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1. Presentació 

 

El present document és l’aposta municipal de cara als propers 4 anys per tal de 

desenvolupar unes polítiques integrals i de qualitat a Subirats. El Pla Local de Joventut 

2020-2023 pretén ser la continuació del PLJ 2015-2018, que ens servirà per assentar 

les bases per dirigir les principals fites en matèria de joventut, on s’ha tingut present el 

marc normatiu recollit en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 i en la 

Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut de Catalunya, tenint en compte també el Pla 

Comarcal de Joventut 2019-2023 de l’Alt Penedès.  

Fa quasi 20 anys que Subirats ha dirigit una part de la seva acció municipal a donar 

veu, espais de trobada i de participació als joves del municipi, consolidant el Servei 

Local de Joventut de Subirats, amb actualment tres seus, anomenades Subijove: el 

Subijove d’Ordal, el Subijove de Sant Pau d’Ordal i el Subijove de Casablanca. La 

complexitat geogràfica que presenta Subirats degut a la dispersió dels nuclis que té 

arreu del municipi ens presenta un dels principals reptes que hem d’assolir i aprofundir 

des de la nostra tasca amb les i els joves del municipi, fet que ens fa replantejar-nos 

l’execució transversal de les polítiques de joventut i buscar la manera d’assolir els 

nostres objectius a la major part de població jove de Subirats.  

Per tal de garantir amb èxit les polítiques de joventut esmentades en el següent 

document, i per a que suposin una transformació efectiva de les oportunitats dels i les 

joves del municipi, és important tenir en compte, durant tot el procés d’elaboració del 

pla, el principis rectors de les polítiques de joventut, a partir d’una metodologia comuna 

arreu del territori català que ens permetin entendre i desenvolupar les polítiques de 

joventut.  

El Pla Local de Joventut compta amb una doble finalitat. Per una banda, es tracta d’un 

document d’anàlisi de la realitat juvenil, on s’han tingut en compte dades tant 

quantitatives com qualitatives on s’ha obtingut una visió general de les necessitats i 

expectatives dels i les joves del municipi. Per altra banda, gràcies a la informació 

recollida en els diferents instruments de recollida d’informació, ha estat possible 

plantejar i estructurar les actuacions que des del Servei de Joventut es duran a terme 

al llarg dels pròxims quatre anys. 
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2. Diagnosi del Pla Local de Joventut 

 

2.1. Introducció a la diagnosi 

La següent diagnosi ha estat concebuda d’acord amb els principis, els valors i les 

pautes metodològiques que marquen la Llei 30/2010 de polítiques de Joventut de 

Catalunya, el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010 -2020 i els documents 

d’orientació publicats per l’Agència Catalana de Joventut i l’Observatori Català de la 

Joventut.  

 

Així doncs, els principis de participació i integralitat estructuren la diagnosi a través de 

les etapes i de la configuració d’un procés participatiu encara en curs. Paral·lelament, 

els principis de qualitat i de transformació s’expressen a través de l’ús continuat de 

tècniques contrastades de recollida d’informació i de l’enfocament de la diagnosi en 

aquelles àrees d’acció política que situa el PNJCat. L’esperit de diàleg i la vocació de 

consens amb els agents locals han guiat l’acció del suport tècnic i garanteixen que la 

visió de la realitat juvenil al municipi aportada per la diagnosi és rigorosa i fiable.  

 

2.2. Context 

L’Ajuntament de Subirats va elaborar l’any 2014 un Pla Local de Joventut. El pla en 

qüestió analitza un per un els diferents àmbits que afecten la vida quotidiana dels joves 

(habitatge, ocupació, educació, salut...) i proposa un seguit d’actuacions per al període 

2015-18. Tot seguit es relacionen les dues línies estratègiques que s’hi van establir 

com a prioritàries, totes elles fruit d’un treball de camp transversal que va permetre 

copsar de forma directa i sens intermediaris l’opinió de joves, entitats, professionals i 

grups polítics.  

- Fomentar la participació dels joves per tal d’implicar-los en el desenvolupament i 

progrés social d’aquest en el seu municipi.  

- Potenciar l’emancipació de les persones joves per tal d’afavorir la realització amb 

èxit del seu projecte de vida.  

 

La manca de recursos econòmics i humans han impedit dur a terme un desplegament 

complet de totes les accions que recollia el Pla anterior, de manera que els objectius 

proposats també han quedat incomplets, sobretot pel que fa a temàtiques tan 

importants per al jovent com l’oci, l’habitatge i la necessitat de comptar amb un espai 

juvenil on realitzar-hi activitats. 

 

A més, cal tenir present que Subirats és un municipi caracteritzat per una extrema 

dispersió geogràfica i l’existència de nombrosos nuclis que es comporten, quant a 

dinàmiques socials i ciutadanes, com a pobles independents. Un fet que dificulta en 

gran mesura l’execució amb èxit de polítiques transversals de municipi que 

transcendeixin la individualitat de cada poble específic. 
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2.3. Plantejament 

Objectius 

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

l’objectiu fonamental d’una diagnosi és aconseguir que l’anàlisi efectuat generi un 

coneixement del punt de partida que permeti orientar de manera eficaç el disseny del 

propi pla local i la concepció de les polítiques que hi estan associades.  

En conseqüència, la diagnosi en curs estudia tant la realitat juvenil com les polítiques 

públiques que afecten a la joventut del municipi, focalitzant l’anàlisi qualitatiu en 

aquelles dimensions més rellevants per al desenvolupament de les polítiques 

publiquen en l’àmbit de joventut en els propers anys. 

 
Univers d’estudi 

 

El Pla Nacional de la Joventut de Catalunya (PNJCat) determina que la població jove 

és aquella que s’inclou en la franja d’edat compresa entre els 16 i els 29 anys. 

Tanmateix, per permetre una major adaptació a les necessitats del territori, el mateix 

PNJCat permet que cada pla local de joventut determini la pròpia franja d’edat 

d’aplicació.  

La diagnosi del pla local de joventut de Subirats té en compte els joves des dels 13 fins 

als 30 anys, tot i que es posa l’accent en els adolescents i joves de fins a 24 anys. 

 

Fases de treball 

 

- Fase preliminar: La fase preliminar va començar al maig de 2018 amb la reunió 

d’inici de servei. L’entrevista exploratòria que s’hi duu a terme amb la tècnica que 

duu a terme les tasques de joventut (entre d’altres) permet efectuar una primera 

recollida d’informació, planificar el procés de diagnosi i requerir la documentació 

necessària.  

 

- Revisió documental i fonts secundàries: Arran d’aquesta fase preliminar es 

realitza una revisió dels documents que han estat proporcionats, especialment del 

PLJ 2015-2018, i de les estadístiques demogràfiques, laborals, educatives, 

d’habitatge i de participació que l’IDESCAT i la Diputació de Barcelona, a través 

del programa Hermes, posen a lliure disposició. 

 

-  Participació. Grups de discussió: Per a la diagnosi, a l’hora de recollir les 

principals percepcions i demandes al voltant de la joventut al municipi, i d’acord 

amb els principis de participació i integralitat, es convoquen grups de discussió. Els 

grups de discussió estan formats per agents rellevants en l’àmbit de la joventut del 

municipi, i té per finalitat efectuar un anàlisi qualitatiu de les necessitats i 

problemàtiques principals en aquest àmbit. Per reforçar la representativitat dels 

grups de discussió, s’acorda que la seva composició reculli la diversitat de les 

realitats juvenils, associatives i incorpori membres de l’equip tècnic municipal i 
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altres professionals del municipi. En total van participar als grups de discussió 23 

joves.  

 

- Enquesta: Es va elaborar una enquesta com una estratègia eficient per 

aconseguir incorporar al procés de diagnosi un nombre major de joves. Tanmateix, 

s’ha de tenir en compte que aquest qüestionari no forma part de l’anàlisi quantitatiu 

de la diagnosi, ja que no respon als criteris bàsics de representativitat i disseny 

d’una enquesta. En canvi, ens hauria de ser útil per observar algunes 

característiques, demandes i percepcions dels i les joves del municipi. En total es 

van recollir 17 respostes. 

 

- Fase analítica i d’elaboració: La fase d’anàlisi i d’elaboració és una fase 

transversal que abraça gairebé tota la diagnosi. L’anàlisi de la informació recollida 

s’inicia després de la reunió inicial, que permet obtenir una primera comprensió del 

context local i planificar les etapes de recollida d’informació. Acte seguit, 

s’analitzen en profunditat els documents públics proporcionats i es duu a terme una 

recerca estadística. Posteriorment, tota la informació recollida al llarg dels grups de 

discussió i el qüestionari és analitzada i agrupada per àrees temàtiques vinculades 

als reptes polítics establerts pel PNJCat. Només en aquest moment comença 

efectivament l’elaboració del document que acabarà exposant la diagnosi. 

 

Taula 1. Quadre sintètic de les tècniques emprades per a la recollida d’informació 

 

Tècnica de recollida d’informació  Descripció  

Revisió documental  PLJ 2015-2019 i documentació generada 

per la Generalitat de Catalunya i altres 

organismes  

Anàlisi de les dades estadístiques 

secundàries  

IDESCAT, Hermes, Observatori del Treball, 

Observatori Català de la Joventut, Padró 

municipal i estudis temàtics  

Enquesta  Joves de totes les edats: 76 respostes 

Reunions amb la tècnica de joventut  2 sessions  

Grup de discussió amb joves d’Ordal  1 sessió (10 joves)  

Grup de discussió amb joves de Sant Pau  1 sessió (8 joves)  

Grup de discussió amb joves de Lavern  1 sessió (5 joves) 

 

Estructura 

Un cop finalitzat, el document de diagnosi es divideix en cinc apartats. Primerament, la 

introducció emmarcarà l’elaboració de la diagnosi en el context local i plantejarà la 

metodologia emprada per a la seva elaboració. Acte seguit, un breu apartat 

incorporarà les dades sociodemogràfiques principals relatives al municipi de Subirats.  
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El tercer i el quart apartats configuraran la diagnosi pròpiament dita, analitzant l’estat 

de la joventut a partir dels resultats del procés participatiu i d’un estudi documental i de 

dades estadístiques secundàries.  

Finalment, les conclusions incorporaran una síntesi dels principals objectius que 

caldria abordar en el futur PLJ, que orientin i facilitin la fase posterior de disseny del 

pla. 

2.4. Anàlisi de la realitat juvenil 

Dades sociodemogràfiques  

 

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

situació de la joventut al municipi.  

Segons el padró municipal d’habitants, a Subirats hi ha 3.013 persones (dades de 

2017). El primer aspecte que cal posar sobre la taula i tenir en compte a l’hora de 

valorar les xifres demogràfiques generals del municipi és la forta dispersió que 

caracteritza el terme municipal. En total, hi ha 15 nuclis diferents, alguns dels quals 

presenten un nombre d’habitants molt petit. En la següent taula es descriu la 

distribució per habitants de tots els nuclis.  

 

Distribució per gènere i nuclis urbans de la població de Subirats en data 01/01/2019 

 

Nucli Homes Dones TOTAL 

Ca l'Avi  46 52 98 

Can Bas  23 23 46 

Can Batista  40 38 78 

Can Cartró  79 87 166 

Can Rossell  101 106 207 

Cantallops  57 41  98 

Casots, els  42 39 81 

Lavern  210 219 429 

Ordal  349 282 631 

Pago, el  37  28 65 

Sant Joan Salerm 33 40 73 

Sant Pau d'Ordal  296 276 572 

Casablanca  219 193 412 

Muntanya Rodona, la  45 43 88 

 
Font: IDESCAT 

 

De les 3.044 persones censades als 14 nuclis urbans del municipi, 458 tenen entre 15 

i 29 anys, representant el 15,2% de la població total del municipi. Si s’inclouen els 

adolescent entre 10 i 14 anys, aquest percentatge augmenta fins al 21%. El grup 

d’edat amb major representació són els joves entre 10 i 14 anys, on es troba el 27,8% 
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de la població jove del municipi, li segueix la població de 15 a 19 anys amb un 25,9%, i 

els joves entre 20-24 i 25-29 anys amb un 23,2%. 

 

Estructura de la població juvenil per sexe i grups d’edat. Subirats, 2017. 

 

Font: IDESCAT 

 
L’evolució de la població juvenil al llarg del període comprès entre els anys 2007 i 2017 

ha estat positiva, augmentant en 23 joves. En el mateix període la població total també 

s’ha mantingut bastant estable, sense augments ni decreixements accentuats. 

D’aquesta manera el pes relatiu de joves al municipi s’observa de tendència estable en 

la darrera dècada (entre el 20 i el 21%). 

 

Evolució de la població 10-29 anys i de la població total. Subirats, 2007-2017. 

 

 

Font: IDESCAT 
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Població jove per grups d’edat i sexe. Subirats, 2017. 

 

Font: IDESCAT 

Pes relatiu dels grups d’edat en la població jove. Subirats, 2017. 

 

Font: IDESCAT 

Per sexes no es poden observar diferències rellevants, tots els grups d’edat mostren 

una diversitat equilibrada entre homes i dones, tot i un petit avantatge de noies (de 2 

punts) en els grups d’edat de 10-14, 15-19 anys, i un avantatge de nois de 4 punts en 

el grup d’edat de 20-24 anys i de 8 punts en la franja de 25-29 anys. 
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Evolució del pes relatiu de la població jove (10-29 anys). Subirats, 2007-2017. 

 

Font: IDESCAT 

La piràmide d’edats també permet observar l’estructura demogràfica del municipi, en la 

qual podem situar la població jove anteriorment analitzada. Així doncs, com ja s’ha 

pogut veure en els gràfics anteriors els grups d’edat juvenils són aquells que mostren 

un menor gruix de població respecte els grups d’edat corresponents a les edats 

adultes. La piràmide té una forma regressiva, pròpia dels països desenvolupats, amb 

una baixa natalitat i l’allargament de la vida. És per això que aquesta estructura de 

població fàcilment tendeix a una reducció de la població jove i un progressiu 

envelliment de la població. Tot i així, podem posar de relleu un lleuger augment de la 

població infantil, sobretot en el tram d’edat de 5 a 9 anys, que poden representar els 

joves del futur. 

 

Piràmide d’edats. Subirats, 2017. 

 

Font: IDESCAT 
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2.5. Panoràmica de la joventut de Subirats 

En aquest capítol s’analitzen dades quantitatives i qualitatives que aporten informació 

respecte de les dimensions en matèria de joventut que estableixen La joventut  

catalana al segle XXI (Generalitat de Catalunya, 2009) i el Pla Nacional de Joventut de 

Catalunya 2010-2020 (Generalitat de Catalunya, 2010). Aquestes dimensions són la 

cohesió social i la vertebració territorial, la participació, la cultura, l’esport i l’oci 

inclusiu, la salut, l’ocupació, l’educació i l’habitatge. 

 

En la present diagnosi del proper pla local de joventut de Subirats es vol tenir una visió 

àmplia de l’etapa vital que comprenen l’adolescència i la joventut. L’adolescència i la 

joventut són períodes del cicle vital claus per al desenvolupament d’una persona, 

durant els quals es produeixen un seguit de transicions a través de les quals es passa 

de la infància a la maduresa. A més, en el context actual, alguns d’aquests processos 

vitals es poden dur a terme de manera més tardana, com són els casos de l’obtenció 

d’una feina estable o de l’emancipació domiciliària. 

 
Per tal d’adaptar la panoràmica de la joventut a la realitat del municipi es segueix una 

estructura que la dota de sentit. Per a cada una de les dimensions es presenta primer 

un anàlisi de les polítiques municipals de cada àmbit vinculades o que afecten els 

joves directament. A continuació es presenta l’anàlisi de la realitat juvenil a partir de la 

documentació analitzada i del recull de necessitats i demandes presentades pels 

participants dels grups de discussió, així com les apreciacions fetes pel propi equip 

tècnic de l’Ajuntament. 
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HABITATGE  

 

En el PNJCat, el procés de transició domiciliària és considerat com una etapa 

fonamental en l’evolució cap a la vida adulta. Malgrat es consideri que el trencament 

de la linealitat en les transicions juvenils s’ha de fer amb certa cautela, es percep que 

l’accés a l’habitatge representa un punt d’inflexió en les trajectòries d’emancipació dels 

joves. En conseqüència, l’èxit en la transició domiciliària es converteix en un dels 

reptes principals de la joventut i és estudiat en aquest treball diagnòstic. 

 

Anàlisi de la realitat juvenil en matèria d’habitatge 

 

L’accés a l’habitatge és una de les principals dificultats a les quals han de fer front els 

joves que es troben en la seva etapa emancipatòria. En la darrera dècada aquestes 

dificultats s’han vist agreujades per la situació arran de la crisi econòmica iniciada el 

2008. De fet, les condicions econòmiques de la joventut són el principal fre a 

l’emancipació dels joves a tot el territori català. Com mostren les dades de l’Enquesta  

a la Joventut de Catalunya 2012 (Generalitat de Catalunya, 2013), la situació 

econòmica dels joves, deguda a la precarietat o la desocupació, és el principal motiu 

(54%) per no marxar de la llar d’origen. Així mateix, com podem observar en el 

següent gràfic, arran de la crisi del 2008 la taxa d’emancipació jove ha caigut fins als 

nivells més baixos en més de 10 anys (veure taula següent). 

