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1. PRESENTACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE SUBIRATS 2015-2018
El Pla Local de Joventut de Subirats és el document que ens permet definir quines han
de ser les polítiques de joventut que ens permetran fer un treball de proximitat amb els
joves del municipi, atenent les seves necessitats i tenint en compte la seva realitat.
L’ajuntament de Subirats va començar a desenvolupar la seva acció al 2001 posant en
marxa el Servei Local de Joventut de Subirats i els espais de participació i diàleg
permanent amb la població jove, els col·lectius i les associacions del municipi.
Durant aquest temps el Servei Local de Joventut de Subirats ha intentat treballar
per poder arribar a la majoria dels joves del municipi, però amb el temps s’han anat
veient certes mancances provinents del mateix servei, constatant que per la realitat
social i territorial del municipi, la manca d’espais i de disponibilitat horària de la tècnica
de joventut , s’han anat veient dificultats per realitzar una feina integral per a tots els
joves de municipi de Subirats.
El Servei Jove de Subirats treballa molt centralitzat en un dels pobles del municipi i
això no ens permet que altres joves de Subirats puguin tenir les mateixes oportunitats
de gaudir del Servei Jove de Subirats o de fins i tot conèixer la seva existència.
L’associacionisme és molt fort a Subirats, la majoria de joves pertanyen alguna d’elles,
és per això que el Servei Local de Joventut de Subirats ha tingut present aquesta
realitat, que tot i ser molt positiva pel municipi ha estat una dificultat afegida pel servei,
ja que en molts casos prescindeixen a les accions que es realitzant al Servei Jove
Local, sobretot quan parlem d’accions destinades a l’oci.
Tenint en compte la situació actual de les polítiques locals de joventut i les dificultats
que es representen al municipi hem d’intentar reestructurar el sistema de treball i
adequar-nos a la realitat i les necessitats reals existents, és per això que en el Pla
Local de Joventut de Subirats 2015-2018 volem vertebrar les línies de treball en
joventut i per tal de conèixer quines han de ser ens hem basat en un anàlisi de la
realitat que ens permeti concretar quin ha de ser el treball a realitzar durant els propers
quatre anys.
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2. MARC TEÒRIC
Per l’elaboració del Pla Local de Joventut de Subirats cal que aquest estigui dissenyat
tenint en compte el marc normatiu provinent del Pla Nacional de Joventut de Catalunya
2010-2020.
2. 1. Polítiques integrals de joventut
Fruit dels canvis en el concepte de joventut, avui parlem de tres grans tipus de
polítiques de joventut: les polítiques per a les transicions, les polítiques afirmatives i les
polítiques per al desenvolupament i l’exercici de la ciutadania per part dels i de les
joves.
a)

Polítiques per a les transicions: són totes aquelles actuacions orientades a

possibilitar i facilitar la transició dels i de les joves cap a la vida adulta: la formació,
especialment la de caràcter professionalitzador, les accions de suport en el procés
d’inserció laboral o d’accés a l’habitatge serien les principals.
b) Polítiques afirmatives: orientades a potenciar la creativitat, la mobilitat i, en
definitiva, l’experimentació vital (la vivència d’experiències). Aquest tipus de polítiques
tenen un paper important en l’adquisició de valors i d’habilitats socials i, per tant, no es
poden desvincular, totalment, de la participació ciutadana ni negar el seu paper en els
processos de transició.
Les línies mestres de les polítiques afirmatives de joventut reposen sobre cinc
conceptes:
-

Autonomia: polítiques a favor de la igualtat, orientades a cobrir els dèficits
formatius dels i de les joves amb més dificultats, a estimular totes les
experiències d’autoaprenentatge i autoocupació, a prevenir situacions de risc
social i a facilitar l’emancipació familiar.

-

Mobilitat: la mobilitat vol dir tenir possibilitat de fer coses, d’augmentar
experiències. Per això, facilitar la mobilitat dins la ciutat, de dia i de nit, en el
país, a Europa i, en general, en el món és un element principal per fer possible
l’autonomia, l’estudi i la formació, el treball...
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-

Experimentació: que implica ampliar l’oferta sociocultural, vincular-la a les
noves tecnologies de la comunicació i obrir nous models de gestió dels serveis
i els equipaments juvenils.

-

Creativitat: cal reconèixer i fomentar les experiències i les activitats de la
cultura juvenil. Les polítiques afirmatives han de fer de la creació i del treball
simbòlic dels i de les joves el punt de partida de qualsevol intervenció cultural,
impulsant nous equipaments orientats a la producció cultural, a la difusió i
formació de públics i a la promoció de joves creadors, posant especial atenció
a l’intercanvi d’experiències culturals entre ells.

-

Participació: cal recollir, canalitzar i concretar el desig de major participació
social dels i de les joves mitjançant, primer, el diàleg i el pacte amb les entitats
juvenils i grups emergents, segon establint nous espais de participació i debat i,
tercer, afavorint el diàleg intergeneracional i la interlocució amb les institucions.

c)

Polítiques de ciutadania: es tracta de polítiques de caràcter global i transversal

que tenen per objectiu promoure i facilitar l’exercici dels drets i dels deures dels i de les
joves, com a ciutadans de ple dret, que s’expressa, fonamentalment, a través de la
participació social.
La participació dels i de les joves a la societat és un tema posat en qüestió per part del
món adult, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. No és estrany, per tant, que
sigui un dels principals eixos vertebradors de molts Plans Locals de Joventut.
La formulació de propostes d’intervenció en l’àmbit de la participació juvenil requereix
d’una reflexió prèvia i de la definició d’un marc conceptual per tal de no derivar cap a
models excessivament directivistes o manipuladors, que només condueixen a minar,
encara més, la confiança dels i de les joves en les institucions públiques en particular, i
en el món adult, en general.
La participació és un concepte polisèmic i, en certa manera, ambigu. Per partir d’una
definició comú, es proposa una definició simple:
La participació és el concepte sota el qual s’identifiquen tots el
processos orientats a compartir les decisions que afecten la vida
pròpia i la vida de la comunitat en què es viu. És el mitjà pel qual es
construeix la democràcia i és un criteri amb el qual s’han de jutjar les
democràcies. La participació és el dret fonamental de la ciutadania.
Roger A. Hart
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Ara bé, aquests processos a què es fa al·lusió en la definició són diversos i de diversa
intensitat:
-

Participar és assistir, ser present, fer acte de presència

-

Participar és prendre informació, preguntar, interessar-se

-

Participar és opinar

-

Participar és debatre amb la intenció de modificar la visió d’altres

-

Participar és decidir o prendre part en les decisions

-

Participar és gestionar o executar decisions preses

-

Participar és fer equip

-

Participar és implicar-se i comprometre’s

D’altra banda, la participació es pot exercir a partir de la consulta d’algú altre o a partir
de la pròpia iniciativa. Es pot convidar els i les joves a participar en activitats o espais
que ho permetin i se’ls pot escoltar i acompanyar en el desenvolupament de les seves
pròpies propostes, quan les formulen.
L’exercici i la consciència de la ciutadania implica l’adquisició de determinades
competències, com la comprensió dels procediments i els valors democràtics,
combinades amb un sentiment de pertinença a la comunitat, d’una identitat cultural
vinculada al grup. La participació dels i de les joves a la societat és, doncs, la
posada en pràctica, conseqüència però també motor, del desenvolupament
d’aquestes competències, valors i identitats cíviques.
En aquest sentit, es pot prendre com a referència el model de ciutadania definit pel
Grup de Recerca en Educació Intercultural de la Universitat de Barcelona, segons el
qual la ciutadania es fa possible quan les persones posen en pràctica uns
coneixements i uns valors, degudament analitzats a la llum del judici crític, des
de l’autonomia i la voluntat de vinculació amb una col·lectivitat, mitjançant la
participació.
La participació és un dret reconegut, però no tots els ciutadans, ni sempre, el volen
exercir; és un dret individual però el seu exercici requereix de la formació de grups i de
canals d’expressió col·lectius; porta a expressar-se però també a escoltar i, a més a
més, requereix el reconeixement mutu entre interlocutors. Es tracta, sens dubte, d’un
tema complex en què les motivacions individuals i col·lectives s’entrecreuen i en què
l’àmbit dels drets i el dels deures conflueixen. Hi ha qui expressa aquesta situació dient
que la participació és un dret legal i un deure moral.
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Si portem la qüestió a esferes de la vida quotidiana, però, es fa molt més concreta i
tangible. La participació és un tema present en l’àmbit polític, però també preocupa a
les comunitats de les escales de veïns, a les entitats ciutadanes, als grups, clubs,
organismes...a tota organització que s’hagi fixat com a missió la gestió d’allò que és
comú, ja sigui l’elaboració de polítiques públiques de gran abast o l’organització d’una
festa de cap de setmana amb el grup d’amics i amigues. La participació es reclama
en tots els àmbits: el familiar (la participació en les tasques domèstiques, la presa de
decisions de manera consensuada, o si més no debatuda, per tota la família...), el
laboral, l’escolar, en el grup d’iguals... i també, evidentment, en l’àmbit polític.
La participació, però, es veu limitada per prejudicis més o menys presents i instal·lats
en l’imaginari col·lectiu:
-

Els que manen fan el que volen (pràctiques poc democràtiques, casos de
corrupció política...)

-

Ja ho farà algú altre

-

No em faran cas

-

Els compromisos dels polítics no són creïbles...

D’altra banda, en un món marcat per la globalització, d’una banda, i per l’extensió
d’això que s’ha anomenat societat-xarxa, les possibilitats que tenen els i les joves
de comunicar-se i d’establir comunitats d’interessos comuns són creixents.
Mai com ara havien existit tantes iniciatives i propostes orientades a posar en comú
coneixements, interessos, aficions, opinions... i, també, a mirar d’exercir influències en
els diversos àmbits de la vida social, cultural, política, esportiva, etc. mitjançant l’ús de
canals accessibles i assequibles per a molts ciutadans i ciutadanes.
El que es planteja, per tant, no és tant que els i les joves participin, en general, perquè
això ja ho fan, en allò que és del seu interès i on troben la possibilitat real de fer-ho, on
consideren que té sentit i que és útil: en el seu grup d’iguals, en la seva família... El
repte és que els i les joves facin ús dels canals i dels processos de participació
comunitària, tant sigui dels impulsats per la pròpia administració pública com dels
promoguts per les entitats, associacions i altres agents socials. Potser alguns
d’aquests espais de participació no són prou coneguts, d’altres es perceben com a
llunyans, en algun cas es tenen dubtes sobre la seva eficàcia... però l’aspecte clau per
promoure’ls és construir el clima de confiança necessari. Per tant, el principal
desafiament a què han de respondre les polítiques de ciutadania és crear les
condicions que generin la confiança que la facin possible. En qualsevol cas,
7
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construir aquesta confiança no és fàcil i requereix una certa dosi de valentia política.
En el cas dels joves, més encara.
En aquest sentit és important destacar dues qüestions:
-

A participar només es pot aprendre participant. Els grans discursos sobre la
importància de participar no serveixen de res si no s’ofereix la possibilitat, real,
de fer-ho.

