
Àrea de joventut, educació i cultura
El consell comarcal va participar en la coordinadora de la fira, 
que es va dur a terme del 9 al 12 d’abril del 2018 al palau firal 
de Manresa. Es van dur a terme dues xerrades prèvies a la Fira, 
obertes a tots els públics i una jornada de formació adreçada als 
professionals que la van formar, a més d’una jornada específica 
pels alumnes de primer de batxillerat.

Van participar 312 professionals, en 25 estands de cicles 
formatius, batxillerats i universitats del Bages. Es va disposar de 
6 cabines d’orientació acadèmica, un estand del SARU un espai 
d’ensenyaments artístics i una illa central generalista, amb espais 
informatius en mobilitat internacional, programes de garantia 
juvenil, FP inicial, universitats catalanes, FP en general, proves 
PAAU i accés a la universitat.
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Fira de l’estudiant
(Nombre de visitants)
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Es van dur a terme xerrades de mobilitat als centres de secundària 
i municipis amb un total de 12 xerrades a primer i segon de 
batxillerat dintre del primer trimestre de 2018.

El servei de voluntariat europeu va acollir 4 persones participants 
en 3 projectes. Dos d’ells en projectes del Consell Comarcal, un 
en un projecte dut a terme pel CAE i un restant en un projecte a 
càrrec de la Creu Roja.

En total es va enviar a tres persones: una a Finlàndia, una a Àustria 
i una altra a Anglaterra.

Mobilitat internacional
(3 persones enviades i 8 acollides)
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Àngels de nit
Es van realitzar 8 sortides, als municipis de Sallent, Sant Joan de 
Vilatorrada, Sant Fruitós i Manresa.

Duent a terme 2 paquets formatius en 5 mòduls: violències sexistes 
i microviolències, ús i abús del consum d’alcohol, ús i abús d’altres 
drogues, afectivitat i diversitat sexual i estratègies d’intervenció. Han intervingut

80
joves

Formats

60
joves

Trobada de delegats i delegades de secundària

22
de novembre, a Sant Joan de Vilatorrada
 22 centres de secundària participants
220 delegats/des participants
+ un professor/a acompanyant de cada centre.  

Col·laboració dels alumnes del CFGS d’Animació sociocultural del Guillem Catà i dels 
professionals de joventut dels municipis de la comarca del Bages.
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11
Inspeccions a instal·lacions 
juvenils, cap sancionada.

De compliment del decret 140/2003 del 
10 de juny, del reglament d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves.

23
Inspeccions d’activitats 

d’educació en el lleure i llocs 
d’acampada per infants i joves.

Per tal de garantir el compliment del decret 
267/2016 de 5 de juliol de les activitats 
d’educació en el lleure per menors de 18.

Declaracions d’interès de béns locals
(Béns immobles aprovats)

1
Església

14
Tines

1
Edifici

(Casa del segle XVII)