 

Taxa d’emancipació jove, Catalunya (2004-2016) 

 
Font: Observatori Català de la Joventut  

 

En el cas de Subirats, les principals mancances i reptes detectats en aquest àmbit pels 

participants dels grups de discussió amb joves van tots en la mateixa direcció: falta 

d’habitatge i, en particular, falta de pisos de lloguer a preus accessibles. En aquest 
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sentit, es reconeix que, en general, a Subirats hi ha una gran manca d’habitatge 

disponible, i en particular habitatge assequible; i, en conseqüència, els lloguers són 

cars. 

 

Les dades disponibles reforcen en gran mesura aquesta idea. De fet, una senzilla 

cerca aleatòria en portals com Idealista o Habitaclia és suficient per verificar que la 

percepció del jovent no és infundada i respon a una realitat molt palpable; a dia 19 de 

març de 2019 no es va trobar ni un sol pis de lloguer disponible a Idealista i tan sols 2 

a Habitaclia (un d’ells una casa a 700€/mes). Es tracta d’una dada demolidora que 

entronca molt bé amb les dades de règim de tinença d’habitatges de què disposem, 

que són de2011. 

 

Habitatges principals per règim de tinença (2011) 

 
Font: IDESCAT 

 

Tal com es pot apreciar en la gràfica anterior, Subirats presenta un percentatge de 

pisos de lloguer ínfim, fins i tot si el comparem amb els registres del conjunt de l’Alt 

Penedès, ja de per sí baixos en relació a la resta del país. De fet, el percentatge 

d’immobles de lloguer de la comarca gairebé triplica el percentatge del municipi, la 

qual cosa dibuixa un escenari veritablement complicat per a un col·lectiu -el juvenil- 

que fonamentalment busca pisos de lloguer, ja que no disposa de recursos per optar a 

habitatges de compra. 

 

El perquè d’aquesta manca exagerada de pisos de lloguer és difícil de desentranyar, ja 

que l’oferta d’habitatges és una variable que respon a multitud de factors. No obstant, 

una primera explicació parcial a aquest fenomen podria provenir de l’existència d’un 

gran nombre de segones residències, una circumstància que ja va ser assenyalada en 

alguna de les sessions amb joves realitzades, ja que, normalment, les segones 

residències acostumen a ser de propietat. 
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Habitatges familiars per tipus (2011) 

 

Font: IDESCAT 

 

 

Com es veu en el gràfic anterior, gairebé una quarta part dels immobles del municipi 

són segones residències, una xifra que duplica les dades de l’Alt Penedès i de 

Catalunya. Les diferències són prou rellevants com per tenir en consideració aquest 

factor a l’hora d’interpretar el règim de tinença de les llars de Subirats. Per contra, les 

dades de pisos buits no corroboren les afirmacions del jovent participant en les 

sessions de treball, ja que el 12,7% d’habitatges buits de Subirats se situa en un rang 

molt similar al de la comarca i la resta de Catalunya. Una possible explicació a aquesta 

divergència podria raure, precisament, en el gran nombre de segones residències 

existents al municipi, que és susceptible de generar una sensació continuada de 

desocupació. 

 

Independentment de les causes que hi hagi al darrere, la manca d’oferta de pisos de 

lloguer és en sí mateixa un problema important per al jovent. I a més, comporta 

conseqüències quant al preu de l’habitatge. No en va, els preus de lloguer dels 

immobles de Subirats se situen una mica per sobre de la mitjana comarcal, que al seu 

torn ja són força elevats (l’Alt Penedès és la novena comarca amb uns preus mitjans 

de lloguer més alts del país). En la següent gràfica es poden apreciar aquestes 

diferències. 
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Comparativa del preu mitjà de lloguer (1r trimestre 2018) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’interactiu del diari ARA 

 

 

Anàlisi de les polítiques d’habitatge  

 

 

Nom Descripció 

 
BORSA 

COMARCAL 
D’HABITATGES DE 

L’ALT PENEDÈS 
 

 
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès disposa d’un espai 
virtual de recopilació d’habitatges i immobles de lloguer a 
disposició de tothom, tant joves com altres col·lectius.  
 

 
 

SERVEI 
D’INTERMEDIACIÓ 
PER AL LLOGUER 

 
Des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’ofereix un servei 
als propietaris d’immobles que té per objectiu proporcionar-los 
llogaters amb garanties. Així mateix, presta suport en 
l’elaboració dels contractes, la cerca de l’assegurança i fins i 
tot la valoració econòmica del pis, tot plegar sense cap tipus 
de cost i de forma gratuïta. 
 

 
PUNT 

D’INFORMACIÓ 

 
Des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’ofereix informació 
a llogaters i propietaris sobre hipoteques, clàusules terra, etc. 
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Subirats no disposa de serveis ni recursos propis relacionats amb l’habitatge, més 

enllà del Servei Comarcal d’Habitatge de l’Alt Penedès. Es tracta, sens dubte, d’un fet 

relativament normal, ja que l’habitatge és un dels àmbits en els quals el marge de 

maniobra dels ajuntaments per tal de donar resposta a les necessitats juvenils és més 

escàs, ja que depèn de variables que escapen al control de l’administració, com ara el 

volum i característiques dels pisos existents, el règim de tinença i la major o menor 

predisposició dels propietaris a posar els seus pisos al mercat de lloguer. I en el cas de 

municipis petits, com ara Subirats, la manca d’instruments encara es fa més palesa, ja 

que tot sovint no existeixen recursos econòmics per fer accions directes, com ara la 

construcció d’habitatge protegit... 

 

Pregunta enquesta jove: Tens intenció d’emancipar-te aviat? 

Resposta joves d’entre 18 i 30 anys  

 

 

Pregunta enquesta jove: Et preocupa l’accés a l’habitatge? 

Resposta joves d’entre 18 i 30 anys 
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Com es pot apreciar, en les consultes que s’han fet als joves d’entre 18 i 30 anys en 

matèria d’habitatge, un 44% ha respòs que li agradaria emancipar-se però pels preus 

ofertats dels habitatges no es poden pagar un pis de lloguer. Per altra banda, en l’altra 

pregunta, a més de la meitat del jovent de Subirats els preocupa l’accés a l’habitatge, 

dates preocupants que fan que la majoria de joves senti frustració en aquest sentit i no 

tinguin l’oportunitat d’emancipar-se en la seva totalitat per a que puguin assolir amb 

èxit el seu projecte de vida.  

 

Ara bé, malgrat totes aquestes mancances, hi ha una línia d’actuació en la qual 

sempre és possible treballar, encara que els resultats siguin incerts. Es tracta de 

l’àmbit de la promoció/foment del lloguer de pisos buits, ja sigui per mitjà de 

campanyes sensibilitzadores (sovint poc efectives) o d’instruments concrets adreçats a 

“premiar” d’alguna manera els propietaris que posin al mercat el seus pisos, com ara 

bonificacions fiscals, etc. 

 

És cert que a Subirats, el nombre de pisos buits no és especialment destacable en 

comparació a l’Alt Penedès o Catalunya, però això no vol dir que la xifra sigui baixa. 

Un 12% d’habitatges desocupats és una xifra de prou consideració com per ser 

abordada. I més si tenim en compte que aquest és un dels pocs àmbits relacionats 

amb l’habitatge en què l’Ajuntament pot incidir. 

 

Les segones residències representen un altre camp d’actuació semblant al dels pisos 

buits, ja que poden existir llars vacacionals que a la pràctica estiguin desocupades de 

manera gairebé indefinida i que, consegüentment, siguin susceptibles de ser 

assimilades als habitatges buits quant a tractament per part de l’Ajuntament. 

 

Tot i així, fora convenient precedir les actuacions en aquest sentit d’un estudi acurat 

del parc d’habitatges a fi de construir un cens o registre de pisos buits que determini 

amb exactitud quins pisos i segones residències poden ser considerats desocupats i, 

per tant, serien dignes d’intervenció. Es tracta d’una actuació ambiciosa per a un 

municipi com Subirats, però l’impacte que té la manca d’habitatge de lloguer sobre la 

qualitat de vida de les persones, molt especialment entre aquells grups que se situen 

en la franja més baixa de l’escala de recursos econòmics, bé s’ho val. 

 

I cal tenir en compte, en aquest sentit, que existeix una voluntat de permanència al 

municipi (i als diferents nuclis urbans que el conformen), entre el jovent participant a 

les sessions de treball, molt elevada i que, en conseqüència, amb una millora del parc 

d’habitatges de lloguer seria fàcil seguir mantenint el jovent al municipi, un jovent que 

de no trobar pis assequible a Subirats manifesta no tenir problema en marxar a altres 

llocs a viure. 
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SALUT 

 

Las salut juvenil és la dimensió del PNJCat que fa referència a la promoció dels hàbits 

de salut dels i les joves i a la prevenció de les conductes de risc que es poden donar 

dins d’aquest període vital. Aquesta doble vessant de la salut ve donada per la 

definició multidimensional que en recull el PNJCat, on la salut s’entén com un conjunt 

de benestar físic, mental i social. En conseqüència, les polítiques de salut dirigides a la 

població juvenil constitueixen un ampli ventall encaminat a fomentar els hàbits i els 

comportaments que han de permetre als joves desenvolupar una vida saludable. 

 

Anàlisi de la realitat juvenil en matèria de salut 

 

A manca de dades quantitatives específiques sobre Subirats, ens haurem de remetre a 

les dades disponibles a nivell català, així com a les aportacions recollides als tallers, 

per poder fer l’anàlisi de la realitat juvenil. Tot i així, cal dir ja d’entrada, i això ja és un 

primer tret definitori de la diagnosi municipal d’aquest àmbit, que la salut va ser un 

tema abordat de forma molt col·lateral i secundària pel jovent en les seves sessions. 

 

Pel que fa al consum de substàncies, les xifres generals del nostre país mostren 

algunes tendències negatives molt clares. 

 

D’una banda, es detecta un increment del consum de drogues legals (alcohol i tabac), 

ja que la tercera part del jovent (de 15 a 34 anys) afirma haver-se emborratxat alguna 

vegada, 2 de cada 10 almenys un cop al mes, i 1 de cada 10 ho fa amb una freqüència 

més elevada1, mentre que aproximadament una tercera part de la població juvenil 

reconeix fumar de manera diària o ocasional (la gran majoria diàriament), amb una 

edat mitjana d’inici del consum situada als 16 anys i amb uns consums que tendeixen 

a augmentar fins els 29 anys per a disminuir després.2. La darrera Enquesta de la 

Joventut a Catalunya (2013) situa aquest alt consum d’alcohol i tabac entre les 

persones joves com un dels principals problemes de salut pública que afecten 

Catalunya. En el cas de l’alcohol, la seva perillositat no vindria tant dels efectes 

directes sobre la salut com de les conductes de risc associades: conducció temerària, 

violència o pràctiques sexuals no segures, entre d’altres. I en el cas del tabac, 

representa un dels factors de risc més importants de les principals malalties 

cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com d’un nombre important de càncers. 

 

D’altra banda, s’aprecia una extensió progressiva del consum de drogues il·legals en 

els últims anys entre les persones joves. De fet, algunes d’aquestes drogues, 

principalment les anomenades toves, com l’haixix o la marihuana, han passat a 

consumir-se de manera normalitzada en molts ambients juvenils. 

 

Tal com es deia unes línies més amunt, en cap de les sessions participatives amb 

joves es va abordar de manera específica l’àmbit de la salut, sinó de forma subsidiària 

i de retruc al tractament, ampli i extens, de l’oci, l’esport i les activitats de lleure. No 
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obstant, entre les poques coses que es van dir, totes les aportacions es van centrar en 

la temàtica dels consums i, particularment, l’anomenat efecte contagi, és a dir, que si 

un o dos joves del poble comencen a consumir això s’estén de seguida a la resta, atès 

que hi ha pocs joves. Aquesta afirmació entronca bé amb algunes de les conclusions 

del Pla Comarcal de Drogues de l’Alt Penedès 2014-18, que identifica els municipis 

petits com a més “perillosos” en termes de consums, sobretot pel que fa a l’alcohol. 

 

Sorprèn que en un dels tallers amb joves (els de Lavern) aquests temes ni tan sols 

apareguessin. Aquesta omissió podria indicar, en certa manera, que, efectivament, es 

tracta de comportaments molt normalitzats i acceptats com a “naturals”, fins i tot entre 

els més joves, que segons dades del Pla Comarcal de Drogues de l’Alt Penedès 2014- 

18 tenen el seu primer contacte amb el tabac als 12 anys i amb el cànnabis als 13, tot i 

que la generalització del consum no es produeix fins als 15 o els 16 anys. 

 

Amb l’alcohol encara existeix una major precocitat, fins al punt que el Pla Comarcal de 

Drogues de l’Alt Penedès 2014-18 s’arriba a preguntar si la forta “cultura del vi” de la 

comarca, en què el vi i el cava estan tan presents en els entorns familiars, no podria 

estar suposant un accelerador de l’accés al consum d’alcohol per part del jovent. 

 

Si ens fixem en l’enquesta juvenil realitzada en el marc de la present diagnosi, les 

dades relatives a hàbits reafirmen aquesta suposada falta d’interès o de percepció del 

fet dels consums com una problemàtica, tal com indiquen els resultats relatius a les 

principals preocupacions del jovent, en què les drogues no han estat assenyalades per 

ningú. Contra aquesta visió “laxa” dels consums i els hàbits poc saludables les 

xerrades i formacions que es fan als centres educatius no són, en opinió del propi 

jovent assistent als tallers participatius, gaire efectives. 

 

Pregunta enquesta joves: De quins temes t’agradaria tenir més informació? 

 

Resposta joves d’entre 12 i 17 anys 
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Resposta joves d’entre 18 i 30 anys 

 

Pel que fa la sexualitat dels i les joves, tampoc es disposa de dades específiques del 

municipi i, novament, es tracta d’un àmbit que pràcticament no s’ha abordat als tallers 

amb jovent durant la posada en pràctica del passat PLJ. Però si ens fixem en les 

gràfiques, podem veure que l’interès envers la sexualitat no es troba tant amb joves 

d’entre 12 i 17 anys, sinó que és en joves d’entre 18 i 30 anys, on el 28’9% dels joves 

enquestats els hi agradaria tenir més informació sobre salut sexual. No és una de les 

problemàtiques que més preocupa al jovent, però el fet que hi hagi un número 

considerable de joves que s’interessin en aquesta temàtica, ens dóna una idea sobre 

les temàtiques que durant els propers anys hem d’abordar.  

 

Una altra de les problemàtiques actuals on s’està posant èmfasi des de les regidories 

de joventut és la prevenció de les violències envers les dones. En l’etapa juvenil és on 

es comencen a detectar les actituds d’agressió i de dominació masclista, fet que 

resulta rellevant per tal d’establir mecanismes de prevenció i atenció a les joves 

víctimes. Segons les dades recollides pel Departament d’Interior l’any 2017 pel que fa 

a la violència masclista en l’àmbit social i comunitari, més del 49% de les víctimes 

tenia menys de 20 anys. 

 

Violència masclista en l’àmbit comunitari, segons edat. Catalunya, 2017. 
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El 54% de les dones ateses per les Oficines d’Atenció a les Víctimes de Catalunya 

tenien entre 18 i 40 anys. El segon grup d’edat quant a més dones ateses a les OAV 

són les de 41 a 60 anys (28%). Les dones més grans de 60 anys i les menors també 

ateses per les Oficines d’Atenció a les Víctimes van suposar el 5% del total de dones 

ateses respectivament. 

 

En els tallers juvenils no es va abordar la qüestió de la violència de gènere, però en 

canvi sí que va ocupar-hi un paper destacat, concretament en el treball amb els 

menors de 18 anys, la problemàtica del bullying, que tots els assistents van coincidir 

en assenyalar com un fenomen cada cop més estès i fins i tot una mica normalitzat i 

acceptat. Com es pot apreciar en el gràfic següent, fins a un 15,6% del jovent 

enquestat ha sentit alguna vegada discriminació per bullying i un 26,7% n’ha sentit per 

motius estètics.  

 

Pregunta enquesta joves: Has sentit discriminació per motius de...? 

 

Resposta joves d’entre 12-17anys 

 

 

 

Anàlisi de les polítiques juvenils en matèria de salut 

 

El catàleg de serveis i recursos del municipi de Subirats relacionats amb la salut és 

més aviat escàs. Destaca, especialment, l’existència de tres consultoris mèdics, 

ubicats en diferents nuclis urbans del terme municipal, tot i que els seus horaris de 

funcionament són molt limitats. Tot seguit es relacionen alguns dels serveis i recursos 

en l’àmbit de la salut que poden accedir els joves del municipi.  
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Nom Descripció 

 
CONSULTORIS 

MÈDICS 

Ordal, Sant Pau i Lavern disposen, cadascun, d’un 

consultori mèdic propi, tot i que amb uns horaris força 

limitats(9-12.30h) 

HOSPITAL 
COMARCAL DE L’ALT 

PENEDÈS 

Està ubicat a Vilafranca del Penedès. 