-

El desenvolupament de les competències necessàries per exercir la
participació com a dret implica que els i les joves aprenguin uns
coneixements, unes habilitats i uns valors. Per tant, les activitats a plantejar
han d’orientar-se a la formació d’uns conceptes, i a la deconstrucció d’uns
altres (els prejudicis), cap a la formació d’un sentiment de pertinença a una
comunitat que els reconeix com a part seva, els accepta i els valora i cap a
l’adquisició

d’unes

habilitats

procedimentals

com

escoltar

activament,

expressar les pròpies idees, prendre decisions de forma col·lectiva, organitzar
la pròpia actuació i la del grup, etc.
Si analitzem l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 un 46,2% dels joves entre
15-34 anys col·labora, participa o és membre d’alguna associació o col·lectiu, no
obstant, si deixem de tenir en compte la participació en entitats esportives el
percentatge baixa fins al 31,7%. Si analitzem els joves que participen en entitats no
polítiques (culturals, d’oci, educació en el lleure i religioses) són un 20,1% i els joves
que ho fan a entitats polítiques representen el 14,2% (partits polítics, sindicats,
organitzacions no-governamentals, entitats d’ajut als desafavorits i ajuda mútua; i
altres grups o entitats polítiques o de reivindicació social). És interessant assenyalar
que la participació a entitats polítiques el perfil majoritari són els joves de 25-29 anys
(18,5%) i els de 30-34 anys (17%), enfront del 7,6% dels joves que tenen entre 15 i 19
anys. D’altra banda, els perfils que més participen en entitats no polítiques són a la
inversa, els més joves són els que més participen (23,9%), davant dels joves entre 3034 anys (16,8%). Això té a veure amb la dinàmiques associatives que s’arrosseguen
des de l’etapa escolar i adolescent, en què predominen les entitats no polítiques com
les de lleure i cultura; i a mida que avança la trajectòria juvenil la implicació en
aquestes va disminuint. D’altra banda, hi ha entitats a les que els joves s’incorporen
durant l’etapa juvenil ja que aquestes entitats estan més vinculades a la vida adulta,
com són les de caràcter més polític.
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Si analitzem el grau d’interès que tenen els joves en la política, en termes generals,
trobem un interès molt baix, (en una escala de 1-10, la mitjana es situa en 4,62), i tot i
que això ens podria fer pensar en joves desafectats per l’interès en l’esfera pública, el
que analitza l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012, és una varietat d’interessos i
matisos depenent d’algunes variables com poden ser l’origen social, la llengua familiar
d’origen, el lloc de naixement o la posició socioeconòmica dels progenitors. Si
analitzem els extrems, trobem que el 27% dels joves es senten “gens interessat/da”
per la política i a l’altre extrem, un 19,3% trobem als joves que es senten “molt
interessat/da”; els matisos estan en que un 23,5% es troben “bastant interessat/da”; un
15,3% “mitjanament interessat/da” i un 15% “poc interessat/da”.
Pel que fa al sentiment d’identificació amb partits polítics, el 32,7% dels joves es
mostra propers a un partit, davant del 67,3% que no s’identifica amb cap partit en
concret; hem de tenir en compte que la identificació partidista està relacionada amb
l’esfera més formal i institucionalitzada de la política i que els partits polítics estan
patint un procés de desprestigi general de la ciutadania, entre els joves més palès, fet
que els fa buscar alternatives a la política institucional, això ho hem de tenir en compte
a l’hora d’interpretar aquestes dades, ja que la no “identificació amb algun partit polític”
ara més que mai no està directament relacionada amb el fet que els i les joves no
estiguin interessats en l’àmbit general de la política.
En termes generals, podem dir que la situació de crisi econòmica i social ha tingut un
impacte en la confiança de la ciutadania i els representants polítics; i aquesta situació
ha desencadenat que alguns joves es mostrin més o menys propensos per implicar-se
amb l’esfera política. Si abans parlàvem d’una “desafecció política”, ara caldria afegirhi alguns dels matisos que hem comentat anteriorment i apuntar que hi ha hagut
canvis de paradigmes, provocats en gran part, per l’evolució de la crisi.
Per tant, és important i urgent superar la dicotomia entre les formes tradicionals de
participació, vinculades en bona part als procediments i a les institucions de la
democràcia representativa (els partits polítics, els sindicats, les eleccions...), i altres
fórmules de participació menys organitzades, assembleàries en algun cas, que es
tendeixen a relacionar, d’una manera més propera que les anteriors, amb pràctiques
pròpies de la democràcia participativa.
Ambdues formes de participació no tenen perquè ser antagòniques, es poden
concebre, perfectament, com a fórmules compatibles i complementàries, però això en
moltes ocasions no s’entén així des dels poders públics.
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Davant d’aquest fet, cal formular una pregunta que ofereix en si mateixa, algunes
respostes: En quina societat viuríem si no existissin les institucions de participació
tradicionals? És a dir, els partits polítics, els sindicats, les associacions i entitats
ciutadanes, etc. Com s’articularia la democràcia i, en certa manera, la ciutadania?
Podem parlar de sistemes democràtics forts i sòlids en uns contexts en què ambdues
formes de pràctica democràtica no es conceben de manera unitària?
Aleshores...com es poden impulsar accions que millorin i augmentin la participació dels
i de les joves com a ciutadans i ciutadanes?
-

En primer lloc, és important que la ciutadania en general, i especialment els i
les més joves, prengui consciència i recordi que la democràcia no és un
sistema natural ni quelcom que vingui donat, no és cap regal de ningú, sinó
que cal construir-la i reforçar-la des de la participació.

-

En segon lloc, cal desenvolupar l’educació per a la ciutadania, cal millorar
els sistemes d’informació ciutadana, recuperar els projectes d’animació
sociocultural i d’educació popular, entesos com a pràctiques de participació
social en el desenvolupament social i cultural de la comunitat.

-

En tercer lloc, cal analitzar detingudament les condicions que fan possible i que
estimulen la participació i aprofundir en les metodologies de treball, en les
didàctiques de la participació.

I en el cas concret dels i de les joves, cal tenir en compte, a més a més, que la
participació pot augmentar i millorar si es tenen en compte alguns altres factors:
-

L’allunyament dels i de les joves de les estructures polítiques tradicionals,
fortament institucionalitzades, no es produeix per considerar-les innecessàries,
sinó, més aviat, per considerar-les allunyades, poc honestes i poc transparents.
És important que l’administració sigui propera als ciutadans i, especialment, als
joves, que des de les alcaldies i les regidories es faci pedagogia de l’actuació
pública i que s’incrementi la transparència de la gestió i de la presa de
decisions. Els joves estan disposats a parlar amb qui els demostra que està
disposat a escoltar.

-

Cal atendre la dimensió lúdica de la participació.

-

Cal tenir molt en compte la dimensió identitària, de pertinença i de
reconeixement, als grups, associacions i organitzacions pròpiament infantils o
juvenils (grups, associacions, l’escola, l’institut...).
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-

La participació dels i de les joves augmenta quan es plantegen accions amb
sentit, en què els objectius són clars i compartits, quan les regles del joc són
també clares i compartides i quan les accions a desenvolupar són percebudes
com a eficaces a curt termini i, sobretot, quan no està manipulada pels adults.

2. 2. El Pla Local de Joventut com a instrument
El planejament de les polítiques socials, en general, i de les de joventut, en particular,
és una eina de treball utilitzada des de fa relativament poc temps a l’administració
pública. Així com els planejaments urbanístic, econòmic o industrial tenen més tradició
– i en conseqüència es troben més desenvolupats metodològicament i s’han dotat
d’instruments d’anàlisi, de presa de decisions i d’avaluació-

la planificació de les

polítiques de joventut és un fet relativament recent que és vist, encara, com una
autèntica innovació i com un intent d’introduir racionalitat i de fer explícites unes
actuacions que, fins fa no gaire temps, no es trobaven articulades des del punt de vista
dels seus protagonistes. Subirats, continua apostant per mantenir aquesta eina de
treball en el futur.
Els Plans Locals de Joventut han de permetre:
-

Definir les polítiques de joventut, partint de l’anàlisi de la realitat dels i de les
joves del municipi, que donin resposta a les necessitats i problemàtiques
detectades.

-

Coordinar i donar coherència a les polítiques de joventut i les accions
desenvolupades pels diferents departaments i àrees municipals, per les
diferents administracions i, també, des de la iniciativa social.

Aquest és el punt de partida per definir unes polítiques de joventut eficaces i de
caràcter integral, concebudes des de la interdepartamentalitat, la coordinació
interinstitucional i la participació dels agents socials i, especialment, del mateix jovent.
Els PLJ han d’assumir els principis rectors i els principis d’actuació establerts en la Llei
33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.
a) Integralitat- Treball transversal, en xarxa, interdepartamental i interinstitucional.
b) Transformació- Principi d’igualtat. Treballar per la no discriminació per raó de
gènere, social, econòmic, origen,...
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c) Participació- Foment de la participació de tots els agents socials i afavorir-la a través
del màxim de canals possibles.
d) Qualitat- Polítiques de proximitat amb criteris d’avaluació establerts.
D’altra banda, els PLJ són eines de planejament de les polítiques de joventut
municipals que es comencen a utilitzar a Catalunya, de forma pràcticament
generalitzada, com a metodologia d’anàlisi, diagnosi i proposta d’actuació a partir de
l’aplicació del Pla Nacional de Joventut Joves 2010, aprovat l’any 2000 per la
Generalitat de Catalunya. El nou PNJCat dóna continuïtat a aquesta metodologia.
El PNJCat defineix dos aspectes fonamentals com la missió de les polítiques de
joventut:
 Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves, atenent la
diversitat de formes i models de vida.
 Apoderar el i la jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper
actiu com a ciutadà en el conjunt de la societat, oferint espai per a la seva
participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar
rellevància a la seva visió del món.
A la vegada, es proposa set reptes:
1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves
2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves
3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves
4. Promoure una vida saludable de les persones joves
5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació
en allò col·lectiu de les persones joves
6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta
cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors
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
Des de la perspectiva que fixa el PNJCat, el futur Pla Local de Subirats, serà fruit d’un
procés d’anàlisi, consulta i recollida de propostes, elaborat amb la participació dels
diversos agents que intervenen en el desenvolupament de les polítiques de joventut al
municipi, entenent aquestes, tal com les defineix la Llei 33/2012 de polítiques de
joventut de Catalunya, com les intervencions dels agents que atenen les
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necessitats en els diversos àmbits de la vida de les persones joves, especialment
les que es troben en una situació de més vulnerabilitat social.
2.3 Concepte de Joventut
Es difícil trobar una definició al concepte de joventut que englobi la complexitat i la
heterogeneïtat d’aquest col·lectiu. Si la construcció de les trajectòries ha canviat al
llarg dels últims 20 anys passant d’unes biografies lineals, quasi deterministes, a unes
biografies obertes (incertesa que amb la precarietat vital actual s’ha convertit en risc),
no és menys cert que, malgrat que parlem d’una nova realitat juvenil, hi ha
característiques estructurals, que mantenen intactes les necessitats d’intervenció de
les polítiques públiques en el sentit de generar oportunitats d’igualtat entre les
persones joves. A nivell operatiu, tal i com recull la Llei de Polítiques de Joventut de
Catalunya, les persones considerades joves són les situades en la forquilla d’edat
compresa entre els 16 i els 29 anys (ambdós inclosos). Malgrat aquesta acotació, més
administrativa que real, aquesta es pot matisar, ja que els canvis estructurals i l’actual
context socioeconòmic i polític contribueixen a dilatar aquesta etapa vivencial a uns
extrems que anys enrere haguessin semblat inversemblants. Així doncs, la complexitat
de la joventut i la diversitat de polítiques que s’hi adrecen aconsellen ser oberts en les
fronteres de l’edat. En aquest sentit, a l’hora de dissenyar polítiques de joventut caldrà
definir els límits d’edat que més s’adeqüin a l’objectiu de la nostra actuació. Per tal
d’acotar més aquesta definició de joventut, es pot afirmar que les persones joves són
un col·lectiu que es caracteritza, entre d’altres coses, per uns contextos o
circumstàncies que condicionen el seu ple exercici de la ciutadania, i que, per tant,
tenen la necessitat de veure garantit el seu accés als recursos i aprenentatges socials,
polítics, econòmics i culturals. Parlem de joventut perquè les persones joves es
caracteritzen per la circumstància comuna de trobar-se subjectes a desavantatges per
raó d’edat. Considerem que per aquest motiu cal transcendir la idea que la joventut és
una etapa de transició cap a la vida adulta i una etapa plena de la vida, i entendre la
joventut com una etapa d’aprenentatge, de construcció i d’afirmació de la plena
ciutadania dels i les joves. La joventut és una etapa en què l’individu adquireix, realitza
i consolida unes posicions personals bàsiques en tots els camps. L’assoliment
d’aquestes posicions determina el final de l’etapa juvenil i configura en gran mesura el
rol social que ocuparà aquest individu la major part de la seva vida.
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3. DIAGNOSI
Per elaborar la diagnosi s’ha treballat amb una doble visió. D’una banda s’ha analitzat
la realitat juvenil de Subirats, però també s’han analitzat les polítiques de joventut que
s’han portat a terme al municipi fins el dia d’avui Per poder realitzar aquesta diagnosi
ens ha calgut recollir informació tant qualitativa com quantitativa. Aquesta informació
ens ha permès valorar quina és la situació real dels joves de Subirats en relació a allò
que ja estem fent des del municipi i redactar-ne unes conclusions. Això permetrà
orientar les actuacions que fem

