- Trobar sinergies i treballar en projectes conjunts amb les referents del
Bages en ocupació.

Objectius

Descripció

- Generar una xarxa entre Espai Jove Cardona, l’Agència de
Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, la Referent d’Ocupació
Juvenil del Bages i l’equip de l’Oficina Jove del Solsonès.
L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona treballa en xarxa
amb l’Oficina Jove del Solsonès degut a la seva proximitat.
Al municipi també disposen de les figures Referents d’Ocupació Juvenil del
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Bages (Consell Comarcal del Bages) i del Solsonès (Consell Comarcal del
Solsonès).
Xarxa de referents pretén consolidar-se amb un seguit de trobades entre
tècnics dels diferents espais per compartir recursos i generar propostes o
projectes compartits, i així poder facilitar als i les joves el vincle amb les
figures del territori.
Població
destinatària

Joves d’entre 16 i 29 anys

Responsables

Joventut

Cronograma

2020-2024
- Nombre de trobades

Indicadors
d’avaluació

- Nombre de propostes dutes a terme
- Grau de satisfacció dels i les joves
- Grau de coneixement de la Xarxa de Referents entre la població jove

Recursos

Humans: Dinamitzadora juvenil, Referents d’Ocupació Juvenil, Tècnics/ques
de l’Oficina Jove del Solsonès i Agència de Desenvolupament Local de
Solsona i Cardona

Pressupost
2020

100€

SALUT
4.1

SALUT JOVE

Eix/Àmbit

Emancipació – SALUT
- Incorporar a joventut una mirada de salut holística en totes les activitats.

Objectius

- Oferir tallers i activitats relacionades amb la salut física i emocional.
- Treballar en xarxa amb la Regidoria de Salut, compartint projectes i
activitats.
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Des de la Regidoria de Joventut, volem reforçar les accions i informacions
que reben els joves sobre la salut.

Descripció

Normalment ens trobem amb que les accions que es duen a terme en
l’àmbit de salut estan molt relacionades amb la salut física i de prevenció.
Per tant, la proposta es poder treballar i oferir informació sobre una salut
més emocional i d’autocures, pensada perquè els i les joves puguin
reconèixer les seves fortaleses i debilitats, així com promoure l’autoestima
del cos i les relacions saludables.
Dins del programa de dinàmiques als instituts tindrem en compte aquesta
mirada, així com també la traspassarem a la Regidoria de Salut, a la Fundació
SHE i al CAP, per tal de treballar conjuntament.
També tindrem en compte el nou Protocol de mesures alternatives a la
sanció administrativa per consum o tinença il·lícit de substàncies
estupefaents entre els i les menors d’edat. És un protocol comarcal vigent
des del setembre del 2020.

Població
destinatària

Joves d’entre 12 i 29 anys

Responsables

Joventut

Cronograma

2020-2024
- Nombre d’activitats sobre salut

Indicadors
d’avaluació

- Grau de satisfacció dels i les joves en les activitats
- Grau d’implicació en les activitats
- Grau d’interès per part de les referents de salut

Recursos

Humans: Dinamitzadora juvenil, Fundació SHE, Regidoria de Salut, CAP

Pressupost
2020

800€

4.2

ESPAI JOVE CARDONA

Eix/Àmbit

Emancipació – SALUT
- Oferir informació juvenil sobre salut física i emocional

Objectius

- Crear un canal de comunicació accessible per facilitar la comunicació i
difusió d’informació
- Generar una xarxa entre Espai Jove Cardona i les activitats de salut que es
duguin a terme
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Espai Jove Cardona, explicat anteriorment, vol treballar en xarxa amb les
altres àrees que afecten a joventut.
En aquest cas l’àmbit de salut dins de l’Ajuntament de Cardona està
gestionat per la regidoria de Salut i la Fundació SHE.
Descripció

Des d’Espai Jove Cardona volem donar suport a les
activitats que ofereixen des de la regidoria, així com
tenir en compte les prioritats de l’àrea a l’hora
d’organitzar activitats.

Població
destinatària

Joves d’entre 12 i 29 anys

Responsables

Joventut

Cronograma

2020-2024
- Nombre de publicacions i difusió en temes de salut
- Nombre de trobades amb referents de salut

Indicadors
d’avaluació

- Grau de satisfacció dels i les joves en les activitats promogudes des de
salut
- Grau de coneixement de la Fundació SHE i de l’àrea de Salut

Recursos

Humans: Dinamitzadora juvenil

Pressupost 2020

100€

4.3

PUNT LILA

Eix/Àmbit

Emancipació – SALUT
- Oferir un espai de prevenció i informació durant les activitats d’oci
nocturn.