 
 

TALLERS AL 
SUBIJOVE 

Des del Subijove s’organitzen, esporàdicament, tallers o 

xerrades gratuïtes sobre temes relacionats amb la salut, 

adreçats tant a joves com a mares i pares (en el segon 

cas, es treballen les habilitats parentals respecte els 

casos 

d’addiccions). 

 
 
 
 

PLA DE DROGUES 
2019-2023 

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha aprovat 

recentment el III Pla Comarcal de Drogues de l’Alt 

Penedès. En la seva tercera edició, el Pla preveu, entre 

d’altres accions, la realització de tallers als centres de 

primària i secundària, tallers adreçats a mares i pares, 

intervencions in situ en espais d’oci nocturn, formació de 

professionals, assessorament individualitzat, l’aplicació de 

protocols de detecció i derivació de consums de drogues, 

suport familiar, 

campanyes de sensibilització... 

 
 

PUNTS MÒBILS DE 
SALUT 

Amb motiu de la Porrófest, Lavern acull durant una nit 

(finals de juny- principis de juliol) un punt mòbil de salut 

provinent del Consell Comarcal. Els agents de salut 

ofereixen informació a les persones joves amb els 

objectius d'afavorir una sexualitat responsable i de reduir 

els riscos associats al 

consum d'alcohol i altres drogues. 

 
 
 

SERVEI 
D’ASSESSORAMENT 

FAMILIAR 
D’ALCOHOL I ALTRES 

DROGUES 

El Servei d´Assessorament Familiar sobre Alcohol i altres 

Drogues (SAFAD) és un servei presencial d'informació, 

orientació i assessorament sobre qualsevol dubte o 

problemàtica que tingui relació amb el consum d'alcohol 

i/o d'altres drogues. 

 
Aquest servei és un pas més del Pla De Drogues de l'Alt 

Penedès (Efecte D) i dels Plans de Drogues de Sant 

Sadurní d'Anoia i de Vilafranca del Penedès, que 

impulsen accions i recursos útils per al foment de l’actitud 

crítica i responsable davant  determinats  comportaments  

que  poden  suposa un 

risc per a la salut. El servei és totalment gratuït i 
confidencial. 

 

Com es pot veure, tots els programes o recursos de salut adreçats al jovent provenen 

de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès, que representa el principal espai de referència del 

jovent de Subirats en matèria de salut. Si existís una bona connectivitat amb transport 
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públic entre Subirats i Vilafranca, aquest fet no suposaria un problema, però la manca 

de freqüència del bus que connecta Subirats amb la capital de la comarca i l’existència 

d’una estació de tren només al nucli de Lavern provoquen que a la pràctica, tot i la 

proximitat geogràfica, els serveis de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès estiguin lluny per a 

una gran majoria de joves de Subirats. Malgrat tot, són apreciables els esforços de 

l’Oficina Jove per tal d’acostar el màxim possible els seus serveis als municipis, com 

per exemple amb la iniciativa dels punts mòbils de salut. 

 

Davant d’una problemàtica que té una dimensió tan global com la salut, les capacitats 

d’incidència d’un ajuntament com el de Subirats són molt limitades, ja que la realitat a 

què ha de fer front té una dinàmica pròpia que transcendeix de molt el caràcter local. 

Tot i així, es detecten alguns aspectes o camps d’acció ens els quals podria ser 

interessant explorar possibles vies d’intervenció. 

 

D’una banda, és molt important tenir present en tot moment el caràcter multidisciplinari 

i les múltiples ramificacions que té l’àmbit de la salut en la vida de qualsevol jove. 

Elements com la salut emocional i la necessitat d’autoafirmació juguen un paper clau 

en l’acostament del joves a les drogues. Sobretot en l’adolescència i la joventut, les 

relacions socials són elements bàsics per a la construcció de la identitat, i el consum 

de certes substàncies pot ser vist com una manera de guanyar estatus en el grup i 

assolir unes relacions socials més satisfactòries. Fora interessant, així doncs, 

implementar accions que no posin tant l’accent en el propi consum com en els factors 

socials que el desencadenen. I en aquest treball caldrà tenir molt en compte la 

influència de les xarxes socials, una eina de socialització clau dels i les joves d’avui 

que ha obert la porta a riscos nous. 

 

I en segon lloc, cal fixar la vista en una qüestió tan simple com el coneixement. 

Existeixen certs consums que pràcticament no són percebuts ni com a perillosos, la 

qual cosa dificulta en gran mesura el treball de prevenció d’institucions, centres 

educatius i famílies. Aquest seria, així doncs, un segon àmbit en el qual l’Ajuntament 

podria treballar de forma directa, donant així resposta a una demanda específica del 

propi jovent assistent a la sessió de treball amb joves de Sant Pau, que va reclamar la 

necessitat de poder comptar amb alguna figura/espai informatiu i sensibilitzador sobre 

aspectes lligats a l’àmbit de la salut en un sentit ampli (sexualitat, drogues, 

alimentació...). 

 

Més enllà d’aquestes dues línies de treball, també es veu adequat continuar 

desplegant en la mesura que els recursos ho permetin els eixos d’actuació recollits en 

el Pla de Drogues de la comarca, que posen l’accent en un ventall de necessitats  

ampli i multi-agent: 
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- Centrar les intervencions en temes de la persona, de les actituds. Unificar el 

discurs de tots els agents que intervenen. Incidir en les famílies. Ampliar les 

intervencions puntuals. 

- Consolidar el pla de drogues com l’espai de referència dels instituts davant de 

qualsevol circumstància, no només per demanar xerrades sinó quan tenen un noi 

que consumeix. 

- Dotar el jovent d’espais de referència i informatius sobre la temàtica de les 

drogues. Haurien de ser espais molt confidencials i accessibles 

- Conscienciar pares, mares i joves dels riscos legals que entranyen els consums de 

drogues. 

- Intervenir a les nits, en els moments en que s'està produint el consum, d'una 

manera menys formal que en l'àmbit educatiu. 

- Crear espais de coordinació entre tots els agents implicats. 
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EDUCACIÓ 

 

El PNJCat exposa que l’educació ocupa un paper cabdal en el desenvolupament de la 

persona. De fet, les polítiques educatives incideixen en el cicle vital de les persones 

joves des d’una doble vessant. D’una banda, l’elecció dels estudis i els resultats 

acadèmics encaminen la trajectòria dels i les joves en el món laboral. D’altra banda, 

l’aprenentatge d’habilitats i d’actituds influeixen la configuració d’identitats i el 

desenvolupament personal de les persones joves. En conseqüència, el PNJCat 

considera que les polítiques educatives són una eina determinant per incidir en les 

trajectòries vitals de les persones joves. És per això que ocupen un paper central en el 

conjunt de les polítiques de joventut en tant que estan relacionades i connectades amb 

bona part de les estratègies que han de permetre abordar la resta de reptes del 

PNJCat. 

 

Anàlisi de la realitat juvenil en matèria d’educació 

 

En quant al nivell formatiu, Subirats mostra uns nivells relativament inferiors als de l’Alt 

Penedès i Catalunya: l’any 2011 gairebé el 50% de la població assolia estudis 

obligatoris (ESO). Són dades diferents a les de la comarca i el conjunt del territori. A 

Subirats el 26% té estudis secundaris post-obligatoris (batxillerats i formacions 

professionals) i un 19% té estudis superiors. 

 

 

 No sap ni 
llegir ni 
escriure 

Sense 
estudis o 
primària 
incompleta 

Estudis 
obligatoris 
complets 

Estudis 
secundaris 
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obligatoris  

Estudis 
superiors  

 
Subirats 
 

 
ND 

 
5,1% 

 
46,9% 

 
26,2% 

 
18,8% 

 
Alt 
Penedès 
 

 
3,3% 

 
12,2% 

 
67,4% 

 
20,4% 

 
23,3% 

 
Catalunya 
 

 
10% 

 
13,5% 

 
14,3% 

 
9,1% 

 
11,2% 
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Nivell d’instrucció de la població. Subirats, 2011. 

 

Font: IDESCAT 

 

 

Més enllà de les dades anteriors, que són de 2011 i per tant han de ser tingudes en 

compte amb prudència, són destacables les aportacions que van fer els propis 

assistents a les sessions de treball amb joves, que van ser escasses però força clares. 

 

D’una banda, es va constatar la necessitat d’enriquir la formació reglada actual amb 

continguts menys acadèmics i més centrats en la transmissió de valors cívics i 

humans, avui dia poc presents a les aules. 

 

D’altra banda, es va posar sobre la taula el gran dèficit de formació no reglada al 

municipi. Tot i acceptar les limitacions de recursos d’un ajuntament com el de Subirats, 

el jovent assistent a la sessió va manifestar la necessitat d’organitzar, periòdicament, 

alguns tallers o formacions esporàdiques en temàtiques d’interès laboral, com ara el 

monitoratge de lleure o la manipulació d’aliments, i d’interès recreatiu, com la fotografia 

a altres disciplines artístiques. 

 

I finalment, es detecta un tercer punt de l’àmbit educatiu que caracteritza el jovent de 

Subirats i en el qual caldria, probablement, posar-hi l’accent: l’orientació acadèmica. I 

és que existeix entre el jovent cert nivell de desorientació o manca d’informació sobre 

estudis i oferta formativa. Aquestes carències van ser esmentades en els tallers 

participatius i també en l’enquesta juvenil als menors de 18 anys que es va impulsar 

amb motiu de la present diagnosi. 
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Pregunta enquesta jove: En relació a l’oferta acadèmica, creus que tens suficient 

informació? 

Resposta joves d’entre 12-17 anys 

 

 

 

Com es pot apreciar en el gràfic anterior, un 45% del jovent enquestat afirma no tenir 

suficient informació sobre l’oferta acadèmica. Aquesta dada cobra encara major 

importància si tenim en compte que els enquestats eren joves entre 12 i 17 anys, és a 

dir, molt propers a les edats decisives en la vida educativa i formativa de les persones.  

 

Pregunta enquesta jove: A quin lloc aniries per tal que t’orientessin? 

Resposta joves d’entre 12-17 anys 

 

 

 

Sorprèn i resulta complaent que un dels principals centres de referència en matèria 

d’orientació educativa sigui el Subijove, un espai encara en consolidació i poc conegut 

entre el jovent. I també resulta positiva la xifra de joves que citen el PIDCES com a 

font informativa qualificada. Diu molt de la bona feina que s’està realitzant en aquest 

sentit des del Consell Comarcal. 

 

 

54,80%

45,20%

Si No
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Anàlisi de les polítiques i recursos en matèria d’educació 

 

Nom Descripció 

CENTRES DE 
SECUNDÀRIA 

El municipi no compta amb cap centre de secundària propi. En 

aquest sentit, l’alumnat d’aquestes edats que resideix a 

Subirats va, majoritàriament, a l’Institut Intermunicipal del 

Penedès (Sant Sadurní d’Anoia), tot i que també hi ha joves 

que van a altres centres de Vilafranca. 

PIDCES Espai d'atenció presencial estable a l’Institut que posa a 

l'abast dels i les joves recursos informatius d'interès i accions i 

estratègies que promouen experiències de participació. 

L'atenció presencial es concreta en un dia a la setmana durant 

l'hora del pati, tot i que les intervencions normalment són 

moltes més (formació i coordinació de delegats/es, 

organització de campanyes informatives, activitats de 

dinamització, etc.). Atès que l’Institut Intermunicipal es troba 

situat a Sant Sadurní, el PIDCES es presta des del Servei de 

Joventut d’aquest municipi, tot i que la persona que fa les 

xerrades d’orientació a l’alumnat de 4t d’ESO és la tècnica 

d'orientació acadèmica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. 

ASSESORIA 
ACADÈMICA I 

PROFESSIONAL 

Servei d’orientació presencial que es presta des de l’Oficina 

Jove del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. També s’ofereix 

orientació d’aquest tipus al Subijove, però només es fa d’una 

manera genèrica, com a primer contacte, i es remet la persona 

al CCAP. 

ASSESSORIA DE 
MOBILITAT 

INTERNACIONAL 

Espai presencial d’assessorament que es presta des de 

l’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per 

ajudar el jovent que vol marxar a l’estranger a trobar el 

projecte de mobilitat que més s’ajusti a la seva necessitat .El 

servei només està disponible els dijous a la tarda. 

TRANSPORT 
ESCOLAR 

COL·LECTIU 

La Generalitat cobreix gratuïtament, a través del Consell 

Comarcal de l’Alt Penedès, el transport escolar per a l’alumnat 

d’ensenyament obligatori. 

 

L’oferta formativa de Subirats està marcada per tres fets o realitats principals, que 

juntes configuren un mapa amb llums i també ombres. 

 

D’una banda, cal tenir en compte que no hi ha cap centre de secundària al municipi i 

que, per tant, tot el jovent ha de marxar a estudiar a Sant Sadurní d’Anoia o altres 

municipis. Aquest fet té implicacions molt importants, tant a efectes de dinamització 

social del poble com de l’accessibilitat als estudis. Així, mentre els estudiants d’ESO 

disposen d’un servei de bus gratuït gestionat pel Consell Comarcal, a partir de 1r de 

batxillerat o dels mòduls formatius el transport és de pagament, fet que podria suposar 

una barrera d’accés important per a joves provinents de famílies amb pocs recursos 

econòmics, tot i que cal dir que en la sessió participativa amb el propi jovent no va 

semblar que aquesta realitat fos percebuda com a quelcom problemàtic. 



 
 

27 
 

D’altra banda, s’ha de tenir en consideració la pràctica inexistència d’oferta formativa, 

al municipi, complementària a l’acadèmica. De fet, les principals reclamacions i 

aspectes a millorar que van sortir als tallers en relació a l’educació van lligats a la 

formació no reglada. Es troba a faltar una major oferta de tallers, cursos i tota mena de 

formacions a fora de l’àmbit escolar, que és on actualment s’estan impartint més 

formats d’aquest tipus. Fins i tot es va arribar a fer la proposta, en alguna de les 

sessions, de crear algun tipus d’acadèmia o centre de formació no reglat, proposta que 

evidentment ja es va explicar que no era viable. És clar que es tracta d’una necessitat 

costosa per a un ajuntament com el de Subirats, però les reiterades demandes del 

jovent en aquest sentit fan recomanable treballar en aquesta direcció. 

 

I finalment, cal ressenyar l’Oficina Jove de l’Alt Penedès, que ofereix un ampli ventall 

de recursos educatius, destacant de manera especial les dues Assessories recollides 

en el quadre anterior. Tot i estar físicament ubicada a Vilafranca del Penedès, la bona 

salut i acceptació de què semblen gaudir els PIDCES no fan pensar en la necessitat  

de crear serveis específics d’orientació i assessorament al terme municipal de 

Subirats. El que sí fora interessant, explorar, però, és la manera de reforçar i potenciar 

la difusió  i coneixement d’aquests serveis entre el jovent. 
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OCUPACIÓ 

 

Dins del PNJCat, l’ocupació s’entén com un element central respecte de la 

configuració de les identitats i de les trajectòries d’emancipació de les persones joves. 

La posició en el mercat laboral ve generalment determinada per la trajectòria educativa 

i la influència de les transicions d’emancipació domiciliària i familiar. De la mateixa 

manera, també afecta la posició social i les oportunitats de desenvolupament personal 

de les persones joves. En aquest context, el PNJCat encamina les polítiques 

ocupacionals pels joves a la millora de llurs oportunitats laborals, procurant així tant 

pal·liar les desigualtats socials com promoure la millora de la qualitat del treball. 

 

Anàlisi de la realitat juvenil en matèria d’ocupació 

 

Respecte a l’ocupació juvenil a Subirats, es pot observar una evolució similar a la que 

ha patit el conjunt del jovent a Catalunya, amb la crisi econòmica de 2008 com a gran 

protagonista i especialment dura per al col·lectiu jove. 

 

L’impacte de la crisi en l’ocupació juvenil a Catalunya va tenir un gran efecte: la gran 

pèrdua de llocs de treball i la complicació de l’accés dels i les joves al mercat de 

treball. En aquest sentit, la taxa d’atur dels menors de 25 anys al conjunt de Catalunya 

va augmentar del 13,4% l’any 2007 al 42,3% l’any 20153. Si bé les dades macros 

mostren una tendència positiva de l’ocupació des del 2012, la realitat és que no 

augmenta el nombre de persones ocupades, sinó que disminueix la quantitat de 

persones actives (aquelles que tenen o busquen feina). 

 

En el cas de la població jove, a Catalunya la taxa d’activitat ha baixat al voltant del 

10% des de l’inici de la crisi4. Aquest descens té les seves causes en les persones que 

deixen de buscar feina i deixen de ser demandants actius de feina i en les persones 

que decideixen allargar o reprendre el seu itinerari formatiu. 