a les necessitats reals de la població jove del

municipi.. A continuació detallem les eines utilitzades per la realització de la diagnosi,
les estadístiques han servit per contextualitzar la realitat juvenil amb xifres, les
entrevistes i els grups de discussió ens han facilitat dades per l’anàlisi de les polítiques
locals de joventut.
S’ha emprat la metodologia següent:
1. Anàlisi documental: S’ha recollit i analitzat documentació com és el propi
PLJS 2012-2015, memòries anuals d’activitat del PLJS, pressupost de l’àrea i
liquidació, material de difusió, i altres. S’ha realitzat, també, una revisió de la
bibliografia existent.
2. Anàlisi de dades poblacionals i estadístiques: S’ha recollit, analitzat i
descrit les dades estadístiques del municipi provinents de fonts secundàries,
principalment de la base de dades municipal de l’IDESCAT.
3. Entrevistes semi-estructurades en profunditat a personal tècnic, polític i
del referents del món associatiu.
S’han realitzat quatre entrevistes semi-estructurades a referents tècnics i
polítics del municipi: la Regidora de Joventut, la tècnica compartida de
joventut, el Regidor de Cultura, i el tècnic compartit d’Esports. Les entrevistes,
d’aproximadament 1,30h de durada cada una, van tenir lloc entre els mesos
d’abril i juny a l’Ajuntament de Subirats, excepte l’entrevista a la tècnica
compartida que es va realitzar a l’equipament juvenil d’un altre municipi per
raons de disponibilitat.
D’altra banda es van realitzar dues entrevistes més breus a responsables
associatius; una al president de l’Ateneu de Sant Pau d’Ordal, i una altra a
dues noies joves impulsores de la nova entitat juvenil Ordalencament.

14

Pla Local de Joventut 2015-2018 de Subirats

4. Enquesta als joves de Subirats. Es va passar un qüestionari al bus escolar
entre els adolescents d’entre 12 i 18 anys de Subirats que van a l’institut
públic, gràcies a la col·laboració de dues noies joves estudiants d’ESO. Tot i
que la franja d’edat a qui es va passar era reduïda, pràcticament la totalitat de
les persones d’aquesta edat van tenir la oportunitat de respondre.

A

l’enquesta es preguntava sobre aspectes com són l’accés a la informació, la
mobilitat, la salut i afectivitat, l’àmbit educatiu, les activitats de lleure, esports i
cultura, o la participació. Els resultats d’aquesta enquesta es troben a l’apartat
4.3. d’aquest document.
5. Espais de participació amb joves: es van realitzar tres tallers de debat amb
joves, dos d’ells al nucli d’Ordal i el tercer a Lavern. A Ordal convocaren amb
dos grups molt diferenciats; un grup d’adolescents entre 12 i 18 anys, no
associats i usuaris de l’equipament juvenil; i un grup d’edats compreses entre
els 20 i 23 anys, amb perfil associatiu. A Lavern es realitzà un sol taller amb
l’entitat de Ball de Bastons, que comprenia jove d’edats molt variades, entre
els 16 i els 34 anys. Aquest últim es realitzà abans de l’assaig de l’entitat amb
tècniques de dinamització al carrer. En total, 23 joves van participar als
diferents tallers de debat, 16 noies i 7 nois.
3.1 Anàlisi de la Realitat Juvenil
Per donar una informació més entenedora em separat la informació per àmbits, en la
primera part es dona una informació més quantitativa , sobretot en l’àmbit de població,
en altres àmbits la informació extreta és més de caire qualitatiu, l’última part de
l’anàlisi extrèiem les conclusions per àmbits, expliquem com interpretem la informació
rebuda per cada àmbit.
Població
Subirats és el terme municipal més gran de la comarca del Penedès, amb una
extensió de 55,8 Km2, 3.027 habitants (2013) i quinze nuclis de població - amb la
centralitat molt disputada-, tres dels quals són urbanitzacions. L’Ajuntament està ubicat
al poble de Sant Pau d’Ordal, segon nucli en nombre d’habitants.
Confronta al nord amb Sant Sadurní d’Anoia i Gelida; a l’est amb Cervelló i Vallirana,
municipis del Baix Llobregat; al sud-est amb Olesa de Bonesvalls; al sud-oest amb
Avinyonet del Penedès, l’enclavament del Cortei (del municipi de la Granada) i Santa
Fe del Penedès, i a l’oest amb el Pla del Penedès i Torrelavit.
El nom del municipi té l’origen en l’antic castell de Subirats, situat en un contrafort de la
serra d’Ordal. Actualment Subirats és un municipi vinícola, elaborador de vins i caves,
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a cavall entre Sant Sadurní d’Anoia, capital del cava, i Vilafranca del Penedès, capital
del vi.
La part oriental és accidentada pels darrers contraforts calcaris i de dolomies del
massís de Garraf, amb pics com el Montcau de 643 metres. La part occidental, situada
per sota dels 200 m i sota la influència del riu Anoia, és de pendents suaus, fet que ha
afavorit l’existència de conreus.
El municipi està connectat amb autobús de línia amb Vilafranca, Barcelona i Sant
Sadurní d’Anoia, fins a l’estació de ferrocarril d’aquest municipi. Les línies d’autobús
interurbà connecten també entre ells alguns dels nuclis que formen part de Subirats. A
la localitat de Lavern, dins el terme municipal, hi ha estació de tren. Atès, però que el
municipi està situat en una cruïlla de camins, l’accés per carretera és molt destacable
ja que hi transcorren la N-340 (Cadis - La Jonquera), l’AP-7 (Algessires-La Jonquera) i
la C-243 (Vilafranca-Martorell).
Dispersió i identitat al territori.
Si alguna cosa caracteritza Subirats, atenent allò que n’han dit tant les persones
entrevistades durant el procés d’elaboració d’aquesta avaluació, com els joves que
han participat als tallers de debat, són dos elements; d’una banda, la intensa vida
associativa i el fort sentiment d’arrelament i pertinença al seu poble (nucli) que
tenen bona part de les persones. I per l’altra banda, com el revers de la mateixa
moneda, la forta dispersió en el territori dels seus quinze nuclis i diversos
disseminats, i l’escàs sentiment de pertinença al municipi de Subirats, a més de
certa rivalitat entre pobles en alguns casos. Aquesta característica defineix les
principals dificultats i reptes que troba l’ajuntament per a desenvolupar l’acció pública;
així, conèixer com s’estructura aquesta població relativament dispersa i conèixer quins
són els nuclis d’atracció i identificació ha estat cabdal per tal de poder desenvolupar la
tasca d’avaluació del PLJS; i serà cabdal, també, per a de poder desenvolupar amb
èxit les polítiques de joventut i les accions de dinamització juvenil al municipi.
Els nuclis principals són Ordal (631 habitants), Sant Pau d'Ordal (547 habitants i cap
del municipi) Lavern (431) i Casablanca (404 habitants), que és una urbanització. Els
segueixen en nombre d’habitants Can Cartró (183), la Urbanització de Can Rossell
(129), i Ca l'Avi (101 hab.). Ja per sota el centenar d’habitants es troben els nuclis de
els Casots (88) la Urbanització de la Muntanya Rodona (83) i Sant Joan (82). Els
nuclis més petits són Cantallops (75), Can Batista (73) el Pago (72), Can Rossell (70)
i Can Bas (58), Torreramona i El Rebato.
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Els tres dels quatre nuclis amb més habitants compten a més amb escola, el que
potencia que exerceixin una certa influència en els nuclis més propers, de manera que
es donen més desplaçaments i més relació entorn aquests tres centes.
A l’escola de Sant Pau d’Ordal hi assisteixen els nens i nenes de Can Rosell i la
Urbanització de Can Rossell; de El Pago, Cantallops, la urb. Muntanya Rodona i Els
Casots. Lavern té entorn la zona de Ca l’Avi, Can Cartró, Can Batista i Can Bas. La
urbanització Casablanca forma part de la zona coneguda com a barri de Sant Joan,
que engloba també Torreramona i el Rebato que fan vida més cap a Sant Sadurní
perquè hi són més a prop. Ordal es troba més allunyat de la resta de nuclis i acull
alumnes només de les barriades properes.
El municipi de Subirats compta amb 3.027 habitants, segons dades de l’IDESCAT
(2013) dels quals 397, un 13,12%, són joves que tenen entre 15 i 29 anys. Des de
1991, la població ha crescut molt, un 45%, i ho ha fet de forma sostinguda en el temps
fins al 2010, moment des del qual ha patit una el volum de població ha patit una petita
davallada per primer cop en molts anys.
Gràfic 1: Evolució del nombre d'habitants a Subirats 1991-2013
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Font: Elaboració a partir de l’IDESCAT
Observant el gràfic d’estructura de la població per edats, podem veure que el volum
més gran de població es troba en el grup d’adults, entre els 35 i els 60 anys. La
piràmide té el seu ample màxim a la franja entre els 34 i els 39, tal com passa a la
resta de la comarca de l’Alt Penedès i a Catalunya, mostrant a posteriorment, en les
edats més joves, un aprimament ràpid i prou sobtat en forma de “cintura”. En el cas de
Subirats, tanmateix, sembla que aquesta reducció de la població es dóna de forma
més ràpida, situant-se el grup quinquennal menys nombrós a la franja entre els 25 i els
17

Pla Local de Joventut 2015-2018 de Subirats

29 anys, mentre que a l’Alt Penedès el grup d’edat amb menys població és més jove,
situant-se entre els 20 i els 24; i a Catalunya encara més, ja que està entre els 15 i els
19 anys.
Això té efectes molt forts sobre les dinàmiques juvenils i és d’especial rellevància per
les polítiques de joventut, ja que el grup de joves entre 15 i 30 anys, principals
destinataris d’aquestes, són pràcticament la gran franja d’edat més minoritària del
municipi, just després del grup de persones de 70 anys o més (319 persones).