Objectius

- Garantir la formació de les persones que s’encarreguen d’aquest espai en
acompanyament i suport per a agressions masclistes.
- Crear una xarxa amb l’entitat feminista (Les Magalles) i Cardona Jove per
poder abordar les diferents necessitats dins de les activitats d’oci nocturn.
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Dins de les activitats d’oci nocturn és on ens trobem més problemàtiques de
violència masclista entre els i les joves. Amb molta bona acollida ja fa 1 any
que incorporem aquest espai a les activitats com festes majors, concerts,...
Descripció

Aquest projecte és necessari per garantir la seguretat i acabar amb les
agressions i violències durant la nit.
Per a consolidar el Punt Lila també ens plantegem oferir formació a les
diferents entitats que organitzen les festes, com Cardona Jove i l’entitat
feminista Les Magalles. El que té molt clar aquest projecte és que a darrere
del Punt Lila ha d’haver-hi professionals en aquest àmbit.

Població
destinatària

Joves d’entre 12 i 29 anys

Responsables

Joventut

Cronograma

2020-2024
- Nombre de Punts Liles organitzats

Indicadors
d’avaluació

- Nombre d’atencions en els Punts Liles
- Grau de satisfacció dels i les joves
- Avaluació per part de les professionals que gestionen el Punt Lila

Recursos

Humans: Personal professional del Punt Lila (normalment una entitat
feminista), Les Magalles, Cardona Jove i dinamitzadora juvenil.

Pressupost
2020

400€

HABITATGE
5.1

HABITATGE JOVE

Eix/Àmbit

Emancipació – HABITATGE
- Oferir informació i assessorament en matèria d’habitatge

Objectius

- Treballar en xarxa amb l’oficina d’habitatge de Cardona
- Promoure polítiques que fomentin l’accés a l’habitatge entre els i les joves
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i aconsegueixin l’arrelament al municipi
Des de la Regidoria de Joventut volem oferir informació perquè els i les
joves puguin trobar un habitatge que respongui a les seves necessitats dins
el municipi.
L’accés a l’habitatge és una de les problemàtiques entre el jovent i va molt
lligada a l’oferta de feina. Si no hi ha llocs de treball per a joves al municipi
és més dificultós que vulguin quedar-s’hi a viure.
Descripció

Des de l’oficina d’habitatge es treballa per poder oferir pisos de lloguer
assequibles amb el servei de mediació entre propietaris i possibles llogaters.
També s’ha portat a terme la convocatòria per a joves en el lloguer d’una de
les cases de les colònies.
La Regidoria de Joventut es planteja poder promoure polítiques per afavorir
l’habitatge entre els i les joves de Cardona, mantenint les actuals ajudes i
fent assessorament, així com vetllant perquè hi hagi més oferta laboral.

Població
destinatària

Joves d’entre 16 i 29 anys

Responsables

Joventut

Cronograma

2021-2024
- Nombre de demandes d’habitatge

Indicadors
d’avaluació

- Nombre d’accions i ajudes en matèria d’habitatge
- Grau d’interès per part dels i les joves en aquesta matèria

Recursos

Humans: Tècnica d’habitatge i dinamitzadora juvenil

Pressupost
2020

0€ (els recursos per a aquest àmbit els assumeix l’àrea d’habitatge)

EDUCACIÓ
6.1

ESPAI JOVE CARDONA

Eix/Àmbit

Emancipació – EDUCACIÓ

Objectius

- Oferir informació juvenil sobre orientació educativa
- Crear un canal de comunicació accessible per facilitar la comunicació i
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difusió d’informació
- Generar una xarxa entre Espai Jove Cardona i les agents d’educació del
municipi
Espai Jove Cardona, explicat anteriorment, vol treballar en xarxa amb les
altres àrees que afecten a joventut.

Descripció

En educació volem fer un treball conjunt amb els instituts per tal de fer un
seguiment de les necessitats educatives dels i les joves, així com també
donar suport als tallers i activitats extracurriculars que
proposen.
En aquest àmbit s’ofereix la possibilitat de realitzar
assessorament presencial i virtual en orientació
educativa, així com també en necessitats educatives
que puguin tenir els i les joves, més enllà dels estudis
reglats.