 

En aquest sentit, a Subirats també podem observar com des de l’inici de la crisi l’atur 

registrat juvenil es va disparar fins als 74 joves l’any 2012, marcant un increment de 

més del 60% respecte els registres anteriors a la crisi. A partir d’aquest any la 

tendència és a la baixa fins a situar-se als 32 joves a partir del 2017, situant-se, així 

doncs, per sota de la xifra de persones aturades que hi havia abans de la crisi. 
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Evolució de l’atur registrat entre la població jove (<25-39 anys). Subirats, 2008-2017. 

Font: Hermes 
 

Ara bé, aquesta evolució de l’atur juvenil, s’ha repartit de forma equitativa entre 

gèneres? La gràfica següent ens dona a entendre que, en els primers anys -i també 

els més intensos- de la crisi, les corbes de creixement de l’atur eren molt similars entre 

homes i dones. Tanmateix, a partir del 2014 comença a obrir -se una escletxa 

important en favor dels primers, que veuen reduït l’atur a un ritme molt més pronunciat 

que les segones. Com a resultat d’aquesta desigual evolució de les xifres, a dia d’avui 

l’atur masculí juvenil és gairebé la meitat del que hi havia al 2008, mentre que els 

mateixos guarismes que a l’inici de la crisi. 

 

Evolució de l’atur registrat entre la població jove (<25-39 anys) per sexes. 

Subirats, 2008-2017 

 

 
Font: Hermes 
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Com ja s’ha comentat anteriorment, s’ha de tenir en compte que les dades d’atur, si bé 

són rellevants, no acaben de donar una fotografia prou exacta de la realitat 

ocupacional, ja que no tenen en compte aquelles situacions de les persones no 

registrades. En aquest sentit, també és rellevant tenir en compte el nombre d’ocupats 

joves (menors de 39 anys), que l’any 2017 eren 326 a Subirats. 

 
Població activa registrada per grups d’edat i sexe. Subirats, 2017. 

 

Població activa registrada 2017 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 24 anys 49 41 90 

De 25 a 34 anys 122 114 236 

 

Font: Hermes 

 

Un altre gran impacte de la crisi, que ha afectat particularment els i les joves i que té 

efectes a més llarg termini, és la precarietat, que pren diverses formes: temporalitat i 

parcialitat, sobre qualificació, sous baixos, etc. L’augment dels contractes de duració 

determinada és molt significativa a Espanya: un 26% de contractes que es van signar 

l’any 2016 eren temporals, situant l’Estat en segon lloc dels països amb més 

contractes d’aquest tipus i molt per sobre de la mitjana comunitària(14,2%). 

 

En el cas dels i les joves aquesta dada és encara més preocupant, situant la taxa de 

contractes temporals en el 72,9%, quasi 10 punts més que el 2012 (62,2%). En aquest 

cas, l’Estat espanyol mostra la dada més alta a nivell europeu, molt per sobre de la 

mitjana europea (42,2%). Un altre factor de precarietat és la sobrequalificació, és a dir 

les persones amb un alt nivell formatiu que tenen ocupacions que requereixen menys 

nivell formatiu (el 2014 la taxa de sobre qualificació era del 37,5%)5. 

 

El treball participatiu realitzat amb joves no fa més que corroborar els mals registres 

que apunten les dades estadístiques. En aquest sentit, totes les persones participants 

en la diagnosi coincideixen en destacar la manca d’oferta laboral i l’elevada precarietat 

existent no només al municipi, sinó en termes generals: temporalitat, mitges jornades, 

salaris baixos... Es reconeix, a més, que aquestes dificultats i problemàtiques tenen 

més incidència sobre les persones menors de 30 anys, que veuen ajornada la seva 

emancipació i projectes vitals autònoms com a conseqüència d’una inestabilitat 

ocupacional que afecta tots els nivells de la vida quotidiana. 

 

Existeix entre el jovent de Subirats una predisposició molt gran a desplaçar-se per 

motius laborals; de fet, els i les participants als tallers parteixen amb naturalitat de la 

base que per treballar cal marxar de Subirats. En aquest sentit, la ubicació geogràfica 

no sembla ser, d’entrada, un obstacle addicional per trobar feina com ho podria ser en 

altres indrets. 
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Anàlisi de les polítiques d’ocupació juvenil 
 

Per analitzar les polítiques de joventut que es duen a terme a Subirats s’ha creat una 

taula amb les accions i serveis que s’implementen actualment des de l’Ajuntament 

adreçades a millorar l’ocupabilitat dels i les joves del municipi, així com per ajudar-los  

a accedir al mercat laboral. 

 
 

Nom  Descripció  

 
AULA DE FORMACIÓ 

El municipi disposa d’una aula per a la realització de 
cursos de formació adreçats a persones en situació 
d’atur. Es tracta d’un espai homologat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 

 
RECURSOS PER A 

LA INSERCIÓ 
LABORAL 

L’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

presta una gran varietat de serveis i recursos d’inserció 

laboral: assessorament, borsa de treball, PFIs, Garantia 

Juvenil, etc. 

 
 

SERVEIS PER ALS 
EMPRENEDORS 

El Consell Comarcal també inclou un catàleg potent de 

serveis per als emprenedors i les persones que volen 

iniciar una nova activitat, com ara un espai de 

coworking, el club de l’emprenedor, el servei 

d’assessorament, l’allotjament empresarial, els recursos 

per a l’entrenament de les habilitats empresarials, etc. 

 

A Subirats, es duen a terme polítiques orientades a la potenciació, des d’un punt de 

vista general, de 3 àmbits principals: ocupació, comerç i emprenedoria. Ara bé, si ens 

centrem en els recursos i serveis de caràcter més pràctic adreçats als veïns i veïnes, 

veiem que estan pràcticament tots delegats en el Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 

Tant és així, que en el propi municipi només hi ha un servei físic orientat al foment de 

l’ocupació, consistent en una aula de formació. Tenint en compte les limitacions de 

recursos de l’Ajuntament, és lloable que s’hagi fet l’esforç de dotar el municipi d’un 

espai d’aquestes característiques, però a la pràctica cal dir que la gran dispersió 

geogràfica que caracteritza el terme municipal fa que per a moltes persones sigui igual 

de complicat anar a aquesta aula que dirigir-se directament a Vilafranca (CC Alt 

Penedès). A més, cal tenir en compte que hi ha coses tan bàsiques i primordials com 

apuntar-se a l’atur que només es poden fer al Consell Comarcal, per la qual cosa els 

desplaçaments a Vilafranca són gairebé sempre necessaris. 

 

Pel que fa als serveis que s’ofereixen des de l’Oficina Jove, el cert és que són 

complets, variats i molt transversals. S’hi compten els recursos bàsics de qualsevol 

servei d’ocupació, com ara la borsa de treball, la garantia juvenil i la formació, però 

també s’hi poden trobar recursos per a emprenedors força elaborats i originals, més 

propis de municipis més grans, com ara l’espai de coworking, el club de l’emprenedor 

o els recursos per a l’entrenament de les habilitats empresarials. 
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Tenint en compte les dades d’atur, les opinions recollides entre el jovent i les polítiques 

i recursos que s’ofereixen al jovent de Subirats, l’ocupació és, a dia d’avui, un àmbit de 

difícil abordatge per part de l’Ajuntament, ja que l’Oficina Jove comarcal està ja oferint 

una àmplia cartera de serveis i el jovent sembla suficientment mentalitzat de la 

necessitat de marxar a treballar fora del poble. En municipis amb menor dispersió 

geogràfica potser fora interessant explorar la possibilitat d’anar oferint progressivament 

més serveis en el propi terme municipal, però tenint en compte que, igualment, caldria 

optar per un nucli en concret i, per tant, hi hauria una gran part de joves que s’haurien 

de desplaçar, sembla més coherent mantenir l’aposta per l’Oficina Jove comarcal i 

dirigir els esforços cap a altres direccions. 

 

El que sí que caldria treballar és la difusió i coneixement que el jovent té dels recursos 

i serveis al seu abast. Tal com es pot apreciar en la gràfica següent, més d’un 25% de 

joves entre 12 i 17 anys i un quasi 47%dels joves d’entre 18 i 30 anys que van 

contestar l’enquesta juvenil situen el treball com un àmbit prioritari en el qual els 

agradaria comptar amb major informació. No es tracta d’una dada ni molt menys 

alarmant, però si més no obliga a ser tinguda en compte. 

 

Pregunta enquesta joves: De quins temes t’agradaria tenir més informació? 

 

Resposta joves d’entre 12 i 17 anys 

 

Resposta joves d’entre 18 i 30 anys 
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CULTURA, ESPORT I OCI INCLUSIU 

 

El PNJCat aborda el repte d’universalitzar la cultura, l’esport i l’oci inclusius des d’una 

concepció àmplia, on es fa referència a les activitats, a les practiques i produccions 

culturals i d’oci de les persones joves. En aquesta concepció s’incorporen les 

pràctiques o produccions estrictament percebudes com a culturals, com ho són la 

lectura, la música o l’espectacle, junt amb altres que poden assolir aquesta condició, 

com les noves tecnologies o els mitjans de comunicació. L’objectiu d’aquesta àmplia 

visió cultural és copsar les transformacions i la naturalesa de les persones joves en un 

temps on les identitats s’estructuren notablement a través de l’oci. 

 

Anàlisi de la realitat juvenil en matèria de cultura, esport i oci inclusiu 

 

L’oci, el lleure i la cultura són activitats que en l’etapa juvenil juguen un paper molt 

rellevant com a element configurador de les identitats col·lectives i individuals. 

Actualment, a nivell català, les activitats que més es realitzen en aquests àmbits 

pertanyen a l’univers audiovisual i digital . A manca de dades específiques, es poden 

observar les tendències generals en aquest àmbit. En l’actualitat, les activitats  de 

lleure i oci i la participació dels joves en activitats culturals i esportives es veu 

condicionada per les noves tecnologies i els mitjans d’accés a la informació i a 

l’entreteniment. El CONCA en l’informe La participació cultural de la joventut catalana 

2001-2015 apunta en aquesta direcció: 

 

“Les activitats que més realitzen els joves pertanyen a l’univers audiovisual/digital. Hi 

ha quatre activitats que realitza un percentatge més elevat de població jove i que, en 

certa manera, estan destinades a ser les que també tenen més prevalença en la 

societat catalana. Són veure la televisió i continguts audiovisuals mitjançant diversos 

suports o dispositius, escoltar música, connectar-se a Internet i anar al cinema. La 

població jove està especialment interessada en totes les activitats relacionades amb la 

cultura digital (connectar-se a Internet, escoltar música en línia, veure pel·lícules en 

línia, descarregar-se pel·lícules, cançons…, i jugar a videojocs). A aquestes quatre [...] 

cal afegir-n’hi d’altres que depenen clarament de l’efecte cicle vital: anar al cinema, 

anar a concerts de música actual, visitar biblioteques i llegir revistes.” (pàg. 198) 

 

El mateix informe del CONCA identifica que el consum d’oci, i, concretament, el seu 

posicionament respecte a aquest, és el nou element configurador de les identitats. Així 

doncs, el tipus d’activitats d’oci i culturals, l’accés a aquestes, i la seva varietat i 

qualitat són elements bàsics a l’hora de configurar les identitats en un període clau en 

la socialització de les persones com és la joventut. 

 
En les sessions de treball realitzades amb el jovent, l’àmbit de l’oci i la cultura va ser el 

principal protagonista, amb nombroses propostes concretes d’activitats i programació 

que es troben a faltar o que el jovent voldria que es fessin. No obstant, aquesta 

demanda generalitzada presenta com a denominador comú un mateix caràcter 
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marcadament específic (lligat a cada nucli) i amb poc sentit de globalitat. És a dir, que 

els joves de cada nucli van formular demandes concretes per al seu nucli i no globals 

per al municipi. Entre d’altres coses, es van citar propostes de nova oferta lúdica 

vinculades a l’àmbit esportiu, la formació en lleure, l’accés lliure a espais per a la 

pràctica d’un oci espontani, la millora d’aspectes de les festes majors respectives  i  

una millora genèrica de l’oci juvenil. També es va posar sobre la taula, en algun cas, 

una suposada falta de permeabilitat de l’Ajuntament cap a les demandes del jovent. 

Mereix una menció especial la crítica que es va formular a l’Ateneu i la seva 

programació, que va ser qualificada de costosa i poc assequible per al públic jove. 

 

Deixant de banda la diversitat de demandes registrada, es detecta un denominador 

comú a totes les opinions recollides, que posa de manifest un cert dèficit d’activitats 

d’oci i cultura específicament adreçades al públic juvenil. Aquest darrer punt, el de 

l’oferta lúdica i cultural, és sens dubte el gran camí per recórrer que té l’Ajuntament de 

Subirats en l’àmbit de l’oci i l’esport inclusiu. Una programació lúdica estable adreçada 

expressament al jovent -tant des del punt de vista temàtic com de preu i horaris- 

suposaria un avenç important per al col·lectiu, que en l’actualitat se sent una mica orfe. 

 
Concretament, l’esport hauria de ser un dels eixos fonamentals d’aquest treball de 

futur, ja que representa una de les activitats de lleure amb major predicament entre el 

jovent, tal com es va poder percebre en les sessions participatives amb joves i en el 

gràfic següent: 

 

Pregunta enquesta joves: A banda d’anar a estudiar i/o treballar, fas alguna activitat 

més? (pots marcar més d’una opció) 

 

Resposta joves d’entre 12 i 17 anys 
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Resposta joves d’entre 18 i 30 anys 

 

Anàlisi de les polítiques juvenils de cultura, esport i oci inclusiu 

 

Per analitzar les polítiques de joventut que es duen a terme s’ha creat una taula amb 

els principals espais i equipaments culturals i lúdics que existeixen al municipi (veure 

pàgina següent), ja que, tot i no estar destinats de forma específica al jovent, són 

espais també dirigits a aquests. 

 

En termes generals, es pot afirmar que Subirats té un mapa d’equipaments  i espais 

per a la pràctica de l’oci i la cultura força fragmentari, fruit de la dispersió territorial que 

caracteritza el terme municipal. D’entrada, aquest fet és quelcom positiu, ja que fa més 

accessible la cultura i l’oci a la gent, però alhora té implicacions negatives, sobretot en 

el sentit de que no actua com a agent cohesionador i vertebrador dels diversos nuclis, 

sinó més aviat com a agent de fragmentació. A més, la convivència de diverses 

programacions d’activitats en diferents espais implica, indefectiblement, una certa 

pèrdua de potencial per a cadascun d’ells, ja que divideix el públic, la qual cosa fa més 

difícil la supervivència, per manca de massa crítica, de certes activitats. 

 

Feta aquesta reflexió de caràcter més general, cal posar els ulls en l’oferta existent de 

cara al jovent. I el cert és que l’oferta és escassa. Més enllà de la vida associativa -que 

cal dir que és rica tenint en compte les dimensions del municipi-, es troba a faltar una 

programació estable d’activitats d’oci i cultura més adequada als gustos, interessos i 

capacitat econòmica del jovent. Ara bé, també cal dir que es fa difícil plantejar línies 

d’actuació en aquesta matèria, ja que els recursos són els que són i, malauradament, 

la distribució territorial és la que és. Apostar per la via de la centralització d’activitats 

pot ser vist com un pas enrere quant a accessibilitat universal de l’oci i la cultura, 

mentre que alimentar una programació d’activitats juvenil estable en cada nucli urbà 

sembla, a priori, una opció poc viable actualment. 

 

És digne de menció l’elevat nombre de pistes poliesportives existents on poder 

practicar esport de forma lliure, una aposta que entronca bé amb les aportacions 
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recollides del propi jovent, que demanen de forma explícita llocs on poder fer esport 

sense necessitat d’estar federats ni formar part de cap club esportiu. Faltaria, potser, 

acompanyar aquests espais d’una oferta esportiva organitzada, per a tots els públics, i 

a poder ser centrada en disciplines alternatives al futbol. 

 

 

EQUIPAMENTS 

ESPORTIUS 

Camp de futbol de Can Cartró 

Camp de futbol de Sant Pau d’Ordal 

Piscina municipal de Sant Pau d’Ordal 

Piscina municipal d’Ordal 

 

INSTAL·LACIONS 

DE LLEURE 

PRÀCTICA 

ESPORTIVA 

Pista esportiva de la Urbanització Can Rossell 

Pista esportiva del Carrer del Parc (Ordal) 

Pista poliesportiva de Ca l’Avi 

Pista poliesportiva de Sant Pau d’Ordal 

Zona esportiva de Lavern 

Zona esportiva de la Urbanització Casablanca 

Pista d’skate de Lavern 

Zona esportiva Els Casots 

 

CASALS I 

ATENEUS 

POPULARS 

Subirats compta amb una àmplia oferta de casals i ateneus 

populars. De fet, cada nucli urbà important compta amb el seu 

espai cívic i social. Alguns són més actius i d’altres menys. 

 

SUBIJOVE Espai juvenil pensat per esdevenir l’espai de referència del 

jovent en tots els nuclis urbans. 

- Ordal: són usuaris habituals una quinzena de joves, una 

xifra mitjana que augmenta fins als 25-30 joves 

- Sant Pau d’Ordal: nou local, encara pendent de consolidar. 