Gràfic 2: Estructura de població per sexe i edat. Subirats, Al t Penedès i
Catalunya. 2013

Estructura de població Alt Penedès 2013

Estructura de població Catalunya 2013
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Font: Elaboració a partir de l’IDESCAT

Font: Elaboració a partir de l’IDESCAT

Així, com s’ha indicat a l’inici, la població jove de Subirats (entre els 15 i el 29 anys)
representava, el de 2013, el 12,47% del total, un índex inferior al de la comarca
(14,59%) i Catalunya (16,07%).
Respecte al conjunt de la població, en les dues darrera dècades, la població juvenil ha
perdut dràsticament pes relatiu, com ja s’intuïa observant l’estructura de la població; ha
passa de representar més d’un terç de la població (37,07%) el 1996 al percentatge
actual, gairebé una dècima part de la població.
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L’evolució a Catalunya i l’Alt Penedès entre el 1996 i el 2013 també marca un descens,
però no tan marcat.
Taula 1

Evolució dels joves i de la proporció dels joves de 15 a 29 anys respecte el
total de població.
Municipi, comarca i
(dades absolutes i percentatges)
Catalunya.
1996
2001
2013
% joves
% joves
joves
joves
joves %joves
436
37,07
433
38,56
397
13,12

Subirats
Alt
Penedès
Catalunya

23,39
23,88

17.123
1.454.489

17.758
1.380.599

21,93
21,77

15.499
1.181.391

14,59
15,64

Font: Elaboració pròpia de les dades extretes del INE

L'evolució quantitativa en el nombre relatiu de joves pot tenir efectes sobre la seva
posició social: d'una banda, afecta la seva visibilitat social i capacitat d'incidència
política; d'altra banda, també pot incidir sobre el seu perfil educatiu i d'activitat laboral,
ja que l'estructura global de la població pot facilitar o dificultar la inserció sociolaboral
dels i les joves.
Taula 2
Evolució dels joves i de la proporció dels joves de 15 a 29 anys respecte el total de
població.
Edat
Nº joves
%
15-19:
20-24
25-29
Total

72

76

148

72

65

137

53

59

112

197

200

397

37,28%
34,51%
28,21%
100,00%

Font: Elaboració pròpia de les dades extretes del INE

Pel què fa a la distribució per grups d’edat dins el col·lectiu de joves, la franja amb un
major nombre de joves és la més jove, entre els 15 i els 19 anys. El 37,28% dels jove
és en aquesta franja d’edat
Pel que fa a l’anàlisi de la procedència d’aquests joves, podem fixar-nos en les
diverses nacionalitats que composen la realitat juvenil municipal.
Taula 3
Nacionalitat dels joves de 15 a 29 anys per grups d’edat, i de la població. 2013.
Edat
Espanyola Resta Resta
Àfrica Amèrica Amèrica Àsia i
UE
Europa
del
del Sud Oceania
Nord i
Central
15-19
143
0
1
5
0
0
1
20-24

120

6

0

8

19

0

2

0

Total

150
136
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25-29

94

9

0

8

2

0

0

114

Total
Joves
Total
població

357

15

1

21

2

2

1

400

2.874

74

14

73

6

19

4

3.063

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.

Segons dades de l’IDESCAT de 2013, el grup de joves no espanyols més nombrós és
de joves amb nacionalitat d’alguna país de l’Àfrica, seguit per persones amb
nacionalitat d’algun altre país de la UE. Tanmateix, el percentatge de joves amb
nacionalitat estrangera és molt reduït entre els joves de Subirats, especialment entre
els joves menors d’edat .

Edat

Espanyola

Estrangera

Total

15-19

35,75

1,75

37,5

20-24
25-29
Total joves

30,00
23,5
89,25

4,00
4,75
10,75

34,00
28,25
100

Educació
Els i les joves de Subirats en edat d’estudis obligatoris han de desplaçar-se per a
poder anar a l’institut; l’institut públic que els correspon és l’Intermunicipal de Sant
Sadurní d’Anoia. Sí que hi ha, en canvi, tres escoles de primària a Ordal, Sant Pau
d’Ordal i Lavern. També hi ha llars d’infants municipals. No es disposa de dades
actualitzades sobre el nivell d’estudis dels joves de Subirats, ja que les darreres
disponibles són de 2001.
Mitjançant l’enquesta que es va distribuir a els joves de Subirats em pogut veure que
els joves consideren que surten molt ben preparats de l’escola per desprès afrontar
els estudis al IES, també s’ha pogut constatar que la majoria dels joves voldria assolir
estudis universitaris, per tant la motivació dels joves del municipi per continuar els
estudis és força elevada. En aquest aspecte no es percep que els joves del municipi
tinguin gaires problemes en educació, el que si que reclamen es un servei d’aula
d’estudi, que ara com ara no existeix al municipi. Des del Servei de Joventut s’ha
intentat portar a terme un aula d’estudi però sense èxit, es van fer reunions amb les
famílies de joves estudiants d’ESO i Batxillerat, sense tenir una resposta positiva per
encarar un aula d’estudi amb un monitor que els ajudes a l’hora de fer els deures.
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D’altra banda el Subijove disposa d’una sala on els joves que ho vulguin poden venir a
estudiar i a fer els deures.
Treball
L’ocupació i la capacitat d’accedir a un habitatge són elements clau per a poder fer la
transició cap a una vida adulta plenament autònoma.
Segons dades publicades per la mancomunitat Penedès Garraf a través del seu banc
de dades (http://iniciativeseconomiques.com/bancdedades), a juny de 2014, la taxa
d’atur a Subirats ha estat del 12,14%, amb 182 persones registrades a l’atur;
lleugerament per sota de la taxa catalana (14, 48) i comarcal (15,45%), i propera a la
de la major part de municipis de l’Alt Penedès. La taxa d’atur a Catalunya en
aquest mes es va situar al 14, 48%, mentre l’espanyola era del 18,90%
En nombres absoluts d’atur registrat, el col·lectiu amb major nombre d’aturats eren
les dones de més de 55 anys, seguit per les dones de més de 45 anys. Entre els
aturats, el nombre de dones (55%) és lleugerament major que el d’homes (45%);
tanmateix, pel què fa a noves contractacions, durant el mes observat el 72% de nous
contractes a Subirats els van signar homes.
En quant a l’evolució de l’atur al llarg del darrer any, de juliol de 2013 fins al juny del
2014 l’atur va experimentar una pujada bastant sostinguda fins a l’abril, quan ha
començat a baixar. Observant l’informe sobre el mercat de treball corresponent a
Gener 2014, es pot veure un fort descens de l’atur de gener a juliol, el pic més baix,
amb un fort repunt a l’agost on inicia la pujada. Tanmateix, la gràfica sobre
contractacions té un comportament una mica diferent, ja que tot i que mostra un petit
pic al maig, i el pic més gran al setembre, coincidint amb la verema; les contractacions
comencen a pujar ja des del mes de juny, el que indica que no hi ha correspondència
entre aquestes contractacions i el nivell d’atur de la població del municipi.
Un dels aspectes més destacables en quant a l’evolució de l’atur registrat mes a mes,
és que es dóna una forta davallada al mes de setembre , en paral·lel a un pic en
les contractacions, coincidint amb la verema. Això resulta coherent amb les
aportacions fetes als grups de debat amb joves, en què s’explicava que bona part del
jovent del poble hi treballa, el que suposa una bona oportunitat per a trobar feina, però
de l’altra part, es tracta de feines temporals i precàries en quant a estabilitat.
Amb els grups de discussió que s’han portat a terme, s’ha plantejat fer una prospecció
d’empreses, però en la seva opinió aquesta hauria de ser supramunicipals, ja que
consideren que a Subirats no hi ha les suficients empreses per poder encabir tota la
demanda que existeix, la majoria de la gent treballa fora del municipi, a no ser que hi
tinguin el negoci familiar o es dediqui al món vitivinícola.
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S’ha parlat dels canals que utilitzen per informar-se de les ofertes laboral que hi ha a la
comarca, una des les coses que han destacat és que no utilitzen la cartellera de l’espai
jove per informar-se de les ofertes laborals, consideren que l’espai jove està pensat
per un públic més adolescent. La sensació dels joves del municipi és que no hi ha molt
d’atur juvenil, o si més no la majoria de joves que no treballen estudien.
El Servei Jove de Subirats ha treballat l’ocupació des del canal de la informació,
mitjançant les cartelleres o distribuint la informació de les ofertes d’ocupació per les
xarxes socials. D’entrada no es reben gaires consultes sobre ocupació, tot i que si que
n’hi ha en referència a cursos o tràmits relacionats amb el món laboral.
No es percep una demanada explicita per part dels joves en aquest tema, això no vol
dir que els joves no tinguin la necessitat de millorar la seva situació laboral, si no que
potser no queda clar o bé no s’ha explicat prou quins són els serveis que es poden
oferir des de joventut, ja sigui amb l’assessorament, o cursos de formació que ajudin a
complementar els seus estudis i que puguin donar més oportunitats per entrar en el
món laboral. De fet s’havien organitzat tallers i cursos ( manipuladors d’aliments,
cursos de monitor de lleure...) i no es van portar a terme perquè no s’hi va apuntar cap
jove o bé s’havien apuntat pocs.
Habitatge
Es considera que hi ha pisos buits o desocupats, per tant , algun grup de joves ha
proposat

poder

treballar més en aquest àmbit, parlar amb els propietaris dels

habitatges i poder donar més sortida a l’habitatge de lloguer al municipi, ja que
valorarien positivament poder quedar-se a viure a Subirats, ja que consideren que
molts joves han marxat per la manca de possibilitats en l’habitatge. Un dels problemes
que es percep és que la majoria de les propietats son grans o bé estan abandonades.
Des de Joventut ja s’havia plantejat fer una prospecció d’habitatges buits que hi ha al
municipi, però no es va treballar a fons. A les cartelleres de l’equipament municipal es
pengen les ofertes d’habitatges de lloguer de la comarca, però mai són consultades
pels joves.
Participació
La participació a Subirats s’articula clarament per la via associativa. Nou dels seus 15
nuclis compten amb un Ateneu, Centre o Local Social, construït i gestionat per una
entitat local que engloba pràcticament tot el poble (nucli). La major part d’entitats estan
vinculades d’alguna manera a l’Ateneu , Centre Agrícola, etc. Hi ha un moviment molt
fort entorn les activitats de cultura tradicional, i hi ha per exemple tres colles de
diables, en tres nuclis diferents.

22

Pla Local de Joventut 2015-2018 de Subirats

Pel què fa a la participació dels joves, en general el què s’extreu de les entrevistes i
tallers que s’han fet, és que estan al cor de l’organització de les activitats del calendari
festiu i d’altres, però sovint tenen poca presència a les juntes dels ateneus. A més, en
els pobles on cal pagar una quota elevada per persona, són força els joves que deixen
de formar-ne part quan han d’afrontar ells el cost. Algunes entitats estan cercant
solució a aquest fet, per exemple establint una quota per casa i no per persona, o una
quota reduïda als més joves.
A nivell d’entitats juvenils, el servei de joventut té contacte fluid i col·labora estretament
amb les entitats d’Ordal (l’Esplai, per exemple), però no té pràcticament relació amb
entitats d’altres nuclis. Hi ha cert recel de relacionar-se a nivell institucional des d’una
de les entitats juvenils més fortes, l’Assemblea de Joves de Subirats, amb seu a Sant
Pau d’Ordal.
A Ordal, tot just s’ha constituït una nova entitat juvenil, Ordalencament, que engloba
els joves que ja eren al cor de l’organització d’entitats sota el paraigües de l’Ateneu
Ordalenc, actualment tenen entitat jurídica pròpia. Aquest procés s’ha fet amb suport
de la dinamitzadora juvenil.
Actualment no existeixen canals estables de participació entre els joves i l’ajuntament.
Els propis joves que prenen part al Subijove empren canals informals per a poder
desenvolupar les seves iniciatives, a través de la dinamitzadora juvenil o la Regidora
de Cultura, que és un referent per a ells ja que moltes activitats es promouen des
d’aquella regidoria.
9 dels 15 nuclis de Subirats, compten amb un Ateneu, Centre o Local Social, gestionat
per una entitat local. Existeix un moviment fort entorn a les activitats de cultura
tradicional, la participació dels joves està sovint vinculada en l’organització de les
activitats, però sovint tenen poca presència a les juntes dels ateneus. No existeixen
canals estables de participació entre els joves i l’Ajuntament, el Subijove intenta
canalitzar algunes de les iniciatives juvenils, i també la Regidoria de cultura, però
aquest contacte és molt puntual. Alguns joves assenyalen que no “es relacionen” amb
l’Ajuntament perquè no “els hi cal”, perquè ells i elles ja poden anar organitzant a la
seva manera allò que els hi agrada o motiva. La majoria de demandes per part
d’entitats i col·lectius cap a l’Ajuntament, són en qüestions administratives,
burocràtiques i cessions d’espais. El Servei Jove ha tingut contacte amb alguna de les
entitats del municipi per col·laborar-hi, però majoritàriament aquestes col·laboracions
s’han realitzat al poble on està ubicat l’equipament juvenil ( Ordal), ja que al tenir-hi
presencia s’ha pogut establir un vincle que ha facilitat que les entitats utilitzin el servei
per facilitar les activitats que destinen al poble, sobretot parlem de recursos econòmics
i d’assessorament burocràtic per l’entitat. Durant el 2014 es va establir contacte amb
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Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal, des de l’entitat hi havia molt interès en fer
activitats per joves i també d’ubicar-hi un espai exclusiu per a ells, la manca d’interès o
de disponibilitat dels joves adolescents per poder reunir-nos està enrederint la posada
en marxa, val a dir que la poca disponibilitat horària de la tècnica dificulta també que
s’avanci amb rapidesa.
Hi ha un gran gruix de les activitats que es realitzen que són organitzades per les
pròpies entitats i l’Ajuntament els hi ofereix suport i col·laboració. L’esplai