Població
destinatària

Joves d’entre 12 i 29 anys

Responsables

Joventut

Cronograma

2020-2024
- Nombre de publicacions i difusió en temes d’educació
- Nombre de trobades i activitats als instituts

Indicadors
d’avaluació

- Grau de satisfacció dels i les joves en les activitats realitzades
- Grau de coneixement de les opcions educatives un cop acaben la fase
obligatòria

Recursos

Humans: Dinamitzadora juvenil i agents d’educació

Pressupost
2020

100€

6.2

+FORMACIÓ

Eix/Àmbit

Emancipació – EDUCACIÓ
- Oferir informació juvenil sobre formacions extracurriculars

Objectius
- Estudiar la possibilitat d’oferir formacions al propi municipi
Descripció

Des de la Regidoria de Joventut es vol promoure la formació
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extracurrirular entre els i les joves.
Ens plantegem poder acostar al municipi formacions necessàries per
capacitar el currículum i aconseguir les primeres feines.
Aquestes formacions podrien ser el Curs de monitors/es de lleure, el de
Manipulador d’Aliments, cursos bàsics de mecànica, entre d’altres.
Població
destinatària

Joves d’entre 16 i 29 anys

Responsables

Joventut

Cronograma

2020-2024
- Nombre de demandes en formació extracurricular

Indicadors
d’avaluació

- Nombre de cursos i formacions realitzades
- Grau de satisfacció dels i les joves en les formacions

Recursos

Humans: Agència de desenvolupament Local de Cardona i Solsona, Escola
d’Adults i dinamitzadora juvenil

Pressupost 2020

500€

53

7. La sistematització
7.1. Població destinatària
El Pla Local de Joventut 2020-2024 està dissenyat per atendre a joves de 12 a 29 anys, tot i què
algunes polítiques de joventut contemplen aquesta etapa fins als 34 anys. La majoria de
propostes que presentem en aquest document estan destinades a totes les edats dins dels
límits marcats, però n’hi ha algunes que són exclusives per als menors d’edat, o d’altres que
estan pensades per a joves que han acabat els seus estudis obligatoris. En aquesta taula
podem veure quines són les edats que comprenen cada un dels projectes:

Edat
Àmbit

Participació i
cohesió social

Programa

12-15

16-19

20-24

25-29

PIDCES

●

●

Espai Jove Cardona

●

●

●

●

Casal de Joves

●

●

●

●

Activitats juvenils

●

●

●

●

Activitats esportives

●

●

●

●

Oci, esports i cultura

Treball/Orientació

Espai Jove Cardona

●

●

●

laboral

Xarxa de Referents

●

●

●

Salut

Habitatge

Salut Jove

●

●

●

●

Espai Jove Cardona

●

●

●

●

Punt Lila

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Habitatge Jove
Espai Jove Cardona

●

Educació
+Formació
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7.2. Temporalització
Segons les possibilitats d’actuació i els recursos disponibles hem elaborat una taula on es
mostra quina és la intenció temporal de dur a terme els programes del Pla Local de Joventut
2020-2024.

Any
Àmbit

Participació i
cohesió social

Programa

2020

2021

2022

2023

2024

PIDCES

●

●

●

●

●

Espai Jove Cardona

●

●

●

●

●

●

●

●

Casal de Joves
Activitats juvenils

●

●

●

●

●

Activitats esportives

●

●

●

●

●

Treball/Orientació

Espai Jove Cardona

●

●

●

●

●

laboral

Xarxa de Referents

●

●

●

●

●

Salut Jove

●

●

●

●

●

Espai Jove Cardona

●

●

●

●

●

Punt Lila

●

●

●

●

●

Habitatge Jove

●

●

●

●

●

Espai Jove Cardona

●

●

●

●

●

+Formació

●

●

●

●

●

Oci, esports i cultura

Salut

Habitatge

Educació

7.3. Metodologia
Les actuacions encarades a joves no sempre depenen de Joventut, sinó que hi ha altres serveis
i àrees que contemplen serveis adreçats a joves. Hem pogut veure com la Regidoria de Salut i
la d’Igualtattenen molt a veure amb algunes de les accions del Pla Local de Joventut 2020-
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2024. És necessari assumir un esforç, al llarg dels anys de vigència del Pla, per a consolidar
aquest treball conjunt entre departaments i generar noves formes de desenvolupar-lo.
Per poder treballar de manera transversal cal seguir les següents línies:
-

Generar un espai de treball polític i tècnic per poder debatre sobre tots els àmbits que
afecten als i les joves.

-

Destinar prou recursos econòmics i disposar del personal necessari per a impulsar
aquesta transversalitat i els projectes i accions.

-

Traslladar la perspectiva juvenil a altres serveis i àrees.