- Casablanca: nou local, encara pendent de consolidar.  

 

ORDALENCAMENT Associació juvenil d’Ordal, que organitza un bon nombre 

d’esdeveniments cada any, entre els quals hi ha l’empalmada 

de festa major. 

 

ESPLAI SOL 

NAIXENT 

Esplai d’Ordal. 

ESPLAI ELS 

CARGOLS 

Esplai de Sant Pau d’Ordal. 

LAVERNÍCOLES Entitat amb vocació de dinamitzar la vida juvenil de Lavern. 

Des de fa 4 anys organitza un festival de música a l’estiu 

 

COLLES DE BALLS 

POPULARS 

Subirats compta, en el seu conjunt, amb diverses colles de 

cultura popular, cadascuna associada a un nucli urbà específic 

del terme municipal. Entre els integrants d’aquestes colles s’hi 

poden trobar força joves. 
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PARTICIPACIÓ, COHESIÓ SOCIAL I VERTEBRACIÓ 

 

El PNJCat es planteja incidir en l’entorn i en el context social de les persones joves per 

tal d’enfortir les seves possibilitats de desenvolupament. Així, es considera que no sols 

s’ha d’incidir en la trajectòria vital de les persones joves i aquells factors que hi 

intervenen, sinó que també cal incorporar aquelles accions que contribueixin a avançar 

cap a un model de país i de societat més cohesionada, participativa, inclusiva, 

vertebrada territorialment, sostenible i organitzada col·lectivament. De fet, es percep 

que, mitjançant el compromís amb allò col·lectiu en totes les seves dimensions, la 

persona es transforma a sí mateixa i millora la pròpia societat. Així doncs, l’enfortiment 

de la cultura participativa i del capital social de la ciutadania apareix com un repte de 

futur per a les polítiques de joventut, així com els avenços en termes d’igualtat 

d’oportunitats, imatge social del jovent i cohesió social. En aquest escenari polièdric, el 

reforçament de l’associacionisme juvenil emergeix com a requisit clau i indispensable. 

 

Anàlisi de la realitat juvenil en matèria de cohesió social i de vertebració territorial 

 

A falta de dades quantitatives específiques de Subirats que ens puguin dibuixar un 

primer marc d’acostament a aquest àmbit, és rellevant observar la tendència general a 

Catalunya respecte a la participació dels i les joves. Sobretot de cara a verificar si les 

tendències i dinàmiques apuntades en els tallers participatius formen part d’una realitat 

genuïna del municipi o, per contra, s’emmarquen en una tònica global del jovent 

català. 

 
En general, sovint hi ha una percepció que el col·lectiu jove es caracteritza per una 

baixa participació i implicació. I les dades recollides en els tallers participatius realitzats 

a Subirats semblarien apuntar, d’entrada, en aquesta mateixa direcció. Tanmateix, si 

ens fixem en les dades de tota Catalunya, el que es detecta és un canvi en les formes 

de participació. Així, les noves generacions presenten nivells baixos de participació en 

els mecanismes tradicionals (vot, associació a partits i sindicats, etc.), a canvi d’uns 

nivells més alts en nous mecanismes de participació. 

 
En aquest sentit, la participació política dels i les joves es caracteritza per la  

desafecció i la desconfiança en les institucions i les formes de participació tradicionals, 

i la substitució d’aquestes per noves formes de participació, menys institucionals i més 

horitzontals. La participació política juvenil s’ha vist condicionada per la crisi  

econòmica i la desafecció institucional. En particular, les dificultats per completar les 

diverses transicions juvenils (residencial, ocupacional, etc.) i les fallides del sistema 

político-institucional, com el casos de corrupció, generen allunyament i desafecció dels 

i les joves respecte les institucions polítiques i la política tradicional. 
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Participació juvenil a Catalunya. 2014. 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Participació i Política, Direcció General de Joventut 

 

En aquest context es consolida un canvi en les formes de participació entre la joventut. 

Les generacions joves prefereixen formes de participació no convencionals, menys 

institucionalitzades i sense mediació d’organitzacions tradicionals, com partits i 

sindicats. La forma majoritària és la participació en actes de protesta (60%). Igualment, 

al voltant entre un 40 i un 50% dels i les joves de Catalunya participa en associacions 

i, en canvi, només un 16-21% ho fa en noves organitzacions polítiques. 

 
El jovent de Subirats que va participar en els tallers participatius es va referir de 

manera expressa a una manca de participació presencial generalitzada. Vistes les 

dades de Catalunya repassades fins ara, no semblaria que, de ser certa aquesta 

percepció, la manca de participació estigués molt més marcada a Subirats que a altres 

municipis. Però és que, a més, aquestes dades no acaben d’ajustar-se a un retrat fidel 

de tota la realitat juvenil, ja que estan excessivament influïdes per les aportacions del 

jovent menor edat, una franja en què el fet associatiu és encara incipient i té menys 

pes que a partir dels 17-18 anys. La gràfica següent, corresponent a l’enquesta juvenil, 

il·lustra de forma clara aquest biaix, ja que posa de manifest la manca de pràctiques 

associatives entre el jovent menor edat (només van respondre l’enquesta joves 

d’aquesta franja), més enllà dels clubs esportius. Aquestes dades contrasten, en canvi, 

amb la realitat associativa juvenil de Subirats en el seu conjunt, que ha de ser valorada 

positivament si ens atenem al volum poblacional del municipi, tal com demostra 

l’existència de 2 esplais, diverses colles de balls populars i dos entitats estables 

pròpiament juvenils (veure apartat següent, consistent en l’anàlisi de polítiques juvenils 

-APJ- de l’àmbit de la participació cohesió i la cohesió). 
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Pregunta enquesta joves: Formes part d’alguna entitat juvenil o cultural? En cas 

afirmatiu, digues quina: 

 

Resposta joves d’entre 12-17 anys 

 

 

Resposta joves d’entre 18 i 30 anys 

 

 

Cal dir, però, que Subirats presenta algunes particularitats estructurals que, 

probablement, dificulten en gran mesura que existeixi una major participació i 

organització juvenil, la més important de les quals és la dispersió geogràfica de la 

població i la coexistència de tants nuclis urbans. Pel que s’ha pogut observar en els 

tallers participatius amb joves, a Subirats cada nucli es comporta com a municipi 

autònom, amb una vida social i festiva pròpia. Aquesta atomització arriba fins a tal 

extrem que moltes persones joves tenen serioses dificultats a l’hora de pensar en 

Subirats com a municipi en sí mateix i no senten cap mena de pertinença o vinculació 

a aquest topònim. 

 
Des de l’Ajuntament s’ha fet un esforç molt gran per contrarestar aquesta dinàmica i 

s’ha apostat molt fort per crear espais conjunts i compartits que poguessin amalgamar 

els diversos nuclis, com és el cas del Subijove, però la distància física real entre  

alguns dels nuclis, la precària connectivitat intramunicipal amb transport públic i la 

major proximitat d’algunes zones a Sant Sadurní que no pas a la resta de nuclis han 

demostrat ser (com és el cas de Casablanca), fins a dia d’avui, impediments difícils de 

superar. 
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Els 2 gràfics següents exemplifiquen a la perfecció la segmentació territorial del 

municipi. Un 83,3% de joves afirma tenir només una mica de relació amb joves d’altres 

nuclis urbans del municipi fora de l’Institut, mentre que un 16% diu que no hi té cap 

relació (fora de l’Institut). I al ser preguntats pels motius d’aquest fet, fins a un 40% en 

situa la distància o llunyania com a principal motiu. Sembla ser, així doncs, que, un cop 

fora de l’Institut i en horari extraescolar, la dispersió territorial del municipi representa 

un cert condicionant de les relacions del jovent i limita, en certa manera, l’elecció de 

les relacions. 

 

Pregunta enquesta joves: Fora de l’Institut, tens relació amb joves d’altres zones de 

Subirats? 

 

Resposta joves d’entre 12 i 17 anys 

 

Pregunta enquesta joves: En cas que no tinguis relació amb joves d’altres zones 

de Subirats, sabries dir per què? 

 

Resposta joves d’entre 12 i 17 anys 
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Tenint en compte aquesta realitat, es fa complicat imaginar un municipi més compactat 

i organitzat socialment del que hi ha avui en dia, més enllà de la vida social i 

participativa que pugui presentar cada nucli en sí mateix entorn dels nombrosos casals 

i ateneus que proliferen al llarg del terme municipal. De fet, aquesta dispersió no tindria 

per què ser un fet negatiu, ja que aporta riquesa social al municipi, tot i que ho faci de 

forma disgregada. Però es va poder percebre en alguns dels tallers realitzats amb 

joves un cert encasellament i prejudicis mutus entre nuclis susceptibles d’arribar a 

crear certa tensió o fins i tot segregació o desigualtat, una situació que des de 

l’Ajuntament cal evitar que es produeixi. Cal dir, en aquest sentit, que les 

característiques sociodemogràfiques de les famílies i persones que viuen a cada nucli 

no són ni molt menys homogènies, molt especialment en el cas de Casablanca. El 

gràficsegüentmostracomladiscriminacióperclassesocialestàpresentenlamenti sentir del 

jovent, fins i tot amb més força que altres fenòmens, molt més propis del jovent 

adolescent, com és el cas del bullying. 

 

Pregunta enquesta joves: Has sentit discriminació per motius de...? 

 

Resposta joves d’entre 12-17anys 

 
Més enllà de la qüestió territorial, no existeix a Subirats cap altre element que faci 

témer per la cohesió o inclusió social, ja que el component migratori té un pes molt 

escàs al municipi. De fet, la població nascuda en altres països representa només un 

6% del total. Aquestes dades no s’assimilen a les del conjunt de Catalunya, on la 

població nascuda a la resta de l’Estat és 8 punts percentuals superior i la nascuda a 

l’estranger 11 punts superior. En canvi, la comarca de l’Alt Penedès presenta un nivells 

similars a les de la mitjana de Catalunya. 
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Població per lloc de naixement. Subirats, Alt Penedès i Catalunya, 2017 

 

 Catalunya Resta de l’estat Estranger 

Subirats 84,7% 9,2% 6,1% 

Alt Penedès 73,5% 13,9% 12,5% 

Catalunya 64,8% 17,5% 17,6% 

 

Font: IDESCAT 

 

D’entre la població estrangera, podem apreciar una gran preeminència de persones 

originàries del Marroc, que representen un 27% de la població estrangera (49 

persones, 28 homes i 21 dones), seguides a molta distància per Romania i Colòmbia 

(9,3%). 

Població estrangera per lloc d’origen  

 
Font: IDESCAT 

 

Entre la població jove podem observar unes tendències molt similars en comparació al 

total de la població. Amb dades de 2017, a Subirats hi havia 33 joves d’origen 

estranger, que representen un 5% del total de la població jove. I d’entre la població 

estrangera, la marroquina continua essent la nacionalitat majoritària dels veïns i veïnes 

joves. Aquestes dades poden haver variat a l’alça durant l’últim any, ja que al llarg de 

2018 es va consolidar a Ordal un centre d’acollida de MENAs. No sembla que, a priori, 

aquest fet hagi generat problemes de convivència, o almenys ningú ho va expressar a 

les sessions de treball. De fet, la única vegada que es va citar el tema als tallers va ser 
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per proposar fer algun tipus d’activitat conjunta amb el jovent d’aquest centre per tal de 

conèixer-los i ajudar-los a integrar-se. 

 

Població jove (10-29 anys) segons origen. Subirats, 2017 

 

 
 

Font: IDESCAT 

 

 

 

Nacionalitat de la població jove (10-29 anys) per continents. Subirats, 2017 
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Font: IDESCAT 
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Anàlisi de les polítiques, recursos, espais i agents juvenils de cohesió, participació i 

vertebració territorial 

 

CASALS I 
ATENEUS 

POPULARS 

Subirats compta amb una àmplia oferta de casals i ateneus 
populars. De fet, cada nucli urbà important compta amb el seu 
espai cívic i social. Alguns són més actius i d’altres menys. 
 

SUBIJOVE Espai juvenil pensat per esdevenir l’espai de referència del 
jovent en tots els nuclis urbans. 
- Ordal: són usuaris habituals una quinzena de joves, una 

xifra mitjana que augmenta fins als 25-30 joves 
- Sant Pau d’Ordal: nou local, encara pendent de consolidar. 
- Casablanca: nou local, encara pendent de consolidar.  

 

ORDALENCAMENT Associació juvenil d’Ordal, que organitza un bon nombre 
d’esdeveniments cada any, entre els quals hi ha l’empalmada 
de festa major. 

ESPLAI SOL 
NAIXENT 

Esplai d’Ordal. 

ESPLAI ELS 
CARGOLS 

Esplai de Sant Pau d’Ordal. 

LAVERNÍCOLES Entitat amb vocació de dinamitzar la vida juvenil de Lavern. 
Des de fa 4 anys organitza un festival de música a l’estiu 

COLLES DE BALLS 
POPULARS 

Subirats compta, en el seu conjunt, amb diverses colles de 
cultura popular, cadascuna associada a un nucli urbà específic 
del terme municipal. Entre els integrants d’aquestes colles s’hi 
poden trobar força joves. 

CANALS DE 
COMUNICACIÓ 

L’Ajuntament de Subirats compta amb nombrosos canals de 
comunicació a la ciutadania: llista de Whatsapp, Facebook, 
web municipal, llistat de correus electrònics, etc. Així mateix, el 
Subijove disposa d’un perfil de Facebook i Instagram propis, on 
es van penjant de manera regular les activitats que 
s’organitzen per joves.  

 

L’Ajuntament de Subirats treballa des de ja fa uns anys en la vertebració territorial del 

municipi. En termes juvenils, aquesta preocupació es va traduir fa 10 anys en la 

creació d’un espai juvenil a Ordal que va néixer amb la vocació d’esdevenir espai de 

trobada i oci per a tot el jovent del municipi, independentment del seu nucli de 

residència. Els resultats fins a dia d’avui són prou satisfactoris, havent-se consolidat un 

grup d’una quinzena de joves aproximadament que en fa ús de manera assídua, una 

xifra que augmenta fins als 25 o 30 joves quan es fan activitats especials en caps de 

setmana. No obstant, queda encara camí per recórrer i, òbviament, cal seguir 

treballant en el creixement i consolidació d’aquest espai, que presenta dificultats per 

atreure joves més enllà d’Ordal. 

 
Cabria preguntar-se, primerament, si aquestes dificultats tenen alguna cosa a veure 

amb el tipus d’oferta que s’ofereix al Subijove o a una mala difusió d’aquesta, però a 

tenor del que van contestar els participants a l’enquesta juvenil no semblen ser, 

aquests dos, motius reals a tenir en compte. 
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Pregunta enquesta joves: Quins canals et semblen de més utilitat per fer-te arribar 

informació? 

 

Resposta joves d’entre 12-17 anys 

 

 

Resposta joves d’entre 18-30 anys 

 

 

Pregunta enquesta joves: Quin tipus d’activitat t’agradaria fer en un equipament per a 

joves? 

Resposta joves d’entre 12-17 anys 
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Com es pot apreciar en els gràfics anteriors, els canals de comunicació preferits per 

part del jovent són el Whatsapp i Instagram, dues eines que des de l’Ajuntament de 

Subirats ja s’estan treballant (en el cas d’Instagram, és el Subijove, concretament, qui 

té compte propi en aquesta xarxa i el manté degudament actualitzat). I pel que fa a 

l’oferta que agradaria més poder trobar en l’espai juvenil, destaquen algunes activitats 

actualment ja en marxa, com ara connectar-se a Internet o rutes/sortides. Així doncs, 

queda clar que ni els canals comunicatius ni la programació d’activitats són 

responsables de les dificultats de penetració del Subijove més enllà d’Ordal. 

 
Sí que emergeixen com a obstacles clars i possiblement causes reals de la dificultat 

d’aquesta penetració del Subijove en altres nuclis urbans  les males comunicacions 

amb transport públic entre nuclis i el dèficit de consciència de poble, elements, tots 

dos, sobre els quals l’Ajuntament hi té poca capacitat d’influència. 

 
A banda del Subijove a Ordal, que ja està consolidat com a lloc de referència pel 

jovent del nucli, existeixen dos espais juvenil que fa poc van obrir les seves portes, un 

a Sant Pau d’Ordal i l’altre a Casablanca. Actualment tenen la funció de sala d’estudi i 

de punt de trobada, però s’està treballant fermament per consolidar els següents 

espais com a espais de referència pel jovent en aquests nuclis municipals. Amb 

aquests altres espais l’Ajuntament tracta de donar resposta a les mancances que té el 

Subijove per erigir-se en punt neuràlgic de l’activitat juvenil al municipi. 

 

Són destacables, també els diversos equipaments i espais d’oci i lúdics amb què 

compta Subirats, repartits entre els diferents nuclis urbans del terme municipal 

(ateneus, centres cívics...), normalment vinculats a una entitat o associació gestora. 