està

considerat com a una bona opció de lleure ( l’esplai és existent tant a Ordal com a
Sant Pau) , així com també els actes folklòrics com ara la Festa Major que es celebra a
cada nucli. Pel que fa a la organització d’activitats es valora que sí que hi ha persones
joves implicades, però l’abast de les activitats és només al poble ( nucli ), ja que es
considera una dificultat la mobilitat entre nuclis. Els joves proposen organitzar sortides
a teatres, museus, etc; activitats que han de “crear costum”, i que caldria fomentar la
participació d’entitats i col·lectius ja existents en les activitats del municipi.
El Servei Jove de Subirats ha organitzat tallers i activitats amb entitats del municipi,
concretament d’Ordal, però si que no acostuma a tenir en compte altres entitats de
municipi que podrien necessitar aquesta col·laboració. La dispersió municipal i la
manca de dedicació d’hores de la tècnica de joventut propicia que el servei jove no
arribi al conjunt de la població jove, en canvi les entitats si que tenen més disposició
per fer-ho.
A continuació us detallem els equipaments i les associacions existents al municipi:
Equipaments esportius


Pista poliesportiva descoberta a Ca l’Avi (nova)



Pista poliesportiva descoberta a Casablanca



Pista poliesportiva descoberta a Lavern



Camp de terra de futbol a Lavern



Camp de terra de futbol a Can Cartró.



Pista poliesportiva semi-coberta (només sostre) a Ordal.



Piscina Municipal a Ordal – on fan Aiguagym a l’estiu



Piscina Municipal a Sant Pau – on fan cursets de natació



Camp de Gespa a Sant Pau.



Pista poliesportiva descoberta a Sant Pau.



Camp de terra de futbol a la urbanització Can Rossell
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Entitats i Associacions:
NOM DE L'ENTITAT

NUCLI

Centre cultural i recreatiu de Ca lAvi

Ca l'Avi

Gegants de Ca l’Avi

Ca l'Avi

Casal de Can Batista

Can Batista

Geganters de Can Batista

Can Batista

Centre cultural i recreatiu de Can Cartró

Can Cartró

Club de futbol de Can Cartró

Can Cartró

Comissió de reis de Can Batista, Can Cartró i Ca
l'Avi
Centre cultural i recreatiu de Can Rossell

Can Cartró

Associació de defensa forestal de Subirats (ADF)

Cantallops

Associació diables Sant Pau d'Ordal

Cantallops

Btt Rocallons

El Pago

Patronat familiar dels Casots
Residència Fontsanta
Ateneu agrícola de Lavern

Els Casots
Els Casots
Lavern

Comissió de reis de Lavern

Lavern

Coral infantil - grup de joves de Lavern

Lavern

Diables de Lavern

Lavern

Drac de Lavern "el masellot"

Lavern

Geganters de Lavern

Lavern

Grup de medi ambient de Subirats

Lavern

Grup de teatre "en obres"

Lavern

Ateneu ordalenc

Ordal

Casa familiar - residència "el cenacle"

Ordal

Club futbol sala Ordal
Comissió de reis d'Ordal
Drac d'Ordal "l'escurçerot" i diables

Ordal
Ordal
Ordal

Esplai Sol naixent
Geganters d'Ordal

Ordal
Ordal

Grup de caramelles "l'oreneta"

Ordal

Grup de muntanya "crestabocs” d'Ordal

Ordal
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Grup de teatre "criatures"

Ordal

Grup de teatre "la ginesta"

Ordal

Ordalencament ( Associació Juvenil)

Ordal

Agrupació activa de Subirats (dones)
Assemblea de joves de Subirats

Sant Pau d'Ordal
Sant Pau d'Ordal

Assemblea nacional catalana Subirats

Sant Pau d'Ordal

Associació centre d'estudis Subirats (cesub)

Sant Pau d'Ordal

Centre agrícola Sant Pau d'Ordal

Sant Pau d'Ordal

Centre d'esplai "els cargols"

Sant Pau d’Ordal

Club de bàsquet femení Sant Pau d'Ordal

Sant Pau d'Ordal

Comissió de reis de Sant Pau d'Ordal

Sant Pau d'Ordal

Coral Llebeig

Sant Pau d'Ordal

Grup de grallers de Sant Pau d'Ordal

Sant Pau d'Ordal

Grup de teatre "k-tre-9"

Sant Pau d'Ordal

Grup excursionista del centre agrícola de Sant Pau
d'Ordal
Penedès FM Subirats

Sant Pau d'Ordal

Associació cultural Castell de Subirats

SUBIRATS

Vinimundus Penedès
Comissió de festes Torreramona i associació de
veïns el Rebato

SUBIRATS
Torre Ramona

Confraria del cava

Torre Ramona

Comissió de festes de la Urbanització Can Rossell

Urb. Can Rossell

Subigran (Associació de Jubilats i Pensionistes de
Subirats)
Unió Esportiva Sant Pau d'Ordal

Urb. Can Rossell

Associació de veïns del Barri de Sant Joan de
Subirats
Associació de veïns de la Urbanització Muntanya
Rodona

Urb. Casablanca

Sant Pau d'Ordal

Sant Pau d’Ordal

Urb. Muntanya Rodona

Informació
Més de la meitat dels joves enquestats s’assabenten de les activitats que es fan al
municipi per mitjà dels amics. Gairebé un 30% ho fa a través dels cartells (a l’Ateneu,
la piscina i el super) i xarxes socials (Facebook Subijove, i amics de Facebook). Els
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menys assenyalats són els díptics que rebien a casa, a l’institut, la web de
l’Ajuntament. Es valora que no sempre arriba la informació de tot el què es fa. Hi ha
demandes de joves que no acaben d’arribar, es valora que cal treballar més la
comunicació El servei de joventut Subijove és conegut per el 40% dels joves
enquestats (d’aquests el 95% viuen a Ordal; i Sant Pau d’Ordal un 40%; cap jove
enquestat de Lavern, Cantallops, Can Rosell ho coneixen. Els joves que hi ha estat
alguna vegada són el 30%. Tot i les dades es valora positivament la figura tècnica de
joventut de manera estable. Una des les demandes més destacades és la manca
d’informació que tenen els joves envers els horaris de tren de Lavern i del bus intern,
consideren que caldria ubicar els horaris a les parades de bus i altres llocs visibles del
municipi.
Els canals d’informació que ha utilitzat el Servei Jove municipal han estat
majoritàriament mitjançant les xarxes socials i cartelleres municipals, també s’han
realitzar protocols d’ocupació, habitatge, salut i educació per tal de donar més qualitat
al servei d’informació juvenil, sobretot per millorar les assessories, però les consultes
són molt escasses i s’ha optat per penjar informació a les xarxes socials, sobretot
ofertes de feina, informació de cursos i tallers i notícies que puguin ser d’interès per els
joves.
Salut
Els joves proposen utilitzar el canals de la informació com a punt fort per el
desenvolupament d’accions en aquest àmbit. Una de les observacions dels joves és el
que consum d’alcohol està molt normalitzat al municipi. Més de la meitat dels joves
enquestats, diuen no haver patit angoixa, ansietat, o altres malestar de tipus
psicològic; però un 42% dels enquestats diuen sí haver-ne patit. El 9% de joves
enquestats diu haver-se sentit controlat/da per la seva parella; i un 28% assenyalaven
conèixer algun amic o amiga que hagués patit una situació de violència de gènere.
Sobre aquesta temàtica el Servei Jove de Subirats realitza anualment un Punt Mòbil
de Salut, aquest servei proporciona informació sobre drogues i sexualitat per fomentar
la prevenció de riscos. Aquest servei es porta a terme un cop a l’any i es realitza
durant la Festa Major d’Ordal, normalment es distribueixen fulletons informatius i
materials, com ara preservatius o alcoholímetres.
3.2 Conclusions de la Diagnosi
Educació
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Desprès de les conclusions que s’han extret sobre aquesta qüestió caldrà plantejar-se
el potenciar l’aula d’estudi, donant un servei més proper i amb més serveis que
estiguin a l’abast tant dels joves com de les seves famílies. L’aula d’estudi es planteja
portar-la a terme al poble d’Ordal, ja que és on es troba l’equipament juvenil. L’aula
d’estudi s’ha de plantejar com un servei a tots els joves del municipi, però d’entrada i
donat que no es disposen de més equipaments juvenils, caldrà començar a donar el
servei on es disposa de la infraestructura suficient. Un dels serveis que també podria
donar-se a través de l’aula d’estudi és el d’invertir amb un monitor de suport que pugui
ajudar als joves estudiants a realitzar les tasques acadèmiques. D’aquesta manera
donem un punt de qualitat al servei i podem donar resposta a una necessitat que pot
ser ben rebuda per les famílies i els mateixos joves.

Treball
Fins ara el Servei Jove de Subirats havia apostat per fomentar l’ocupació dels joves
mitjançant la formació, segons les conclusions que em pogut extreure en aquest àmbit,
creiem que cal reforçar els canals de informació per tal que els joves puguin consultar
les ofertes de feina de les que disposa el servei de joventut, tant en les cartelleres com
en les xarxes socials. Segons la demanda o la percepció de necessitats que es puguin
esdevenir durant l’execució del PLJS es valorarà si fer formació per fomentar
l’ocupació des del municipi. Els joves de Subirats disposaran de tota la informació
sobre la formació que es porti a terme a la comarca.
Participació
Les entitats i ateneus són el nexe ideal per portar a terme accions pels joves de
municipi en les que el servei no pot arribar. És per això que veiem fonamental poder
col·laborar amb les entitats de municipi, d’aquesta manera aconseguirem arribar a més
població jove i també facilitarem que els joves d’altres nuclis puguin participar més
activament, també valorem positivament poder donar suport a les entitats que treballen
amb i per els joves de Subirats, d’aquesta manera enfortim l’esperit participatiu ja
existent a Subirats.
Informació
Cal potenciar molt més la difusió d’aquest servei, així com també donar a conèixer el
Servei de Joventut municipal a tots joves de Subirats. La manca de coneixement de
l’existència del servei de joventut, propicia a que molts joves no utilitzin els serveis
d’informació dels que aquest disposa, és per aquesta raó que durant la implementació
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del PLJS caldrà potenciar molt més els canals d’informació, així com també les
assessories específiques com poden ser les de mobilitat o assessoria acadèmica.
Aquestes assessories provenen de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès, però es poden
descentralitzar al municipi en el cas de ser necessari.
Salut
Cal mantenir els Punt Mòbil de Salut i continuar realitzar accions que afavoreixin a la
reducció de riscos en la salut dels joves de Subirats, sobretot en aspectes sobre
sexualitat i drogues, ja que són dos àmbits que tenen molta incidència en la vida dels
joves i que cal tenir en compte.
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4. MISSIÓ I OBJECTIUS
El PLJS 2015-2018 treballarà per donar resposta a les necessitats que s’han detectat a la diagnosi i que afecten als i les joves de Subirats, per
tal de fomentar la participació en el desenvolupament i progrés dels municipi, així com també facilitar l’emancipació i afavorir la realització del
seu projecte vital.