Per treballar amb aquesta metodologia hem de tenir en compte diferents agents dins del
procés:

Política

Tècnica

Alcalde

Tècnica de participació

Regidora de Joventut

Dinamitzadora juvenil

Regidor de Cultura

Educadora Social

Regidora de Salut
Regidora d’Educació
Regidor d’Esports

7.4. Pressupost i finançament
Pressupost i finançament
Ingressos
Àmbit

Programa

Despeses

Subvencion
s

Participació i
cohesió
social

PIDCES

800€

300€

Espai Jove Cardona

300€

300€

Casal de Joves

0€
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Propis
500€

Oci, esports i Activitats juvenils

2300€

2300€

cultura

Activitats esportives

1000€

1000€

Treball/

Espai Jove Cardona

100€

100€

Xarxa de Referents

100€

100€

Salut Jove

800€

800€

Espai Jove Cardona

100€

100€

Punt Lila

400€

400€

Orientació
Laboral

Salut

Habitatge

Habitatge Jove

0€

Espai Jove Cardona

100€

100€

+Formació

500€

500€

13072,11

6857,14€

Educació

Recursos
humans

Dinamitzadora juvenil

Total Despeses /Ingressos

19572,11€

6214,97€

19572,11€

Aquesta és una previsió del pressupost del 2020 tenint en compte els ingressos i despeses dels
anys anteriors i la incorporació de la figura de la dinamitzadora juvenil. Possiblement, de cara a
aquest any o al 2021 s’obriran noves vies de finançament. Així doncs, el pressupost és una
estimació que s’adaptarà a cada moment en funció de la realitat del municipi, i per tant,
podem veure projectes com el del Casal de Joves o l’Habitatge Jove que no tenen fons, ja que
són projectes pensats per els darrers anys del Pla Local de Joventut.
Pel que fa als recursos humans, la dinamitzadora juvenil forma part del Contracte Programa,
recurs de la Generalitat de Catalunya, que dona suport als municipis de menys de 5000
habitants per disposar d’una figura professional de joventut.

7.5. Avaluació
El sistema de seguiment i avaluació el plantegem a partir de tres passos essencials:
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- El control de la qualitat de les accions dutes a terme, valorant l’eficàcia, l’eficiència, la
visibilitat i la inclusivitat.
- La possible redefinició dels objectius inicials per adaptar-los a noves realitats detectades.
- La formació de noves propostes de cara al proper Pla Local de Joventut.
L’avaluació dels programes, projectes i accions és necessària per poder garantir l’efecte
transformador. També és necessari tenir en compte l’adequació dels recursos humans i
econòmics disponibles, incorporant mecanismes d’avaluació realistes.

Avaluació de
les accions

Avaluació
anual

Avaluació dels
programes

Avaluació
final del Pla

L’avaluació de les accions es realitzarà un cop finalitzada cada activitat duta a terme. Aquesta
avaluació es farà tant a les persones participants com a les persones organitzadores (tècniques
i polítiques), i en el cas de que hi hagi formador/a o dinamitzador/a extern/a també se li
demanarà aquest retorn. En aquesta avaluació es tindran en compte diferents indicadors que
es decidiran juntament amb la preparació de les diferents accions.
L’avaluació dels programes es durà a terme trimestralment i es farà a nivell politico-tècnic,
dins la Regidoria de Joventut, recollint totes les avaluacions de les persones participants i les
agents implicades. La intenció d’aquesta avaluació es recollir els punts forts i febles de cada
acció i dur a terme propostes de millora.
L’avaluació anual es durà a terme al principi de cada any per revisar els objectius del Pla Local
de Joventut i si anem per bon camí. En aquesta avaluació ens preguntarem diversos ítems:
- Eficàcia: Hem assolit els objectius plantejats?
- Eficiència: Hem tret el màxim partit dels recursos utilitzats?
- Visibilitat: Els i les joves de tots els pobles coneixen el projecte i les activitats?
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- Inclusió: Hi ha diversitat entre els i les joves participants? En aquest apartat avaluarem si l’eix
de gènere i diversitat ha estat present en totes les accions i projectes.
L’avaluació final del pla consistirà en una revisió del Pla Local de Joventut 2020-2024 per
poder redactar i encarar el proper pla local tenint en compte tot allò que va ser favorable o
desfavorable en les accions i propostes del pla anterior. Aquesta avaluació es realitzarà en
diverses sessions fins a construir l’estructura del nou Pla Local de Joventut. Depenent del grau
de participació que tinguem en aquell moment podrem plantejar l’avaluació de manera
participada amb els i les joves, o de manera més interna en una taula politico-tècnica.

7.6. Comunicació
El gener del 2020 es va crear l’instagram @espaijovecardona, com a canal de comunicació amb
la població jove i amb l’objectiu d’obrir un canal de participació en l’elaboració de la diagnosi
del Pla Local de Joventut 2020-2024. També va començar a funcionar per fer difusió de les
activitats que es fan dins del Punt al Pati.
Amb la creació de l’instagram es va crear el logo i imatge relativa a joventut:

La comunicació amb els i les joves es fa a través d’aquest canal, i ocasionalment des de
l’ajuntament. El canal també serveix com a espai de consulta per temes d’emancipació
(ocupació, estudis, salut, sexualitat,...) i informació juvenil.
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8. Annex: Diagnosi del Pla Local de Joventut 2020-2024
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