Tots ells constitueixen, sens dubte, una bona mostra de la personalitat i vida que té 

cada nucli urbà del municipi, que també es veu reflectida en la diversitat de colles de 

cultura i balls populars que existeixen en els diferents termes municipals. Les entitats 

de cultura popular representen, sens dubte, un bon espai de realització participativa 

del jovent, així com els esplais. Però cal dir que, normalment, aquest tipus de recursos 

acostumen a tenir una bona penetració entre públics de joves molt concrets, sense 

arribar a ser gairebé mai majoritaris. 

 
Finalment, cal destacar les entitats o espais participatius pròpiament juvenils que hi ha 

al municipi: Ordalencament i Grup de Joves de Lavern. Ambdós són agents actius i 

amb moltes ganes de fer coses, però novament la dispersió territorial actua com a llast 

per al seu creixement i relleu generacional. Tot i així, és lloable el treball que duen a 

terme totes dues; la primera d’elles ja participa en l’organització de fins a 8 

esdeveniments cada any, mentre que la segona ha agafat força els darrers dos anys 

amb l’impuls d’un festival estiuenc. La seva tasca es veu perfectament complementada 

per la dels 2 esplais existents al terme municipal i les diverses colles de balls populars, 

que, tenint en compte els poc més de 3.000 habitants que té el municipi en el seu 

conjunt, sembla una dada molt notable. 
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És important que des de l’Ajuntament es segueixi mostrant una actitud permeable i 

receptiva cap a les propostes i necessitats tant dels esplais com dels grups de joves 

esmentats anteriorment, proporcionant-los recursos i suport en la mesura del possible 

per tal que puguin continuar treballant en la dinamització de la vida social del municipi. 

De fet, cal dir que, tenint en compte la forta dispersió que el caracteritza, així com el 

volum demogràfic total, Subirats és un municipi amb una oferta associativa i 

participativa digna de ser remarcada. La gran assignatura pendent en aquest sentit, 

seria, segurament, dotar aquesta oferta participativa, actualment molt 

compartimentada per nuclis, d’una dimensió i visió més globals o, si més no, trobar 

nexes i fórmules d’interrelació entre l’oferta de cada nucli per tal de vertebrar una 

oferta conjunta. 
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2.6. Conclusions 

Tot partint del doble anàlisi realitzat per a cadascun dels sis àmbits abordats al llarg de 

totes les pàgines precedents, detectem tres blocs d’actuació que, al nostre entendre, 

requereixen d’una intervenció prioritària per part de l’Ajuntament. Podríem escollir-ne 

més, però cal tenir present que el futur Pla té uns recursos limitats i, tal com es ve 

recomanant des de 2011 per part de l’Agència Catalana de la Joventut, el nou 

paradigma d’elaboració de PLJs busca dotar aquest instrument planificador d’una 

major operativitat i aplicabilitat respecte a l’exhaustivitat, sovint poc operativa, dels 

models de plans que es duien a terme anys enrere. D’uns anys cap aquí, els PLJ ja no 

persegueixen aquell nivell d’exhaustivitat que anteriorment s’exigia, ja que sovint 

l’esforç per donar resposta a les problemàtiques de tots els àmbits acabava derivant  

en la plasmació de propostes irrealitzables o poc adequades a la realitat del municipi 

en qüestió. 

 

Així doncs, i com a resultat de les necessitats detectades en el procés de diagnosi, 

hem valorat convenient posar l’èmfasi en tres aspectes que ens semblen d’especial 

rellevància, tots ells aspectes polièdrics que tenen ramificacions en més d’un dels 

eixos d’anàlisi desgranats al llarg de la present Diagnosi. Veiem, tot seguit, aquests 

tres aspectes, formulats en forma d’objectius generals o estratègics, és a dir, en tant 

que línies mestres d’actuació de les quals penjaran totes les accions del PLJ. 

 

Objectiu general 1 

 

Consolidació d’una programació regular d’activitats lúdiques dinamitzades adreçades 

al jovent que tingui en compte la disponibilitat horària dels joves que treballen o 

estudien fora del municipi i sigui assequible des del punt de vista econòmic per a joves 

de totes les edats i situacions. Atesa la dispersió geogràfica del municipi, es recomana 

que aquesta programació tingui un caràcter rotatori i aprofiti el mapa complet d’espais 

cívics i esportius que hi ha repartits per tots els nuclis urbans, arribant així a un 

espectre juvenil el més ampli possible. L’aposta descentralitzadora hauria de conviure 

amb un treball específic de consolidació del Subijove com a espai juvenil de referència 

no només per al jovent d’Ordal, sinó també de la resta de nuclis urbans en tant que 

espai de trobada i agent promotor d’activitats. Pel que fa a aquesta segona opció - 

impuls d’activitats-, el rol que hauria d’adoptar el Subijove és el d’organització de la 

programació, però les activitats concretes haurien d’anar rotant de lloc per tal de cobrir 

el major nombre possible de nuclis urbans. En aquest sentit, caldrà teixir aliances amb 

altres equipaments culturals i esportius de la ciutat (ateneus, centres cívics...) 
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Objectiu general 2 

 

Impulsar mesures susceptibles de fomentar la posada al mercat dels pisos de lloguer 

actualment buits o fora de circulació a fi d’incrementar l’oferta d’habitatges assequibles 

per al jovent de Subirats. Aquestes mesures poden anar en la línia de donar al·licients 

als propietaris de pisos buits per a la seva posada en circulació (incentius fiscals...) o 

també de campanyes de sensibilització sobre la problemàtica de l’habitatge. Atès que 

com a Ajuntament existeix poc marge de maniobra en aquest àmbit, es recomana que 

aquesta línia d’actuació o objectiu es treballi de forma conjunta amb el Consell 

Comarcal de l’Alt Penedès. 

 

Objectiu general 3 
 

Millorar la difusió entre el jovent del municipi de tots els serveis que ofereix el Consell 

Comarcal de l’Alt Penedès i, més concretament, l’Oficina Jove en matèria d’ocupació, 

educació i demés àmbits d’interès, tot fent ús dels canals que compten amb una major 

penetració juvenil, com ara WhatsApp, Instagram i les xarxes socials en general. A 

nivell de xarxes socials, seria interessant apostar per eines imaginatives i 

desenfadades que facin mes atractives les publicacions, com ara píndoles 

audiovisuals, instastories, concursos... I tots aquests elements podrien ser difosos i 

promocionats a través de campanyes de pagament, que permeten maximitzar en gran 

mesura l’abast de les publicacions. 

 

Objectiu general 4 

 

Treballar en algun tipus d’acord amb l’Oficina Jove del Consell Comarcal per tal que el 

Subijove pugui esdevenir seu regular d’un nombre anual de tallers o formacions 

específicament adreçats al jovent en l’àmbit del lleure i de les aficions/habilitats. 

D’aquesta manera es donaria resposta a les demandes que el jovent va assenyalar en 

aquest camp. 
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3. Missió i objectius estratègics 

 

3.1. Missió 

La missió del Pla Local de Joventut de Subirats 2020-2023 és crear una eina de treball 

per ordenar i sistematitzar les polítiques de joventut que es realitzaran en el marc 

d’aquest pla, per tal de generar escenaris de participació juvenil i oferir uns servei de 

qualitat i de proximitat per tal que s’acompanyi als joves en el seu procés d’autogestió 

vital i d’emancipació.  

 

El PNJCat proposa una missió que ha de servir com a horitzó de les polítiques de 

joventut arreu del territori català. Aquesta missió, fruit del consens social, institucional i 

polític, es composa de dos punts principals: 

 

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

diversitat de formes i models de vida. És a dir, consolidar i fer efectius els drets 

bàsics de les persones joves i garantir les condicions que permetin la seva qualitat 

de vida, tenint en compte les dificultats específiques pròpies de l’etapa juvenil. 

 

- Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu 

com a ciutadania en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva 

participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància a 

la seva visió de món.  



 
 

3.2. Objectius 

Objectius 
estratègics 

Eix Objectius específics Actuacions Objectius operatius 

 
Fomentar la 

participació dels 
joves del municipi per 
tal d’implicar-los en el 

desenvolupament i 
progrés social 

 
 

Participació i 
cohesió 
social 

 
 

Dinamitzar els joves del municipi  

Dinamització dels Subijove Desenvolupar un programa de dinamització 
destinat a joves 

 
Xarxes Socials 

Impulsar canals que comptin amb major 
penetració juvenil per obrir el servei al jovent 

del municipi 

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

 
Taules de joventut 

Reactivar el teixit juvenil per tal que es 
generin iniciatives amb i pel jovent  

Donar suport a les iniciatives juvenils facilitant les eines i els 
recursos necessaris 

Programació d’activitats Promoure el desenvolupament d’activitats 
del Servei Jove 

Cultura, 
igualtat, oci i 

esport 
inclusiu 

Garantir l’accés a un oci i cultura de qualitat per a les persones 
joves del municipi 

Activitats transversals 
 

Hort comunitari 
 

Consolidar activitats on hi participin les 
diferents regidories i col·lectius del municipi 
per tal d’apropar-nos a totes les realitats que 

viu aquest.  
Introduir la perspectiva d’ igualtat de gènere de forma 

transversal a les polítiques juvenils 

 
 
 
 
 
 
 
 

Potenciar 
l’emancipació de les 
persones joves per 

tal d’afavorir la 
realització amb èxit 
del seu projecte de 

vida 

 
 
 

Habitatge 

Impulsar mesures susceptibles per tal de fomentar la posada 
al mercat de pisos de lloguer buits o fora de circulació 

 
Servei d’habitatge    

Comarcal  

 
Promoure polítiques públiques d’habitatge al 
municipi i implicar els diferents serveis que 

afecten a l’habitatge  
Fomentar campanyes de sensibilització sobre la problemàtica 

de l’habitatge 
Polítiques d’habitatge al 

municipi  

Salut Assessorar i fer prevenció per disminuir les conductes de risc 
associades a la salut en tots els àmbits que afecten les 

persones joves: salut física i mental, afectiva i sexual, laboral, 
social, alimentària, etc.. 

Xerrades, activitats i 
campanyes en matèria de 

salut  

Promoure un estil de vida saludable 
Conscienciar sobre el consum de drogues i 

el contagi de malalties de transmissió sexual 
Incidir en aspectes afectius que tenen relació 

amb la sexualitat 

Educació Apoderar, orientar i acompanyar a la persona jove en el seu 
procés educatiu, a fi d’afavorir la realització del seu projecte de 

vida i la seva autonomia personal 

Sala d’estudi municipal 
 

Aules d’estudi dinamitzades 
 

Assessorament acadèmic 
 

Xerrades per a famílies 

 
Consolidar l’aula d’estudi i el servei de 

suport i assessorament als joves estudiants 
en temes com el suport a l’estudi i a la 

trajectòria acadèmica. Reduir l’efecte de les desigualtats socials facilitant l’accés a 
recursos educatius (formals i informals), així com adequant-los 

a les demandes i a les necessitats actuals. Promoure bons hàbits educatius a les 
famílies dels joves. 

Ocupació Facilitar l’accés als joves als recursos i serveis formatius i 
d’ocupació, així com els programes d’inserció laboral, beques i  

ajuts. 

Espai feina 
 

Mobilitat internacional 

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



 
 

4. Criteris metodològics 

 

La metodologia que s’emprarà en el marc del Pla Local de Joventut fa referència als 

principis rectors de les polítiques de joventut. Els principis rectors són aquells criteris 

que han d’inspirar la diagnosi, el disseny, la implementació i l’avaluació de les 

polítiques de joventut d’una forma transversal, i que contenen els valors que han 

d’impregnar totes les actuacions que es derivin del Pla Local de Joventut 2020/2023. 

El PNJCat ens proposa uns principis rectors que haurien de determinar la metodologia 

de totes les fases i conceptualitzen una manera d’entendre i de desenvolupar les 

polítiques de joventut. Cadascun dels principis rectors contenen uns valors associats 

que han d’impregnar totes les actuacions que s’ubiquen en el marc de les polítiques de 

joventut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Qualitat 

Aquest principi rector fa referència als aspectes que han de contribuir a que el 

desenvolupament de les polítiques de joventut es facin sobre una rigorosa “voluntat de 

fer-ho bé”, incorporant criteris de qualitat eficiència i eficàcia. 

- Adequació a la realitat: Les polítiques de joventut s’han d’adequar a la realitat 

social per tal de respondre a les necessitats i projectes de la gent jove. Per això és 

indispensable que es facin sobre el coneixement constant de la realitat juvenil i de 

l’entorn social. 

 

- Proximitat: Ajustar-se a les necessitats de cada col·lectiu i de cada territori concret 

desenvolupant les polítiques de joventut sota el principi de subsidiarietat.  

 

 

Qualitat Integralitat 

Transformació Participació 

Diagnosi 

Disseny 

Implementació 

Avaluació  
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- Innovació i creativitat: Cal que les polítiques de joventut siguin capdavanteres en la 

construcció d’accions innovadores, de respostes creatives a les problemàtiques, 

que es nodreixin de l’estudi comparat amb altres experiències nacionals i/o 

internacionals i que siguin prou flexibles per adequar-se a una realitat canviant.  

 

- Avaluació: Les polítiques de joventut han d’incorporar, des del disseny, una mirada 

d’avaluació que contribueixi a generar coneixements i aprenentatges respecte la 

nostra acció.  

 

4.2. Participació 

La política de joventut no pot estar allunyada de les persones joves i el moviment 

juvenil organitzat, així com d’altres agents que poden intervenir en el desenvolupament 

de la política i la realitat juvenil: centres educatius, entitats que treballen amb joves, 

etc.  

- Governança democràtica: Parteix de la idea que les administracions no han de 

jugar un paper jeràrquic, sinó que han de coordinar i facilitar l’acció dels diferents 

agents implicats en les polítiques de joventut. 

 

- Co-responsabilitat: Els agents han de ser co-responsables, jugant a un paper 

concret i estratègic i cal establir els mecanismes i espais compartits per a fer-ho 

possible. 

 

- Formes de democràcia directa i semidirecta: Les polítiques de joventut hauran de 

desenvolupar-se incorporant els mecanismes que facin possible articular la veu i 

l’acció dels agents en les diferents fases de la política de joventut. 

4.3. Transformació 

Les polítiques de joventut han de tenir una funció transformadora per tal de contribuir a 

la missió del PNJCat. Per tant, caldrà que tinguin un impacte positiu en la realitat 

juvenil i en l’entorn, transformant les condicions de vida per millorar-les i facilitar que 

totes les persones puguin desenvolupar plenament el seu propi projecte de vida i fent 

possible un entorn-societat que ho permeti. 

- Inclusió (perspectiva inclusiva): Les polítiques de joventut han de generar 

oportunitats socials pel desenvolupament personal i col·lectiu dels i les joves, 

establint els mecanismes polítics i socials necessaris per generar noves 

dinàmiques d’inclusió. 

 

- Universalisme: Dissenyar accions i programes garantint que arribin a totes les 

persones joves tenint en compte la diversitat i atenent a les necessitats 

diferencials i especificitats que puguin existir. Cal treballar per a que aquesta 

diversitat no esdevingui desigualtat. 
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- Lluita contra les desigualtats socials: Existeixen uns factors com són el sexe, 

l’edat, l’origen, el territori, la classe social o les discapacitats que generen 

desigualtat social de manera estructural. Les polítiques de joventut han de 

desenvolupar accions que permetin disminuir els efectes diferencials d’aquests 

factors per possibilitar que totes les persones joves puguin desenvolupar el seu 

propi projecte vital en plenitud i igualtat. 

4.4. Integralitat 

Les diferents esferes en la vida de les persones estan interconnectades. Aquesta 

interconnexió implica treballar les polítiques de joventut des d’una perspectiva integral, 

tenint en compte la multicausalitat de les problemàtiques, la multiplicitat dels agents 

implicats i els diferents processos (transicions) juvenils.  

- Transversalitat: Treballar de manera transversal implica incorporar la perspectiva 

juvenil en les diferents àrees i en les accions que desenvolupen, de manera que 

aquestes integrin les necessitats i problemàtiques de les persones joves en la 

política pública. Cal, per tant, treballar des de la interdepartamentalitat. 

 

- Govern multinivell: És necessari disposar d’objectius i formes de treball 

compartides des de les diferents administracions que permetin optimitzar els 

nostres recursos . Es tracta doncs d’aplicar la interinstitucionalitat com a 

mecanisme per a la coordinació. 

 

- Treball en xarxa: Implica l’establiment de mecanismes estables de coordinació i 

treball conjunt entre els diferents agents socials i institucions implicats en les 

polítiques de joventut. Està directament lligat al concepte de co-responsabilitat. 
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5. Línies d’actuació i programes 

 

5.1 DINAMITZACIÓ DELS SUBIJOVE 

Eix 

Participació i cohesió social 

 

Objectiu operatiu 

Desenvolupar un programa de dinamització destinat a joves.  