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Objectiu 1:
Fomentar la participació dels
joves per tal d’implicar-los en
el desenvolupament i progrés
social d’aquest en el seu
municipi.

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIUS OPERATIUS
Objectius específics

ACTUACIÓ

Nº
Fitxa
1.1

Eix: Participació
Millorar els serveis i accions que es realitzen
des de joventut

-Desenvolupar un programa Dinamització de
de dinamització destinat a l’espai jove
joves.

- Dinamitzar els les joves del municipi
- Establir espais de participació amb les
entitats i col·lectius joves del municipi

1.2
-Promoure el
desenvolupament
d'activitats diverses al
Servei Jove municipal.

Programació
d’activitats en el temps
lliure

1.3
-Donar suport a la
participació mitjançant
recursos humans,
econòmics, materials i
d’infraestructura.
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2.1
Eix: Treball
Objectiu 2:
Potenciar l’emancipació de les
persones joves per tal
d’afavorir la realització amb
èxit del seu projecte de vida

Fomentar l’ocupació juvenil a través del
servei d’informació

- Facilitar la recerca de
feina dels joves del municipi
en situació d’atur.

Manteniment de
“l’espai feina” al
equipament juvenil

3.1
Eix: Salut
Treballar la prevenció i la reducció de riscos
sobretot centrada en temes d'ús i abús de
drogues, de sexualitat- afectivitat i mètodes
anticonceptius i la prevenció d’accidents de
transit, incidint en temes de prevenció en
general.
Fomentar un estil de vida saludable en tots
els àmbits de la salut que afecten als i les
joves (sexualitat, us i abús de drogues...)

- Prevenir per al contagi
de malalties de
transmissió sexual
- Incidir en els aspectes
afectius que tenen relació
amb la sexualitat.
- Promoure un estil de
vida saludable
- Reduir el consum de
drogues entre la població
jove

Realització d’activitats
i accions relacionades
amb el programa de
salut al municipi

4.1
Eix: Educació
- Consolidar l’aula d’estudi
Consolidar l’aula d’estudi i el servei de suport i
assessorament als joves estudiants en temes - Mantenir l’assessoria
de: suport a l'estudi i suport a la trajectòria
acadèmica
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acadèmica.
Assessorar als i les joves durant la seva
trajectòria acadèmica.

Eix: Habitatge

- Implicar als diferents
agents que afecta
Promoure polítiques públiques d'habitatge l’habitatge.
destinat a la població jove mitjançant la - Oferir els serveis de la
implicació dels diferents agents, l'apropament borsa jove d’habitatge.
dels recursos existents i mitjançant la borsa
jove d'habitatge que actuï com a plataforma - Realitzar un estudi de
l’oferta de l’habitatge a
de contacte entre la oferta i la demanda.
Subirats.
Promoure polítiques públiques d’habitatge al
municipi

Potenciar l’habitatge
entre els joves del
municipi

5.1

6.1
Eix: Informació
Donar a conèixer el servei d’informació i
assessorament de forma propera i eficaç.
Oferir informació i assessorament als i les
joves sobre les diferents temàtiques que els
afecten de manera propera i eficaç.
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-Donar a conèixer (o fer
difusió) del servei
d’informació juvenil.
-Elaborar campanyes
informatives que es
considerin d’interès per als i
les joves.

Manteniment del
servei d’informació
sobre temes
essencials pels joves i
les seves famílies
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4.1 Actuacions del Pla Local de Joventut de Subirats
ACTUACIÓ 1.1: Dinamització de l’espai jove
Eix:

Participació

Descripció de l’activitat:
Des del servei jove hem observat que el que conté l’espai ja no és tant atractiu com
anys enrere, les noves tecnologies estan a l’abast de gairebé tothom i els joves en són
els seus usuaris principals. Un dels reclams de l’espai era la connexió a Internet, i la
majoria de joves ja el poden gaudir des de casa seva.
És evident que l’ús que s’està donant a l’espai no és suficient, la manca d’us per part
dels joves és el principal indicador; caldrà poder donar-hi un altre sentit, fomentant la
dinamització de l’espai, i fent que aquest sigui un espai on podran trobar diferents
possibilitats; com ara:
- Espai de trobada dinamitzats ( utilitzant dinàmiques de grup per fomentar el vincle,
aprofitar les habilitats dels joves per fer les activitats...).
- Espai per la realització d’activitats periòdiques, planificades i consensuades pel grup
de joves.
- Planificació d’activitats trimestral ( tècnica de joventut i joves)
Persones beneficiàries:
Joves residents a Subirats de 16 a 29 anys associats i no associats que vulguin
participar activament en les accions que es desenvolupin en l’equipament juvenil
Indicadors d’avaluació:
 Registre d’assistència.
 Nombre d’accions que s’han portat a terme durant l’any
Qui durà a terme l’activitat:
Servei Jove de Subirats.
Recursos:
Per realitzar aquesta actuació utilitzarem l’equipament juvenil.

ACTUACIÓ 1.2: Programació d’activitats en el temps lliure
Eix:

Participació

Descripció de l’activitat:
Realització d’activitats diverses, a demanda dels joves, al llarg de l’any, ja siguin
tallers, exposicions, cursos o sortides de caràcter extraordinari, etc. Aquestes activitats
han de facilitar un oci alternatiu i una oferta al mateix municipi tenint en compte que en
el temps lliure es poden treballar aspectes socioeducatius amb la població jove del
municipi
Cada any es consolidarà una programació estable d’activitats que es podrà modificar a
partir de la demanda dels propis usuaris. Dins d’aquesta programació es contemplen
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totes aquelles activitats que proporcionin un oci alternatiu als joves del municipi en el
seu temps lliure. Aquestes es podran desenvolupar qualsevol dia de la setmana en
horari diürn o nocturn.
Persones beneficiàries:
Joves residents a Subirats de 16 a 29 anys associats i no associats que vulguin
participar activament en les accions que es desenvolupin en l’equipament juvenil i
altres espais municipals.
Indicadors d’avaluació:
 Registre d’assistència.
 Fitxes d’avaluació de l’activitat.
 Impacte que han tingut les formacions en la vida dels i les joves participants
Qui durà a terme l’activitat:
Servei Jove de Subirats
Recursos:
Per realitzar aquesta actuació s’utilitzaran recursos econòmics, el Servei Jove disposa
de 2000€ per a la realització de les activitats

ACTUACIÓ 1.3: Establir espais de participació amb les entitats i col·lectius joves
del municipi
Eix:
Participació
Descripció de l’activitat:
Creació i promoció d'espais de participació juvenil en els que puguin participar joves
associats i joves no associats i que siguin representatius i de lliure accés.
Aquests adoptaran aquelles fórmules i tipologies que els joves decideixin: fòrums
joves, fòrums permanents, assemblees, coordinadores, associacions juvenils, consells
locals de joves, etc. No hi haurà una única manera de promoure la participació juvenil
al municipi, tot i que el Servei Jove de Subirats sempre vetllarà per tal que aquesta
sigui efectiva, representativa i s'adeqüi a les necessitats del municipi i dels seus joves,
donant importància a les xarxes socials com a mecanisme que afavoreix la participació
i la socialització de la informació entre els joves, mitjançant enquestes on-line i espais
de participació virtuals, entre d'altres.
Persones beneficiàries:
Joves residents a Subirats de 16 a 29 anys associats i no associats participar
activament en les accions que desenvolupin les associacions i el servei jove de
Subirats
Indicadors d’avaluació:
 Registre d’assistència.
 Impacte que han tingut les propostes participatives
Qui durà a terme l’activitat:
Servei Jove de Subirats i entitats municipals
Recursos:
Per la realització d’aquesta actuació utilitzarem els recursos humans dels que disposa
el Servei de Joventut, en aquest cas la tècnica de Joventut.
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ACTUACIÓ 2: Manteniment de “l’espai feina” al equipament juvenil
Eix:

Treball

Descripció de l’activitat:
Mantenir “L’espai Feina” com a punt d’informació laboral en l’equipament juvenil, un
servei que a través del punt TIC i les cartelleres del servei jove, els joves poden de
forma regular consultar les ofertes de feina recents i també realitzar la recerca
d’aquestes a través d’Internet.
Persones beneficiàries:
Joves residents a Subirats de 16 a 29 anys en situació d’atur
Indicadors d’avaluació:
 Registre de consultes ateses
Qui durà a terme l’activitat:
Servei Jove de Subirats.
Recursos:
Per la realització d’aquesta actuació disposarem dels recursos existents a
l’equipament, cartelleres i ordinadors d’autoconsulta.

ACTUACIÓ 3 : Realització d’activitats i accions relacionades amb el programa
de salut al municipi
Eix:

Salut

Objectiu general:

Treballar la prevenció i la reducció de riscos sobretot centrada
en temes d'ús i abús de drogues, de sexualitat- afectivitat i
mètodes anticonceptius i la prevenció d’accidents de transit,
incidint en temes de prevenció en general.

Objectiu específic:

Promoure la prevenció i la reducció de riscos en matèria de
salut jove.

Descripció de l’activitat:
Punt mòbil de Salut itinerant, que estigui present al màxim actes festius, d'oci,
educatius que es realitzin al municipi i que tinguin una destacada assistència de joves.
Xerrades i Campanyes sobre prevenció i reducció de riscos, en matèria de
sexualitat, relacions de parella, afectivitat i autoconeixement adreçades a diferents
grups d'edat i a famílies.
Aprofitar els recursos que ens ofereix el Pla de Drogues de l’Alt Penedès per poder
portar a terme diferents intervencions en possibles problemàtiques de consum de
drogues, així com també , per proporcionar als joves tota la informació vinculada a les
drogues i els seus efectes a través de xerrades, activitats específiques...
Persones beneficiàries:
Joves residents a Subirats de 16 a 29 anys en risc o amb possibilitat de risc
Indicadors d’avaluació
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Registre d’assistència a les xerrades
Reunions d’avaluació de les accions del Pla de Drogues Comarcal
Registre de consultes ateses
Qui durà a terme l’activitat:
Servei Jove de Subirats, Servei Comarcal de Joventut.
Recursos:
Per a la realització d’aquesta activitat utilitzarem com a recurs el programa d’activitats
del que disposa el Servei Comarcal de Joventut. L’Ajuntament de Subirats té conveni
amb aquest servei i pot disposar dels programes que disposa.
També s’utilitzarà com a recurs el Pla Comarca de Drogues de l’Alt Penedès,
l’ajuntament de Subirats hi està adherit.