 

Descripció de l’activitat 

Actualment Subirats compta amb tres espais de joventut: a Ordal, Sant Pau d’Ordal i 

Casablanca. Cadascú amb diferents característiques que ressalten encara més la 

complexitat que té Subirats com a municipi dispers. El que si que tenen en comú és 

que l’ús que es dóna als diferents espais és mínim, i el principal indicador és la manca 

d’ús per part dels joves, estant així els locals de joventut poc aprofitats. És per això, 

que es crearan estratègies individualitzades referents a cada municipi per tal de  

fomentar la participació i la dinamització de l’espai, fent que els tres Subijove siguin 

locals de referència on es podran trobar diferents possibilitats: 

 

- Espai Tec: L’ús de l’equipament com a espai de reunió, estudi, xerrades, 

presentacions d’actes… 

- Espai Obert: L’ús de l’equipament com a espai de trobada entre els joves i 

d’activitats de caire més autogestionat. 

- Espai per a la realització d’activitats periòdiques, planificades i 

consensuades pel grup de joves.  

- Planificació d’activitats trimestrals consensuades entre la tècnica de 

joventut i els joves usuaris.  

 

Ordal 

- Crear una programació continuada i setmanal on s’oferís la possibilitat de dur a 

terme diferents tallers, cursos i grups oberts a tot tipus de públic. La idea és que 

l’espai, a l’oferir un gran ventall de possibilitats, s’obri al públic no només els 

dilluns, per tal de poder aprofitar-lo com a recurs municipal.  

 

- Obrir l’espai a altres col·lectius i entitats per a que realitzin les seves xerrades, 

activitats, etc.  A part d’oferir una programació continuada oberta al públic, cal 

potenciar i obrir l’ús de l’equipament a altres col·lectius i entitats, per a que puguin 

fer un ús responsable de l’espai sempre i quan  respectin el reglament de regim 

intern del local de joventut. 

 

- Apostar per a nous joves. Un dels punts positius del Local de Joventut d’Ordal és 

la gran afluència de joves que van passant, sobretot el cap de setmana, però això 

a la llarga ha resultat ser un inconvenient per una part, ja que s’han fet massa seu 

l’espai i no veuen amb bons ulls que altres joves puguin fer-ne ús. És per aquest 
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motiu que es treballarà i es vetllarà per a que d’altres joves del nucli puguin 

aprofitar i fer ús de l’equipament.  

Sant Pau d’Ordal 

 

- Buscar un altre espai per a que sigui el local de referència dels i les joves del nucli 

de Sant Pau. És una proposta a llarg termini, però que ens ajudaria a fer més 

atractiu el Servei de Joventut. En aquests espais es donaria l’oportunitat de posar 

més taules i cadires per estudiar (i a la llarga poder obrir una sala d’estudi), sofàs 

amb TV i play station i també una zona de joc com per exemple posar una taula de 

ping-pong.  

- Obrir el Servei de Joventut al nucli, és a dir, oferir un servei d’activitats oberta a tots 

els públics però enfocat a la joventut, tot utilitzant espais més concorreguts de Sant 

Pau. L’objectiu d’aquesta proposta és captar joves i obrir el Servei de Joventut a la 

majoria de joves del nucli.  

- Per altra banda, també es podria parlar amb l’Ateneu per dinamitzar alguns 

divendres a la nit, realitzant algun concert, alguna activitat atractiva per tothom com 

per exemple fer una trobada de jocs de rol, algun petit curset, etc. així també, no 

només ens enfoquem amb els joves de 12 a 16 anys, sinó que obrim les activitats 

a joves de 18 anys en endavant.  

Casablanca  

- Crear un espai de treball conjunt entre la junta de l’Associació de Veïns de 

Casablanca i la Tècnica de Joventut. Amb aquest espai s’aconseguirà enfortir els 

vincles i motivar-nos entre les dues parts per crear activitats per apropar-nos, tant 

uns com els altres, als joves de Casablanca. També ens ajudarà per sumar 

esforços, treballar en xarxa i que la comunicació sigui més fluïda.  

- Començar a apropar-nos als joves amb activitats més lúdiques, tot aprofitant les 

festes que s’organitzen al nucli.  

Persones beneficiàries 

Joves residents a Subirats d’entre 12 i 30 anys associats i no associats, grups de joves 

i entitats juvenils que vulguin participar activament en les accions que es desenvolupin 

en l’equipament juvenil.  

 

Organització 

Servei de Joventut de Subirats 

 

Recursos 

Equipaments juvenils d’Ordal, Sant Pau d’Ordal i Casablanca 
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5.2  XARXES SOCIALS 

Eix 

Participació i cohesió social 

 

Objectiu operatiu  

Impulsar canals que comptin amb major penetració juvenil per obrir el servei al jovent 

del municipi  

 

Descripció de l’activitat 

Crear i facilitar l’accés al Servei de Joventut de l’Ajuntament de Subirats a través de 

les xarxes socials que més utilitzen els joves del municipi. És per aquest motiu que 

cada setmana hi haurà una interacció amb joves a través d’aquestes eines; ja sigui 

penjant cartells fent difusió d’activitats, tallers, sortides, xerrades, etc. que es realitzen 

en matèria de joventut arreu del municipi, sinó que també es penjaran informacions de 

caràcter educatiu, lúdic o social per tal de conscienciar, aportar contingut i fer 

reflexionar sobre algunes pràctiques relacionades amb la joventut d’avui en dia.  

 

Persones beneficiàries  

Joves residents a Subirats d’entre 12 i 30 anys associats i no associats, grups de joves 

i entitats juvenils que vulguin participar activament en les accions que es desenvolupin 

en l’equipament juvenil.  

 

Organització 

Servei de Joventut de Subirats 

 

Recursos 

Telèfon mòbil amb disponibilitat d’ús de les xarxes socials (Whatsapp, Instagram, 

Facebook...) 
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5.3  TAULA DE JOVENTUT 

Eix 

Participació i cohesió social  

 

Objectiu operatiu 

Reactivar el teixit juvenil per tal que es generin iniciatives amb i pel jovent  

 

Descripció de l’activitat  

La Taula de Joventut sorgeix davant la necessitat d’organització i consens dels i entre 

els joves, així com també per apropar realitats, reactivar el teixit juvenil i mantenir el 

contacte entre els diversos joves i entitats juvenils interessats que ens trobem en els 

diferents nuclis de Subirats. És l’enllaç directe amb el jovent del municipi que ens 

ajudarà a generar noves iniciatives i a proporcionar aquells recursos que siguin 

necessaris per estimular, canalitzar i orientar les seves necessitats i inquietuds. 

 

Aquesta iniciativa es realitzarà de forma periòdica i es regirà pels següents ideals: 

- Independent, és a dir, que no depengui de cap partit polític i sigui dinamitzada per 

una persona neutra (en aquest cas, la Tècnica de Joventut). 

- Juvenil, que representi i participi persones d’aquest col·lectiu. 

- Democràtica, entenent que tant el funcionament d’aquesta, les persones com els 

col·lectius que hi participen es regeixin per aquests principis.  

 

Persones beneficiàries 

Joves residents a Subirats d’entre 13 i 30 anys associats i no associats, grups de joves 

i entitats juvenils que vulguin participar activament en les accions que es desenvolupin 

en l’equipament juvenil.  

 

Organització 

Servei de Joventut de Subirats  

 

Recursos 

Equipaments juvenils d’Ordal, Sant Pau, Casablanca o Ajuntament de Subirats 
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5.4  PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 

Eix 

Participació i cohesió social 

 

Objectiu operatiu 

Promoure el desenvolupament d’activitats del Servei Jove 

 

Descripció de l’activitat  

Realització de diferents activitats, a demanda de les i els joves del municipi durant el 

transcurs de l’any. Poden ser tallers, exposicions, cursos, sortides de caràcter 

extraordinari... que facilitin un oci alternatiu i una àmplia oferta d’activitats, tenint en 

compte que en el temps lliure es poden treballar també diferents aspectes de caire 

socioeducatiu amb el conjunt del col·lectiu juvenil.  

 

Cada any es consolidarà una programació estable d’activitats que es podrà anar 

modificant segons les necessitats i les demandes dels mateixos usuaris, que, any rere 

any, poden anar canviant.  Dins d’a questa programació, es contemplen totes aquelles 

activitats que proporcionin un oci alternatiu als joves del municipi en el seu temps 

lliure.  

 

Persones beneficiàries 

Joves residents a Subirats d’entre 12 i 30 anys associats i no associats, grups de joves 

i entitats juvenils que vulguin participar activament en les accions que es desenvolupin 

en l’equipament juvenil.  

 

Organització 

Servei de Joventut de Subirats  

 

Recursos 

Per a realitzar aquesta situació s’utilitzaran recursos econòmics, variant cada any 

segons la dinàmica juvenil respecte a aquest tipus d’actuació. 
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5.5  ACTIVITATS TRANSVERSALS 

Eix 

Cultura, igualtat, oci i esport inclusiu 

 

Objectiu operatiu  

Consolidar activitats on hi participin les diferents regidories i col·lectius del municipi per 

tal d’apropar-nos a totes les realitats que viu aquest. 

 

Descripció de l’activitat 

Després de consolidar com a tal la taula de tècnics de l’Ajuntament de Subirats, el que 

es pretén és crear un conjunt d’activitats amb les diferents regidories implicades, que 

tindran lloc entre finals de març i mitjans d’octubre, època per a realitzar activitats per 

tot l’entorn.  

 

Amb la Taula Tècnica Municipal constituïda, es podrà treballar les activitats de manera 

transversal entre regidories, on el que es pretén és poder aprofitar al màxim cada 

activitat, podent donar difusió dels diferents serveis, optimitzant recursos i fent una 

gestió de les activitats més sostenible i eficient.  

 

Persones beneficiàries  

Joves residents a Subirats d’entre 12 i 30 anys associats i no associats, grups de joves 

i entitats juvenils que vulguin participar activament en les accions que es desenvolupin 

en l’equipament juvenil.  

 

Organització 

Servei de Joventut de Subirats, tècnics d’esports, cultura, igualtat, turisme, medi 

ambient i integradora social. 

 

Recursos 

Tècnica de Joventut i tècnics de les altres regidories implicades en el projecte; polítics 

del propi ens.  
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5.6  HORT COMUNITARI 

Eix 

Cultura, igualtat, oci i esport inclusiu 

 

Objectiu operatiu 

Consolidar activitats on hi participin les diferents regidories i col·lectius del municipi per 

tal d’apropar-nos a totes les realitats que viu aquest.  

 

Descripció de l’activitat 

A partir d’una demanda de diferents joves per habilitar un terreny en desús per a 

desenvolupar un hort, va sorgir la idea de consolidar un projecte comunitari, inclusiu i 

generacional on hi intervinguin diferents actors de la població; per una banda el jovent, 

els principals demandants, i per l’altra banda, la gent gran, on se’ls hi ofereixi la 

possibilitat d’ensenyar als més joves del municipi a cultivar i a cuidar un hort i finalment 

als joves del CAI Llar Josep Raventós, on se’ls hi oferirà com a recurs pedagògic amb 

l’objectiu de contribuir com a municipi en el desenvolupament tant individual com social 

d’aquest conjunt de joves.  

 

Persones beneficiàries 

Joves residents a Subirats d’entre 12 i 30 anys associats i no associats, grups de joves 

i entitats juvenils que vulguin participar activament en les accions que es desenvolupin 

en l’equipament juvenil i el col·lectiu de Gent Gran de Subirats. 

 

Organització 

Servei de Joventut de Subirats, tècnica de Gent Gran de Subirats i Integradora Social 

del municipi.  

 

Recursos 

Terreny en desús i preparat per a la realització d’un hort comunitari  
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5.7  SERVEI D’HABITATGE COMARCAL   

Eix 

Habitatge  

 

Objectiu operatiu  

Promoure polítiques públiques d’habitatge al municipi i implicar els diferents serveis 

que afecten a l’habitatge  

 

Descripció de l’activitat 

Apropar la informació de la situació i accés dels pisos que s’oferten a Subirats als i les 

joves del municipi, és per aquest motiu que serà necessari establir canals de 

comunicació  que apropin aquesta informació als i les joves que estiguin interessat/des 

en llogar un habitatge. Mitjançant la coordinació amb l’àrea d’habitatge del CCAP, es 

podrà oferir la informació pertinent, o apropar-la com és degut mitjançant el/la referent 

pertinent. 

 

Persones beneficiàries 

Joves residents a Subirats d’entre 13 i 30 anys associats i no associats, grups de joves 

i entitats juvenils que vulguin participar activament en les accions que es desenvolupin 

en l’equipament juvenil.  

 

Organització  

Servei de Joventut de Subirats 

 

Recursos 

Servei de Joventut de Subirats i Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès.  
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5.8  POLÍTIQUES D’HABITATGE AL MUNICIPI  

Eix  

Habitatge 

 

Objectiu operatiu  

Promoure polítiques públiques d’habitatge al municipi i implicar els diferents serveis 

que afecten a l’habitatge  

 

Descripció de l’activitat 

Es duran a terme dos projectes per garantir les polítiques d’habitatge a Subirats. El 

primer, que ja s’està iniciant, és habilitar els dos habitatges públics que estan buits al 

municipi per crear habitatges socials per a joves. S’ha demanat un recurs de la 

Diputació de Barcelona per tal de poder-lo abordar. El segon projecte relacionat amb la 

temàtica d’habitatge serà fomentar l’habitatge compartit entre els i les joves, creant 

una eina de difusió on ens facilitaria el contacte entre les persones interessades en 

compartir un immoble a Subirats.  

 

Prèviament a aquestes accions, es durien a terme campanyes de sensibilització per 

promocionar aquests recursos que s’ofereixen.  

 

Persones beneficiàries 

Joves residents a Subirats d’entre 12 i 30 anys associats i no associats, grups de joves 

i entitats juvenils que vulguin participar activament en les accions que es desenvolupin 

en l’equipament juvenil.  

 

Organització 

Servei de Joventut de Subirats, Regidoria d’habitatge de Subirats.  

 

Recursos 

Recursos tècnics i polítics del propi ens.  
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5.9  XERRADES, ACTIVITATS I CAMPANYES EN MATÈRIA DE 

SALUT 

Eix 

Salut  

 

Objectiu operatiu 

- Promoure un estil de vida saludable 

- Conscienciar sobre el consum de drogues i el contagi de malalties de transmissió 

sexual  

- Incidir en aspectes afectius que tenen relació amb la sexualitat  

 

Descripció de l’activitat 

Es duran a terme diferents activitats relacionades amb el programa de salut del 

municipi com és el cas de les 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 com a famílies de les persones joves.  

 

Per altra banda, 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 i fer les derivacions que pertoquin, així com també, per 

proporcionar als joves tota la informació vinculada a les drogues i els seus efectes a 

través de xerrades i activitats específiques...  

 

Persones beneficiàries 

Joves residents a Subirats d’entre 12 i 30 anys associats i no associats, grups de joves 

i entitats juvenils que vulguin participar activament en les accions que es desenvolupin 

en l’equipament juvenil.  

 

Organització  

Servei de Joventut de Subirats  

 

Recursos  

Per al desenvolupament d’aquesta proposta s’utilitzarà com a recurs el programa 

d’activitats que disposa el Servei Comarcal de Joventut, ja que l’Ajuntament de 

Subirats té conveni amb aquest servei i pot disposar dels serveis i programes que 

ofereixen. També s’utilitzarà com a recurs el Pla Comarcal de Drogues de l’Alt 

Penedès, que l’Ajuntament de Subirats també hi està adherit.  
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5.10 SALA D’ESTUDI MUNICIPAL 

Eix  

Educació 

 

Objectiu operatiu 

Consolidar l’aula d’estudi i el servei de suport i assessorament als joves estudiants en 

temes com el suport a l’estudi i a la trajectòria acadèmica.  

 

Descripció de l’activitat  

La creació d’aquesta sala d’estudi municipal el que pretén és oferir un espai als i les 

joves del municipis que disposin d’un espai destinat a l’estudi dins d’un ambient de 

treball òptim perquè els i les estudiants puguin trobar les condicions adequades a 

estudiar en un ambient tranquil i acollidor. 

 

La idea inicial és que es comenci a dur a terme al local de Joventut d’Ordal (que és el 

que està més consolidat com a tal) i poc a poc anar expandint el servei a d’altres nuclis 

de la població que ho necessitin o ho requereixin.  

 

Persones beneficiàries 

Joves residents a Subirats d’entre 16 a 30 anys que han entrat en el món de l’educació 

post-obligatòria (batxillerat, grau superior, universitat, etc) 

 

Organització 

Servei de Joventut de l’Ajuntament de Subirats 

 

Recursos  

Locals de Joventut de l’Ajuntament de Subirats equipats adequadament per a tal (wi-fi, 

taules, cadires, ordinadors de consulta, etc) 
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5.11 AULES D’ESTUDI DINAMITZADES 

Eix 

Educació  

 

Objectiu operatiu 

Consolidar l’aula d’estudi i el servei de suport i assessorament als i les joves 

estudiants en temes com el suport a l’estudi i a la trajectòria acadèmica.  

 

Descripció de l’activitat 

Les aules d’estudi dinamitzades són un espai de suport acadèmic  en el què es vol 

aconseguir que els joves adquireixin hàbits d’estudi  i tinguin continuïtat en el seu 

procés educatiu. Aquest espai està dinamitzat per un monitor que s’encarrega de 

donar suport als joves.  

 

El que es treballa és el suport en aquelles matèries que més costa als joves, també en 

temes de planificació, tècniques d’estudi adequades al que cadascú necessita, 

preparació per als treballs i exàmens, tècniques de  concentració, ús i domini de 

l’ordinador i recerca de la informació si ho necessiten.... Tot això fomentant l’autonomia 

del jove, aportant suport emocional i confiança, que són claus en el procés 

d’aprenentatge. 

 

Aquesta activitat es troba dins del conveni que l’Ajuntament de Subirats signa amb 

l’Oficina Jove de l’Alt Penedès. 

 

Persones beneficiàries  

Joves de Subirats d’entre 12 a 16 anys estudiants de l’educació obligatòria.  

 

Organització 

Servei de Joventut de Subirats, Oficina Jove de l’Alt Penedès.  

 

Recursos 

Locals de Joventut de Subirats adequats amb taules, cadires, wi-fi, ordinadors de 

consulta, etc 
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5.12 ASSESSORAMENT ACADÈMIC 

Eix 

Educació 

 

Objectiu operatiu 

Consolidar l’aula d’estudi i el servei de suport i assessorament als joves estudiants en 

temes com el suport a l’estudi i a la trajectòria acadèmica.  

 

Descripció de l’activitat 

Crear i facilitar l’accés a serveis d’assessoria sobre temes essencials per als joves 

com poden ser sobre salut, el món laboral i acadèmic. Les assessories són 

personalitzades, individualitzades i anònimes que s’atendran per la Tècnica de 

Joventut , que serà la professional encarregada de resoldre els dubtes sorgits en 

l’assessoria a través de la informació que es proporciona de diferents àmbits i 

administracions i, en el cas que sigui necessari, derivar les consultes que calguin; ja 

siguin assessories que posen a l’abast altres administracions com d’assessories 

comarcals i/o municipals.  

 

Persones beneficiàries  

Joves residents a Subirats d’entre 12 i 30 anys associats i no associats, grups de joves 

i entitats juvenils que vulguin participar activament en les accions que es desenvolupin 

en l’equipament juvenil.  

 

Organització 

Servei de Joventut de Subirats 

 

Recursos 

Tenir a la disposició el ventall d’ofertes, activitats i formacions que s’ofereixen des de 

les diferents administracions públiques en matèria de joventut. 
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5.13 XERRADES PER A FAMÍLIES 

Eix  

Educació 

 

Objectiu operatiu 

Promoure bons hàbits educatius a les famílies dels i les joves . 

 

Descripció de l’activitat 

Organitzar periòdicament xerrades destinades a les famílies de les persones joves per 

tractar temes d’interès, preocupació i/o desconeixement per part d’aquestes en relació 

als i les seves filles.  

 

En aquest tipus d’activitat s’intenta mantenir un contacte previ amb entitats i col·lectius 

del municipi on hi hagin famílies d’adolescents per tal de saber la seva disponibilitat 

respecte a la xerrada així com també la disposició de temes a tractar que preocupen 

en aquell moment.  

 

Persones beneficiàries  

Famílies de persones joves residents a Subirats, joves residents a Subirats d’entre 12 i 

18 anys aproximadament.  

 

Organització   

Servei de Joventut de Subirats amb col·laboració d’entitats i col·lectius del municipi 

(Esplais, AMPA, Ateneus, etc) 

 

Recursos  

Recursos oferts per a la Diputació de Barcelona en el seu catàleg d’activitats anual, 

programa d’activitats que disposa el Servei Comarcal de Joventut amb el que 

l’Ajuntament de Subirats hi té conveni signat.  
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5.14 ESPAI FEINA  

Eix 

Ocupació 

 

Objectiu operatiu 

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

 

Descripció de l’activitat 

Tornar a activar el punt d’informació laboral en l’equipament juvenil, un servei que a 

través de les cartelleres del servei jove i de les consultes on-line, els joves poden 

cercar de forma regular les ofertes de feines recents així com realitzar la recerca 

d’aquestes ofertes a través d’Internet a través d’un acompanyament proporcionat per 

la Tècnica de Joventut del municipi.  

 

A més a mes, es penjaran a les xarxes socials les ofertes laborals que poden ser 

interessants per a les persones joves. La intenció és que el Servei de Joventut de 

Subirats faci d’enllaç entre l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès, ja que tenen contacte directe amb les empreses i coneixen les ofertes 

laborals que s’oferten al territori i amb la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació 

de l’Ajuntament de Subirats, que tenen constància de les empreses que formen part 

del municipi.  

 

Persones beneficiàries 

Joves residents a Subirats d’entre 16 i 30 anys.  

 

Organització  

Servei de Joventut de Subirats amb col·laboració de la Regidoria de Promoció 

Econòmica i Ocupació i l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès.  

 

Recursos  

Es que ofereixen des de les diferents àrees col·laboradores, així com les xarxes 

socials per a fer difusió. 
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5.15 MOBILITAT INTERNACIONAL 

Eix 

Ocupació  

 

Objectiu operatiu  

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

 

Descripció de l’activitat 

Des del Servei de Joventut de Subirats es donarà suport a l’Assessoria de Mobilitat 

Internacional que ofereix l’Oficina Jove de l’Alt Penedès,  compartint per les xarxes 

socials les noticies que vagin sortint en aquest aspecte, així com fent difusió boca-

orella amb els joves participants del Servei de Joventut del municipi. Aquest servei té 

com a objectiu de resoldre dubtes sobre projectes d’estudis, de pràctiques, 

d’intercanvi, de voluntariat, de feina, en el marc europeu o internacional.  

 

Persones beneficiàries 

Joves residents a Subirats d’entre 12 i 30 anys associats i no associats, grups de joves 

i entitats juvenils que vulguin participar activament en les accions que es desenvolupin 

en l’equipament juvenil.  

 

Organització 

Servei de Joventut de Subirats juntament amb l’Oficina Jove de l’Alt Penedès. 

 

Recursos 

Xarxes socials 
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6. Temporització del Pla Local de Joventut 

 
El desplegament del Pla Local de Joventut de Subirats està previst des de l’any 2020 

al 2023 (ambdós inclosos). Alguns programes i actuacions ja s’havien iniciat amb el 

Pla Local de Joventut anterior (2015-2018) i es seguiran treballant ja que s’han avaluat 

positivament i es creu en la seva continuïtat. 

 

La majoria de programes es desenvoluparan al llarg dels 4 anys de vigència, tenint en 

compte que hi haurà actuacions que s’emmarcaran en temps concrets. A més, cal tenir 

en compte que la previsió de desenvolupament del pla estarà subjectada al seguiment 

i a l’avaluació continuada, fet que pot provocar que es generin noves actuacions en el 

desplegament i que n’hi hagi d’altres que no puguin tenir una continuïtat, tot depenent 

dels resultats que es vagin obtenint i dels recursos que es disposin. 

 

La següent taula mostra la temporització anual de les actuacions previstes que es 

duguin a terme en el PLJ. Aquestes han estat calendaritzades a partir dels mesos que 

es té previst que es duguin a terme i la proposta que es fa és la mateixa per als quatre 

anys que té prevista la durada del Pla Local de Joventut de Subirats. 
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7. Sistematització 

 

La sistematització ens permetrà planificar a través dels factors que determinen les 

diferents actuacions i serveis que configuren aquest pla estratègic, amb el qual podrem 

observar les diferents dades que ens ajudaran a veure a quins destinataris van 

dirigides les diferents actuacions, la temporització del Pla Local de Joventut, els 

recursos que s’hi destinen, els agents que intervenen i les coordinacions que es 

realitzen. 

 

a. Destinataris 

Quadre – resum de les actuacions tenint en compte el públic destinatari:  

 

 
EIX 

 
 

ACTUACIÓ 

Joves de 
12 a 16 
anys 
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Sala d’estudi municipal 
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Aules d’estudi dinamitzades 
 

X X   
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X X   

Xerrades per a famílies    X 

O
c

u
p

a
c

ió
 Espai feina 

 
 X X  

Mobilitat internacional 
 

 X X  

C
u

lt
u

ra
, 

ig
u

a
lt

a
t 

 

o
c

i 
i 

e
s

p
o

rt
 

in
c

lu
s

iu
  Activitats transversals X X X X 

Hort comunitari 
 

X X X X 

P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

 
i 

c
o

h
e

s
ió

 s
o

c
ia

l 

Dinamització dels Subijove 

 
X X X X 

Xarxes socials  
 

X X X X 

Taules de joventut  
 

X X X  

Programació d’activitats X X X X 
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b. Recursos 

Recursos humans  

 

El Departament de Joventut compta amb una figura tècnica i una figura política 

(Regidor de Joventut).  

Per la implementació d’aquest Pla Local de Joventut, Subirats té a la seva disposició 

una tècnica de joventut de caire compartit, amb una dedicació total de 18 hores 

repartides de la següent manera: 

- 12 hores d’atenció directa (dilluns, dimecres i divendres de 16h a 20h) 

- 3 hores de gestió interna o de dedicació en realitzar tasques en medi obert (dilluns, 

dimecres i divendres de 15h a 16h) 

- 3 hores per a reunions de coordinació municipal i/o comarcal o que passarien a 

una bossa d’hores extres.  

 

Subirats té signat un Conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès on s’estableix 

l’externalització del personal dedicat a joventut, on l’ajuntament delega la contractació 

d’aquest personal al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, on externalitza el servei a 

través d’un concurs públic amb una empresa de serveis que contracta aquest 

personal, que està format per tècnics de joventut amb categoria d’animador 

sociocultural segons el Conveni de Lleure de Catalunya, que es dediquen de forma 

exclusiva al desenvolupament i dinamització de les polítiques de joventut municipals.  

 

Un tret de qualitat és el treball coordinat entre la pròpia tècnica – Ajuntament amb el 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Oficina Jove) que dóna suport a les tasques que 

duu a terme. Aquesta figura està present amb les diferents taules de professionals 

comarcals, de la mateixa forma participarà de les formacions necessàries i 

d’actualització en els diferents àmbits juvenils, per poder dur a terme un servei de 

qualitat. 

 

També comptem amb els suports tècnics d’altres administracions com són el Consell 

Comarcal, la Diputació de Barcelona i la Direcció General de Joventut.  

 

A nivell humà cal tenir en compte dels recursos que ens ofereixen administracions i 

entitats en conveni a les administracions per al desenvolupament d’accions al municipi 

com són les xerrades, tallers i activitats de diferents àmbits (salut, educació, ocupació, 

mobilitat internacional, etc.), per aquests recursos comptarem amb la col·laboració del 

Consell Comarcal de l’Anoia (en les diferents àrees), Diputació de Barcelona, Direcció 

General de Joventut i entitats col·laboradores. 
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Recursos funcionals / estructurals  

 

L’Ajuntament de Subirats posa a l’abast del Pla Local de Joventut tots els recursos 

d’infraestructures disponibles. Comptem amb diversos espais on poder dur a terme les 

accions que s’emmarquen dins d’aquest pla. Per una banda es disposa de tres locals 

de joventut; a Ordal, Sant Pau d’Ordal i Casablanca. El Subijove d’Ordal té tres sales, 

cadascuna amb un ús diferent i un lavabo. Els Subijove de Sant Pau d’Ordal i 

Casablanca tenen una sala amb lavabo compartit. Els joves poden gaudir en tots ells 

d’ordinador amb accés a internet i possibilitat d’imprimir gratuïtament, un sofà, una TV 

amb Play Station amb diferents jocs, jocs de taula, ofertes laborals i assessorament 

personalitzat. Tot i haver aquests espais destinats a joventut, encara hi ha mancances 

d’apropament amb els joves d’altres nuclis de Subirats.  

 

Per altra banda, Subirats disposa de diversos equipaments esportius repartits en 

diferents nuclis del municipi, de locals socials, casals i ateneus que, sempre i hagi 

prèvia comunicació per accedir-hi, sempre estan al servei de la Regidoria de Joventut 

per a oferir activitats a la resta de pobles del municipi.  

 

Recursos econòmics – Pressupost i pla de finançament 

 

Pressupost de l’any en curs (2020) 

 

INGRESSOS 

Fons propis de l’Ajuntament  17520€ 

Subvencions de la Diputació  3000€ 

Contracte Programa  2480€ 

TOTAL INGRESSOS 23000€ 

DESPESES 

Conveni del Consell Comarcal de l’Alt Penedès  18700€ 

Activitats de joventut  3000€ 

Material equipaments de joventut 1300€ 

TOTAL DESPESES 23000€ 
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c. Metodologia: Transversalitat i treball en xarxa 

 
EIX 

 
 

ACTUACIÓ 

Oficina 
Jove Alt 
Penedès 

Serveis 
socials  

Cultura  Igualtat  Esports  Educació  

H
a

b
it

a
tg

e
  

Servei 
d’habitatge 
comarcal 
 

X  X      

Polítiques 
d’habitatge al 
municipi 
 

X X      

S
a

lu
t 

 

Xerrades, 
activitats i 
campanyes en 
matèria de salut 
 

X  X     X  

E
d

u
c

a
c

ió
 

Sala d’estudi 
municipal 
 

   X   X  

Aules d’estudi 
dinamitzades 
 

 X     X  

Assessorament 
acadèmic 
 

X      X  

Xerrades per a 
famílies 
 

  X   X   X  

O
c

u
p

a
c

ió
 Espai feina 

 
X  X   X    

Mobilitat 
internacional 

X       

 C
u

lt
u

ra
, 

ig
u

a
lt

a
t 

 o
c

i 

i 
e

s
p

o
rt
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c
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s

iu
  

Activitats 
transversals 

  X  X  X    X  

Hort comunitari 
 

  X  X   X  

P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

 i
 c

o
h

e
s

ió
 s

o
c

ia
l Dinamització dels 

Subijove 

 

  X   X  X   

Xarxes socials  
 

X  X  X  X   

Taules de 
joventut  
 

      

Programació 
d’activitats 
 

 X  X   X  X   
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8. Model d’avaluació 

 

L’avaluació és un procés sistemàtic de recollida d’informació, no improvisat, on la 

màxima preocupació és la objectivitat i la totalitat de les dades. Emet un judici de valor 

respecte la informació recollida, en funció d’uns criteris prèviament establerts i tenint 

molt en compte el referent pel qual ens movem. Està orientada a la presa de decisions 

i per tant, ens permet veure aquesta com a un procés de formació permanent de tots 

els agents que estan implicats en aquesta avaluació, en la qual hi ha un procés de 

treball en equip i d’intercanvi de coneixements i punts de vista. 

 

Per tal de desenvolupar l’avaluació del següent Pla Local de Joventut de Subirats 

2020-2023 s’ha elaborat una taula segons els aspectes relatius que s’han de tenir en 

compte a l’hora de dissenyar l’avaluació del pla, que ens permet mostrar el moment 

d’avaluació (processual i final), la finalitat de l’avaluació (formativa i sumativa), així com 

també els objectes, indicadors, els criteris avaluables, els instruments, les fonts 

d’informació que s’utilitzaran per cada moment avaluatiu i les decisions es prendran 

respecte el resultat. 

 

  



 
 

Moment Finalitat Objecte Indicadors Criteris Instruments Fonts 
d’informació 

Decisions 

 
 
 
 
 

Avaluació 
continua o 
de procés 

Identificar els 
punts crítics en el 
desenvolupament 

del programa 

 
 

Pla actual 

Activitats 
Assistència  
Estratègies 

Temporització 
Recursos 
Dinàmica 
Interacció 

 
 
 
 
 

Idoneïtat 
Eficàcia 

Coherència 
Satisfactorietat 

 
 
 
 
 

Fitxes de 
registre 
Fitxes 

d’avaluació  

 
 
 
 
 
 

Destinataris 
Polítics 
Tècnics  

Adaptar les 
activitats 

d’ensenyament-
aprenentatge. 

 
Fer un 

seguiment més 
exhaustiu de 
les activitats 

Millorar les 
possibilitats dels 

destinataris 

 
Clima social 

Relacions 
Implicació 
Motivació 

Participació 

Donar informació 
sobre la seva 

avaluació i 
progrés 

Resultats parcials: 
- Previstos 
- No previstos 

Coneixements 
Actituds 

Habilitats 

 
Incorporar 
recursos  

 
 

Avaluació 
final 

 
 

Verificar la 
consecució dels 

objectius 

 
 
 

Assoliments  

Coneixements 
Impacte 
Accions   

Habilitats  
Actituds  

Satisfacció  
Motivació  
Relacions  

 
 
 

Eficàcia 
Eficiència  
Suficiència 

Comprensivitat 
Rellevància  

 
 
 
 
 

Actes reunions 
Memòria anual 

 
 
 
 
 

Destinataris 
Polítics 
Tècnics   

 
 
 

Adaptació del 
programa  

Verificar la 
validesa del 
programa en 
relació a la 

satisfacció de les 
necessitats 

 
 

Costos  

 
Recursos 
humans  

Recursos 
materials  

 
 

Acceptació o 
rebuig del pla 

 