ACTUACIÓ 4: Crear una sala d’estudi municipal
Eix:
Educació
Descripció de l’activitat:
Crear una sala dedicada a l’estudi i al suport dels estudiants mitjançant un monitor de
suport dins l’equipament juvenil que permeti als usuaris del servei poder estudiar i
realitzar treballs en grup. Aquest espai es pot oferir en moments puntuals de l’any
(Gener i Juny), o bé tenir una continuïtat, d’aquesta manera s’afavoreix uns trajectòria
educativa de qualitat afavorint que els joves del municipi de Subirats puguin disposar
d’un servei de qualitat dintre del municipi.
Persones beneficiàries:
Joves residents a Subirats de 12 a 20 anys
Indicadors d’avaluació
 Registre d’assistència a l’aula d’estudi
Qui durà a terme l’activitat:
Servei Jove de Subirats

Recursos:
Aquesta acció es durà a terme a l’equipament municipal situat a Ordal.
ACTUACIÓ 5 : Potenciar l’habitatge entre els joves del municipi
Eix:

Habitatge

Descripció de l’activitat:
Participar en la gestió i a promoció de la Borsa Jove d'Habitatge com a plataforma per
posar en contacte la oferta i la demanda d'habitatge i promoure la creació d'habitatge
de lloguer destinat a la població juvenil al municipi. Aquesta borsa jove d'habitatge
esdevé un servei proper i de qualitat.
Altres funcions de la borsa jove d'habitatge seran les d'informar sobre aquelles
qüestions bàsiques relacionades amb l'habitatge: drets i deures, temes legals, etc. Així
com facilitar l'accés als ajuts existents per a l’adquisició i lloguer d'habitatges.
Una de les tasques a realitzar durant la implementació del PLJS 2015-2018 és la de
fomentar el servei d’habitatge dintre del municipi, per facilitar als joves la possibilitat
d’emancipar-se en el seu municipi sense tenir la obligació de marxar d’aquest per
manca d’oferta d’habitatges de lloguer.
Des del Servei Jove de Subirats es realitzarà un estudi dels habitatges buits i es
realitzaran xerrades amb propietaris i futurs llogaters joves per tal de dinamitzar el
servei i cobrir una necessitat existent
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Persones beneficiàries:
Joves de Subirats entre 18 i 35 anys amb necessitat de llogar un habitatge
Indicadors d’avaluació
 Nombre de pisos llogats per joves del municipi de Subirats
Qui durà a terme l’activitat:
Servei Jove de Subirats, Servei d’Habitatge Comarcal, Servei de Joventut Comarcal
Recursos:
Per portar a terme aquesta actuació utilitzarem els recursos humans dels que disposa
l’ajuntament de Subirats, en aquest cas la tècnica de joventut. També es disposarà
dels tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per poder utilitzar a través d’ells els
recursos que es disposen en temes d’habitatge per joves.

ACTUACIÓ 6 : Manteniment del servei d’informació sobre temes essencials
pels joves i les seves famílies
Eix:
Informació
Descripció de l’activitat:
Crear i facilitar l’accés a serveis d’assessoria sobre temes essencials per als joves,
concretament i com a mínim a assessories sobre: salut, món del treball i acadèmic.
Les assessories funcionaran atenen consultes que seran ateses de forma
individualitzada i anònima per la tècnica de joventut municipal que serà la professional
encarregada de derivar cadascuna de les consultes a l'assessoria que sigui
especialista en aquest sentit, ja siguin assessories que posen a l'abast altres
administracions com assessories comarcals i/o municipals.
Un aspecte fonamental d’aquesta actuació serà donar a conèixer el servei
d’assessories, mitjançant la difusió apropiada.
Persones beneficiàries:
Joves de Subirats entre 14 i 30 anys que necessitin informació o assessorament de
diferents temes.
Indicadors d’avaluació
 Nombre de consultes ateses durant l’any
Qui durà a terme l’activitat:
El Servei Jove de Subirats
Recursos:
Per portar a terme aquesta actuació s’utilitzaran els recursos d’infraestructura i
humans que disposa el Servei Jove de Subirats.
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4.2 Calendari
Programació
Consolidació
Ampliació
Funcionament normalitzat

1.2 Programació d’activitats en el temps lliure
1.3 Establir espais de participació amb les entitats i col·lectius joves del municipi
2. Manteniment de “l’espai feina” al equipament juvenil
3. Realització d’activitats i accions relacionades amb el programa de salut al
municipi
4. Crear una sala d’estudi municipal
5. Potenciar l’habitatge entre els joves del municipi
6. Manteniment del servei d’informació sobre temes essencials pels joves i les
seves famílies
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Des

Nov

Oct

Set

Ago

Jul

Mai

Abr

Mar

Feb

Gen

1.1 Dinamització de l’espai jove

Jun

2015

ACTUACIONS
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1.2 Programació d’activitats en el temps lliure
1.3 Establir espais de participació amb les entitats i col·lectius joves del municipi
2. Manteniment de “l’espai feina” al equipament juvenil
3. Realització d’activitats i accions relacionades amb el programa de salut al
municipi
4. Crear una sala d’estudi municipal
5. Potenciar l’habitatge entre els joves del municipi
6. Manteniment del servei d’informació sobre temes essencials pels joves i les
seves famílies
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Mai
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Feb

Gen

1.2 Dinamització de l’espai jove
1.3

Jun

2016

ACTUACIONS
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1.2 Programació d’activitats en el temps lliure
1.3 Establir espais de participació amb les entitats i col·lectius joves del municipi
2. Manteniment de “l’espai feina” al equipament juvenil
3. Realització d’activitats i accions relacionades amb el programa de salut al
municipi
4. Crear una sala d’estudi municipal
5. Potenciar l’habitatge entre els joves del municipi
6. Manteniment del servei d’informació sobre temes essencials pels joves i les
seves famílies
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Des

Nov

Oct

Set

Ago

Jul

Mai

Abr

Mar

Feb

Gen

1.4 Dinamització de l’espai jove

Jun

2017

ACTUACIONS
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1.2 Programació d’activitats en el temps lliure
1.3 Establir espais de participació amb les entitats i col·lectius joves del municipi
2. Manteniment de “l’espai feina” al equipament juvenil
3. Realització d’activitats i accions relacionades amb el programa de salut al
municipi
4. Crear una sala d’estudi municipal
5. Potenciar l’habitatge entre els joves del municipi
6. Manteniment del servei d’informació sobre temes essencials pels joves i les
seves famílies
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Jul

Mai

Abr
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Gen

1.5 Dinamització de l’espai jove

Jun

2018

ACTUACIONS

Pla Local de Joventut 2015-2018 de Subirats

5. METODOLOGIA
Els principis rectors són aquells criteris que han d’inspirar el disseny, la implementació
i l’avaluació de les polítiques de joventut d’una forma transversal . És per això que en
la metodologia del PLJS s’han tingut en compte els quatre principis rectors:
participació, transformació, integralitat i qualitat.
Participació
La participació ha estat bàsica en l’elaboració del disseny del PLJS, però també cal
tenir-la present en el seguiment i l’avaluació del document. Ara com ara han participat
tots els agents rellevants i afectats en la política de joventut que es vol portar a terme a
Subirats, molt especialment s’ha tingut en compte a les persones joves i el moviment
juvenil que s’esdevé al municipi.
S’han portat a terme diverses entrevistes a regidors, presidents d’associacions i socis,
tècnics de l’ajuntament i també s’han creat grups de discussió amb els joves.
D’aquesta manera hem pogut tenir una visió més propera de la situació dels joves del
municipi de Subirats, hem pogut saber quines són les seves inquietuds i necessitats,
també hem pogut saber com es mouen els joves i que fan dintre del teixit associatiu, i
també la vinculació que té l’administració local amb els joves de Subirats i a la inversa.
Aquesta informació ens ha facilitat l’elaboració de la diagnosi, hem pogut extreure’n les
conclusions i hem fet les actuacions que es consideraven adequades segons les
necessitats detectades.
Davant d’aquesta acció hem pogut copsar que cal que el nou PLJS tingui més present
les opinions dels joves, no tant sols en la elaboració d’aquest document que vertebra
les polítiques locals de joventut de Subirats, si no també per la seva implementació i
avaluació. Cal potenciar els canals de participació ja existents, que permetin recollir
les inquietuds i opinions dels joves, els grups de discussió, les entrevistes... són un
bon recurs per obtenir dades que ens expliquin quina és la situació que està vivint la
població jove de Subirats, d’aquesta manera afavorim una bona avaluació de les
polítiques locals de joventut.
No hi haurà una sola manera de fomentar la participació, caldrà tenir en compte
diferents canals que també ens permeten arribar a més població jove de la que
arribem, per tant caldrà tenir present les xarxes socials com a canal de comunicació
més comú entre els joves.
Una de les accions participatives que s’estan portant a terme i que creiem que és una
acció molt útil, és la de consensuar amb els joves quines activitats es portaran a terme,
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es fan trobades un cop al trimestre i es planteja conjuntament quines accions i
activitats es durant a terme durant el trimestre. També s’ha realitzat un pressupost
participatiu, on els joves decideixen com gestionar i que fer amb els recursos
econòmics que disposar joventut.

Transformació
El PLJS pretén ser el document que inclusiu i és per això que totes les accions que es
portin a terme tindran en compte la diversitat dels joves Subirats, sense distinció de
sexe, origen o per discapacitat. Cal que les accions del PLJS siguin facilitadores a
l’accés de la població jove al coneixement, serveis i béns existents, per tal que en
puguin fer us sense obstacles.
Serà necessari establir mecanismes de seguiment i avaluació que mesurin la
inclusivitat, tant en les activitats programades periòdicament com en l’ús de
l’equipament juvenil.
El Servei Jove de Subirats ha de facilitar que els joves amb més dificultats per motius
socials, econòmics, educatius o de discapacitat, puguin accedir a programes i/o
activitats que afavoreixin el seu empoderament.
Alhora els agents que treballem amb els joves hem de ser capaços de detectar i
analitzar possibles situacions de desigualtat per raó de gènere, edat, discapacitat,
origen o classe social. Es tindrà especial cura a la incorporació de la perspectiva de
gènere en tots els processos i actuacions a desenvolupar i establir mecanismes que
permetin avaluar el grau d’assoliment.
Per tal que les polítiques locals de joventut siguin inclusives hem de tenir present la
dificultat de mobilitat que existeix a Subirats ja que és un municipi dispers. Cal que el
servei jove municipal s’adapti aquesta situació i aporti solucions al respecte. La
descentralització de les activitats serà un tema a treballar durant la implementació del
Pla Local de Joventut de Subirats, però som conscients que per portar-ho a terme
caldrà establir mecanismes de participació, reunions.. amb els joves d’altres nuclis, ja
que sense la seva col·laboració serà molt difícil que l’acció resulti exitosa. Cal millorar
els canals d’informació i assessorament juvenil no tant sols mitjançant les xarxes
socials, si no també de forma presencial, un dels serveis que es podríem donar per
millorar aquesta situació és la de demanar informació i assessorament específic i que
la tècnica local de joventut es pugui desplaçar per atendre als i les joves interessades.
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Integralitat
Cal entendre que l’individu és un i que, per bé que les lògiques administratives
demanin divisions sectorials, cal actuar tenint en compte la globalitat.
Per això es fa imprescindible treballar des de la transversalitat, incorporant en les
diferents fases de les polítiques públiques (disseny, implementació i avaluació) els
agents de diferents àmbits territorials i perspectives o esferes sectorials.
Per tal de poder implementar amb èxit les polítiques locals de Joventut cal tenir en
compte el treball transversal i el treball en xarxa, tots aquell agents que treballin o
estiguin implicats amb les polítiques adreçades als joves , cal que participin en el
procés d’implementació i avaluació del PLJS, només d’aquesta manera es podran
aconseguir els objectius establerts.
La coordinació institucional entre les diferents administracions hi és present en la
mesura que s’intentarà realitzar polítiques mancomunades, més enllà de les polítiques
municipals, optimitzant així els recursos existents, aprofitant també serveis i programes
que altres administracions posen a disposició dels municipis (Diputació de Barcelona,
Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal, etc).
Per a implementar el PLJS de forma integral caldrà tenir en compte el treball
interdepartamental i interinstitucional.
Per treballar la interdepartamentalitat la regidoria de joventut es coordinada de forma
puntual amb altres regidories, sobretot amb esports, cultura, educació i benestar
social, ja que són les àrees en les quals el seu treball pot tenir incidència amb la
població jove de Subirats.
Per treballar la interinstucionalitat la regidora de joventut utilitza diferents recursos que
li ofereixen administracions properes com pot ser el Consell comarcal de l’Alt Penedès,
amb aquesta institució té signat un conveni que li permet tenir una Tècnica de Joventut
compartida amb altres municipis, d’aquesta manera el municipi pot po0tar a terme les
polítiques de joventut que impulsa. També la relació que té amb la Direcció General de
Joventut i la Diputació de Barcelona, li permet dotar-se de recursos que el municipi per
si sols no podria disposar, parlem de l’assessorament recolzament tècnic, així com
també de recursos econòmics.

Qualitat
Els agents que treballem en joventut, en aquest cas una tècnica de joventut i la
regidoria de joventut, hem de ser coneixedors de la realitat juvenil de Subirats, i
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aquest fet cal que es vegi reflectit en la proximitat i en la capacitat d’adaptació a les
necessitats específiques dels joves.
El PLJS cal que sigui dinàmic i que s’adapti a la realitat canviant que pot succeir
durant els quatre anys de vigència del document. Ha de ser un document que estigui
obert a les propostes i als canvis que siguin necessaris per tal que aquest s’adapti a la
realitat i sigui de qualitat.
Per poder tenir facilitat per obtenir certa informació sobre l’execució de les polítiques
locals i de les actuacions que s’executaran, caldrà tenir en compte que caldrà avaluarles prèviament, les dades ens oferiran la informació necessari per adaptar les accions
a les necessitats.
6. RECURSOS
6.1 Recursos econòmics

PRESSUPOST ANY EN CURS ( 2015)
INGRESSOS
Fons Propi
 Conveni Consell Comarcal Alt Penedès ( tècnics/ques compartits/des i
programes compartits)
 Partida de Joventut ( actuacions i activitats)
Subvencions ( Diputació de Barcelona)

10.300€
2.000€
8.000€

Total Ingressos

20.300€

DESPESES
RRHH ( Conveni Consell Comarcal Alt Penedès)
Actuacions PLJS
 Dinamització de l’espai jove

10.300€
1.000€



Programació d’activitats en el temps lliure



Establir espais de participació amb les entitats i col·lectius joves del
municipi

3.000€
500€
500€
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Manteniment de “l’espai feina” al equipament juvenil



Realització d’activitats i accions relacionades amb el programa de salut al

1.000€

municipi

2.000€



Crear una sala d’estudi municipal

1.500€



Potenciar l’habitatge entre els joves del municipi



Manteniment del servei d’informació sobre temes essencials pels joves i

500€

les seves famílies

Total Despeses

20.300€

6.2 Recursos humans
La Regidoria de Joventut de Subirats disposa d’una tècnica de joventut compartida ,
amb una dedicació de 8 hores d’atenció directa, i 2 hores de gestió interna o de
dedicació a realitzar tasques en medi obert al municipi, 2 hores per reunions de
coordinació municipal i/o comarcal o que passarien a una bossa d’hores extres. En
total realitzaria 12 hores setmanals.
La Regidoria de Joventut de Subirats té signat un Conveni amb el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès. Mitjançant aquest conveni s’estableix la externalització del personal
dedicat a joventut, a través de la que l’ajuntament delega la contractació d’aquest
personal al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. El personal que el Consell Comarcal
destina als ajuntaments interessats en signar el conveni, està externalitzat a traves de
concurs públic amb una empresa de serveis que contracta aquest personal, que està
format per dinamitzadors juvenils amb categoria d’animador sociocultural segons el
Conveni de Lleure de Catalunya,

que es dediquen de forma exclusiva al

desenvolupament de les polítiques de joventut municipals.

Tasques de la Tècnica de joventut:
 Redactar el Pla Local de Joventut
 Definir, planificar, executar, desenvolupar i avaluar tècnicament les polítiques
de joventut locals
 Gestionar les subvencions (Diputació, Generalitat i altres que es consideri
oportú: Europa, iniciativa privada, etc)
 Gestionar el pressupost local de joventut
 Coordinar-se periòdicament amb el responsable polític municipal i
desenvolupar tècnicament les seves indicacions
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 Coordinar-se periòdicament amb el Servei comarcal de joventut mitjançant la
taula tècnica comarcal de joventut, les reunions de personal tècnic compartit i
d’altres que es consideri oportú
 Desenvolupar el treball interdepartamental i en xarxa tant a nivell comarcal com
municipal
 Desenvolupar els programes, projectes i Serveis del Protocol d’Intervenció
Estratègica Comarcal de Joventut als municipis (PIECJ), adaptant-los a les
característiques i les necessitats de les persones joves del municipi
 A banda d’aquestes tasques tècniques concretes, cal afegir-hi les establertes
per a la dinamització de l’equipament juvenil


Diàriament es farà anotació dels usos de l’equipament i dels Serveis



Diàriament es farà anotació del registre de consultes d’informació juvenil



Setmanalment es realitzarà un informe de seguiment



Mensualment assistiran a una reunió de coordinació amb la resta de
tècnic/ques compartides



Mensualment assistiran a la reunió de coordinació de taula tècnica de joventut
de l’Alt Penedès



Periòdicament assistiran a les formacions i reunions que es consideri oportú,
prèvia validació per part del Servei Comarcal de Joventut



Trimestralment s’elaborarà un informe quantitatiu de síntesi



Entre els mesos de novembre i desembre es realitzaran les memòries



La darrera quinzena de desembre es farà l’avaluació i el tancament de l’any



Es realitzaran anualment les gestions tècniques necessàries per tal de
dissenyar o avaluar el Pla Local de Joventut i les diferents convocatòries de
subvencions obertes per les administracions de la Generalitat i de la Diputació
en matèria de joventut.

6.3 Recursos Funcionals
Subirats, disposa d’un local d’ús exclusiu destinat als joves situat a Ordal, amb accés
directe al carrer. Té tres sales, cadascuna amb un ús diferent i un lavabo.
Els joves poden gaudir de quatre ordinadors amb accés directe a Internet i possibilitat
d’imprimir gratuïtament. Màquina , Play Station amb diferents jocs, ping-pong, jocs de
taula, ofertes laborals, petita biblioteca i assessorament personalitzat.
No hi ha més espais destinats a joventut en cap altre nucli del municipi, això dificulta
l’apropament amb els joves d’altres pobles de Subirats.
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Subirats disposa d’equipaments esportius a diferents nuclis del municipi, aquests
acostumen a estar freqüentats per joves.
7. AVALUACIÓ
L’avaluació del PLJS s’elaborarà a final de cada d’any i té com a objectiu valorar si
totes les fases del Pla Local han estat les adequades i si cal fer-ne alguna millora en
un futur, això ens ajudarà a fer una revisió més continuada de l’adequació de les
accions que està previst portar a terme durant la vigència d’aquest document.
Per tal de poder avaluar el PLJS cal tenir en compte els agents implicats:
-

Polítics/ques: regidor o regidora de joventut, així com també altres regidories
que hagin tingut un paper destacat en les accions proposades.

-

Tècnics d’altres serveis que estiguin implicats amb les polítiques locals de
joventut de Subirats, com ara el Servei Comarcal de Joventut.

-

Representants del col·lectiu jove i/o de les entitats juvenils.

Per poder avaluar el PLJS amb els agents implicats es realitzaran reunions
periòdiques amb la regidoria de joventut, els joves i altres professionals per
intercanviar opinions i prendre decisions per a la possible millora del PLJS de cara al
següent En aquesta reunió s’exposarà la informació generada durant l’any i es durà a
terme una reflexió de tres punts d’ordre del dia. En primer lloc es treballaran les
necessitats dels joves del municipi. En segon lloc les polítiques públiques
desenvolupades a partir del Pla de Joventut de la de Subirats, s’estudiarà el nivell de
execució

d’aquestes

i

el

funcionament

que

desenvolupen.

Per

últim,

es

desenvoluparan propostes de millora d’aquests últims dos punts exposats de cara a
l’any que següent. Aquesta reunió te la finalitat de fer un anàlisi de l’execució del pla
en base a la avaluació generada. Així doncs, es plantejarà si s’està avançant cap als
objectius establerts en el pla de joventut.
La recollida d’informació sempre serà de manera periòdica i anualment. L’informe es
generarà per cada any natural, i els indicadors clau seran repassats duran les reunions
anuals d’avaluació.

A continuació detallem els aspectes que volem avaluar del Pla Local de Joventut de
Subirats 2015-2018:
A finals d’aquest any en curs s’avaluarà si els criteris que s’han tingut en compte de
cara a la diagnosi han estat adequats com a font d’informació, s’han utilitzat dades
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tant qualitatives com quantitatives, però tindrem especialment en compte els espais de
participació i els grups de discussió, valorarem amb els joves mitjançant una reunió a
finals de l’any que permetrà revisar el PLJS i discutirem si les seves opinions i les
seves necessitats han estat o no reflexades en el document i si cal afegir o prescindir
d’alguna d’elles.
Tant en el disseny com en la implementació s’han tingut en compte els principis de ,
integralitat, participació. S’ha treballat la participació sobretot en la diagnosi, s’han
establert espais de participació per joves, i també s’ha contat amb la participació de
diferents agents tant polítics, tècnics i del teixit associatiu mitjançant entrevistes que
han facilitat ampliar la informació sobre la realitat juvenil del municipi de Subirats. S’ha
treballat la interdepartamentalitat en tant que s’ha intentat extreure informació
mitjançant les entrevistes a les regidories de cultura i esports. Tots aquest aspectes
que han estat presents en l’elaboració del PLJS també es tenen en compte en la
implementació del document, és per això que en el transcurs de la seva implementació
es tindrà en compte si els principis establerts en la metodologia de treball es veuen
reflectits en les actuacions proposades i en les polítiques locals. Per poder establir
aquests criteri es revisarà a final de cada any de la vigència del Pla, si les actuacions i
els projectes que s’executen tenen en compte els principis metodològics, aquesta
informació la extraurem mitjançant un informe anual que donarà una informació clara i
global de la implementació del PLJS.
També avaluarem tots els projectes que es volen implementar durant la vigència del
PLJS:

ACTUACIÓ

INDICADOR

CRITERI

Registre
d’assistència.

Increment del 10%
d’assistents

Nombre
d’accions que
s’han portat a
terme durant
l’any

Increment d’un 5% de
les accions portades a
terme durant l’any

FONT INFORMACIÓ

Fitxes de registre

1.1 Dinamització
de l’espai jove
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Registre
d’assistència.
1.2 Programació
d’activitats en el
temps lliure

1.3 Establir
espais de
participació
amb les entitats
i col·lectius
joves del
municipi

2. Manteniment
de “l’espai
feina” al
equipament
juvenil

3. Realització
d’activitats i
accions
relacionades
amb el
programa de
salut al municipi

Increment del 10%
d’assistents

Fitxes de registre

Impacte que
Grau de satisfacció
han tingut les
formacions en
la vida dels i les
joves
participants
Increment del 10%
Registre
d’assistents
d’assistència.

Fitxes avaluació
d’activitats

Satisfacció que
han tingut les
propostes
participatives

Grau de satisfacció

Fitxes avaluació dels
espais de participació

Registre de
consultes
ateses

Increment de l 10%
de les consultes
ateses

Fitxa de registre de
consultes

Registre
d’assistència a
les xerrades

Increment del 10%
d’assistents
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Increment
del 5% de les
consultes ateses

Memòria del Punt Mòbil
de Salut

Nombre de reunions
durant l’any

Actes reunions.

Nombre de
pisos llogats
per joves del
municipi de
Subirats

Increment del 0% al
5% dels pisos de
lloguer per joves a
Subirats

Registre de pisos
llogats al municipi per
joves menors de 35
anys

Registre
d’assistència a
l’aula d’estudi

Increment del 0% al
5% dels assistents a
la sala d’estudi

Nombre de
consultes
ateses durant
l’any

Increment de l 10%
de les consultes
ateses

Registre de
consultes
ateses

Reunions
d’avaluació de
les accions del
Pla de Drogues
Comarcal
5. Potenciar
l’habitatge entre
els joves del
municipi

4.Crear una sala
d’estudi
municipal
6 .Manteniment
del servei
d’informació
sobre temes
essencials pels
joves i les seves
famílies
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